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RASEBESKRIVELSE FOR SCHAPENDOES 

  (Nederlandse Schapendoes) 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Nederland. 

Helhetsinntrykk: 
 

Lettbygget, lang pelset, med mankehøyde på 40-50 cm. Lette 
og fjærende bevegelser. Har spesielle evner til å hoppe. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Harmonisk bygget gjeterhund, oppmerksom og modig. 
Intelligent, vaktsom, glad, livlig, vennlig og temperamentsfull. 
Meget lojal og hengiven.  
 

Viktige 
proporsjoner: 

Skallen noe bredere enn lengden. Lett rektangulær kropp. 
Snutepartiet kortere enn skallelengden. 
 

Hode: 
 

Den rikelige pelsen gir inntrykk av et større hode, spesielt i 
bredden. 
 

 Skalle: Nesten flat, moderat pannefure, meget markerte øyenbryns-
buer. Ganske bred i forhold til lengden. 
 

 Stopp: Godt markert, men ikke for dypt. 
 

Snuteparti: Kortere enn skallelengden. Neseryggen noe lavere plassert 
enn skalletaket. Dypt og bredt hele veien, nesten ikke 
avsmalnende, kun lett avrundet ved spissen.  
 

Kjever/tenner: Når munnen er lukket skal underkjeven tydelig sees fra 
siden. Normalt utviklet saksebitt. 
 

Kinn: Kraftige kinnbensbuer. 
 

Øyne: Forholdsvis store, runde, normalt plassert i øyenhulene, mer 
foroverrettet enn på siden av hodet. Brune, skal ikke gi 
inntrykk av å være sorte. Det hvite skal være synlig bare når 
hunden ser til siden. Åpent, ærlig og ivrig uttrykk. Form, farge 
og uttrykk meget rasetypisk. 
 

Ører: Ganske høyt ansatt, verken store eller tykke. Fritt hengende, 
men ikke tett inntil hodet. Bevegelige, rikelig behåret, men 
skal følge holdets linjer. 
 

Hals: Hodet bæres høyt på en kraftig, tørr hals. 
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Forlemmer:  

 
Helhetsinntrykk: Rette, lett benstamme. God vinkling fremhever forbrystet. 

 
Skulder/overarm: Godt vinklet. 

 
Mellomhånd: Fjærende. 

 
Poter: Ganske store, elastiske, brede og ovale. Godt knyttede. 

Tykke og fjærende tredeputer med mye pels mellom tærne.  
 

Kropp: Noe lengre enn høy. Finstammet, smidig og elastisk. 
 

Overlinje: Buet over en kraftig muskuløs lend. 
 

Lend: Kraftig, muskuløs. 
 

Kryss: Fallende. 
 

Bryst: Dypt. Moderat hvelvede ribben. Lange bakre ribben. 
 

Underlinje/buk: Ikke for opptrukket. 
 

Hale: Lang med god pels og beheng. Karakteristisk båret hale. 
Hengende i hvile. Under trav båret ganske høyt og svinger i 
en bue fra side til side. Under galopp utstrukket og rett. 
Under hopp virker som ror. Når oppmerksom kan halen noen 
ganger bæres høyt. Skal aldri bæres stivt inn over ryggen. 
 

Baklemmer:  
 

Underlår: Muskuløse.  
 

Haser: Moderat vinklet.  
 

Mellomfot: Kort. 
 

Poter: Som forpotene. Sporer tillatt. 
 

Bevegelser: 
 

Lette og fjærende uten å bruke for mye krefter, galopperer 
fremfor å trave. Hopper godt, vender raskt. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Tykk, tilstrekkelig underull. Lang, minst 7 cm på bakparten. 
Lett bølget, ikke tilliggende. Krøllet eller kruset pels ikke tillatt. 
Hårene gror meget tett, fine og tørre, aldri silkeaktig. Den 
lange er bustete og gir stor omkrets, spesielt bakparten. 
Kraftig hodetopp, mustasje og skjegg.  
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Farge: 
 

Alle farger tillatt. Blågrå til sort foretrekkes. 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 43-50 cm 
Tisper: 40-47 cm 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
i relasjon til rasebeskrivelsen. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 

 Nervøsitet. 
  
 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
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