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        GRUPPE: 6 
        FCI STANDARD NR: 267 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR HALDENSTØVER 
    
OPPRINNELSESLAND 
/HJEMLAND:  
NORGE 
 
BRUK:   
Haldenstøveren er en drivende hund og blir benyttet til jakt på hare og rev, unntaksvis også 
gaupe. Den skal virke tillitsfull og rolig, og opptre uanfektet i de fleste situasjoner. 
 
FCI-KLASSIFIKASJON:   
Gruppe 6, FCI standard nr. 267, med jaktprøve. 
 
KORT HISTORIKK:   
Rasen kan med sikkerhet spores tilbake til midten av 1800-tallet. Opprinnelsen antas å være 
at lokale harehunder i Østfold-distriktet, og da særlig i områdene rundt Halden, ble krysset 
med engelske hunder, i første rekke engelsk foxhound. En regner med at det også er et visst 
innslag av harrier og beagle. Haldenstøveren minner da eksteriørmessig også svært om en 
lettbygget foxhound. Betegnelsen haldenstøver kom ikke i bruk før rundt 1938.   
Tidligere ble det brukt navn som Bisseberghund (etter Hans Larsen Bisseberg som drev 
oppdrett av rasen) og Ankerstøver (etter Ankerfamilien på Rød Herregård i Halden, som 
også hadde sterk tilknytning til rasen). Rasens endelige standard ble godkjent av NKK i 
1952. 
 
HELHETSINNTRYKK:  
Haldenstøveren skal gi inntrykk av å være en solid og kraftfull hund med godt utviklet 
muskulatur og kraftig benstamme. Den skal virke tillitsfull og rolig, og opptre uanfektet i de 
fleste situasjoner. 
 
VIKTIGE PROPORSJONER:   
Rektangulær, stolt og kraftig, men ikke tung.  
 
ADFERD/TEMPERAMENT:    
Rasen skal være rolig og ikke truende mot dommer eller andre personer i offentlig område. 
 
HODE:  
Tørt, middels stort og velproporsjonert. Hodet må ikke være for tungt. Snutepartiet skal ha 
godt «drag», det vil si at det ikke må være for kort eller virke snipete 
 
Skalle: Svakt hvelvet sett forfra og fra siden, nakkeknølen lite markert.  
 
Stopp: Svakt markert.  
 
Nesebrusk: Sort med vide nesebor. 
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Snuteparti: Ikke for kort, rett neserygg. 
 
Lepper: Ikke for mye overhengende. 
 
Bitt: Saksebitt. 
 
Kinn: Forholdsvis flate. 
  
Øyne: Mørke brune og middels store med et rolig uttrykk. 
 
Ører: Middels høyt ansatt. Når de trekkes framover, skal de rekke til midten av neseryggen.  
 
Hals: Forholdsvis lang, kraftig nakkeparti. Tørr, uten halshud.  
 
FORLEMMER:  
Helhetsinntrykk: Rette, tørre med grov benstamme.   
 
Skulder: Lang, muskuløs med skråstilt skulderblad. Skulderbladstoppen skal ikke være 
markert over manken.  
 
Mellomhånd: Svakt skråstilt.  
 
Underarm: Rett og tørr  
 
Poter: Ovale, hvelvede, helst sluttede med godt hårlag mellom tærne.  
   
KROPP:  
 
Rygg: Rett, kraftig.  
 
Lend: Bred, muskuløs. 
 
Kryss: Svakt hellende. 
 
Bryst: Dypt, eggformet med godt hvelvede ribben. Lange bakre ribben.  
 
Underlinje/buklinje: Ubetydelig opptrukket. 
    
Hale: Middels høyt ansatt, forholdsvis grov. Skal rekke omtrent til hasen. Bæres forholdsvis 
lavt.  
 
    
BAKLEMMER:  
 
Lår: Brede med god muskulatur. 
 
Knær: Godt vinklet. 
 
Underlår: Lange. 
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Haser: Tørre med god bredde. Verken ut- eller innoverdreide.  
 
Poter: Ovale, hvelvede, helst sluttede med godt hårlag mellom tærne. Sporer er tillatt, men 
ikke ønskelig.   
 
 
BEVEGELSER:  
Lette, markvinnende og parallelle. 
 
 
PELS: 
 
Hårlag: Strie, tette og rette dekkhår.Tett underull.  
 
Farge: Hvit med sorte flekker, tanfargede (brune) tegninger på hode, på bena og undersiden i 
overgangen mellom sort og hvitt. Sort farge får ikke dominere, og små sorte og brune spetter 
i det hvite er uønsket.  
 
 
STØRRELSE:  
 
Mankehøyde:  hannhunder 52 -60 cm (idealhøyde 56 cm) 

tisper 50 - 58 cm (idealhøyde 54 cm). 
 
 
 
FEIL:  
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.  Hvor alvorlig feilen er skal 
graderes etter hvor stort avviket er og effekten på hundens helse og velferd, samt dens evne 
til å utføre sitt tradisjonelle arbeid.   
 
-Hvit eller rosa nesebrusk. 
-Uregelmessig tannstilling. 
-Tangbitt. 
-Løs halshud. 
-Mankehøyde som over- eller underskrider tillatt variasjon med 1 cm. 
-Lyse øyne. 
-Kort og tynt hårlag. 
 
ALVORLIG FEIL: 
-Steile skuldre. 
-Skråstilte og sviktende mellomhender. 
-Flate og sprikende poter. 
-Kort, avfallende kryss. 
-For opptrukket buklinje som gjør at hunden virker lett og luftig. 
-Kroket eller feil båret hale. 
-Åpne bakbensvinkler. 
-Overbygget under bevegelse.  
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DISKVALIFISERENDE FEIL:  
-Aggressivitet  
-Underbitt  
-Overbitt 
-Haleknekk  
-Glassøyne  
-Testikkelfeil 
-Mankehøyde som over- eller underskrider tillatt variasjon med mer enn 1 cm. 
 
 
NB!: 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass i pungen.   
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