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        GRUPPE: 6 

        FCI STANDARD NR: 213 

        FCI dato: 26.05.2015 

        NKK dato: 20.04.2016 

 

 

   HANNOVERANSK VILTSPORHUND 

   (Hannoverscher Schweisshund) 

    

    
Hjorterød tispe      Brindel hannhund 

OPPRINNELSESLAND 

/HJEMLAND: Tyskland 

 

BRUK:  Viltsporhund for skadet vilt.  I samsvar med dens bruk på jakt som en høyt spesialisert jakthund 

for å spore skadet vilt, må hannoveransk viltsporhund vise alt den FCI godkjente raseklubben krever av  

jaktevner, utholdenhet, potensiale på jaktprøver og nytte ved vanskelig oppsporing av vilt.   

 

FCI-KLASSIFIKASJON:  Gruppe 6, undergruppe 2; viltsporhunder.  Med viltsporprøve 

 

KORT HISTORIKK:  Har utviklet seg omtrent uendret fra den såkalte ”liam hound” (båndhund) i tidlig 

Middelalder.  Den spilte en viktig rolle i etablering av klanrettigheter hos germanske stammer rundt år  

500 e.Kr.  Med oppfinnelsen av skuddvåpen endret jaktmetodene seg og hunder var nødvendig for å spore 

skadet vilt.  Dermed utviklet den tyske båndhunden seg til en tysk viltsporhund.  Denne  betegnelsen holdt 

seg inntil kongedømmet Hannover ble mer involvert i rasen.  Der ble den videre utviklet og ble til 

hannoveransk viltsporhund.  Siden 1894 har ”Verein Hirschmann e. V” vært ansvarlig for rasen.  Avlen 

har siden kun tatt hensyn til deres jaktegenskaper.  Hundene brukes kun som spesialister på å spore 

klauvdyr .  En avhandling skrevet av Dr. Wolf-Eberhardt Barth ved Skogbruksinstituttet ved Georg-

August-universitetet i Göttingen  brukte hannoveransk viltsporhund som eksempel på utviklingen av 

tyske jakthunder og er en vitenskapelig basert innsikt inn i historien til denne gamle rasen som med rette 

kan kalles et tysk kulturminne. 

 

HELHETSINNTRYKK:  Middels stor, velproporsjonert,  kraftig og meget effektiv.  
Velansatte og meget muskuløse for- og bakben gjør den velegnet for utholdende arbeid.For lange 
ben, spesielt forben, vil innvirke på sporarbeidet og er fremmed for typen. Kraftig, dyp brystkasse gir 
godt volum for lunger og tillater lang, slitsom jakt. En lett rynket panne og klare mørke øyne gir det 
alvorlige rasetypiske uttrykket. Rasetypisk er den røde bunnfargen som kan variere fra lys blekrød til 
mørk  
tigret og som kan virke nesten sort.  
 

 

VIKTIGE PROPORSJONER:  Kroppslengde:mankehøyde = 1,4 : 1  
Brystdybde:mankehøyde = 1 : 2 Neserygg:hodelengde = 1 : 2  
 

 

ADFERD/ 

TEMPERAMENT: Rolig og selvsikker; følsom overfor eier, forsiktig overfor  
fremmede. Meget konsentrertunder jakten med utpreget lojalitet overfor jegeren.  
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HODE: 

Skalledel:.   

Skalle:  Bred, økende bredde bakover. Flat avrundet. Knapt synlig nakkeknøl. Tydelige øyebrynsbuer 
sett fra siden.  
.Stopp:  Meget utpreget, spesielt hos hannhunder 

 

ANSIKTSDEL: 

NESEBRUSK:   Bred.  Vanligvis sort, sjelden mørk brun.  Stor, bred, godt åpne nesebor.   

SNUTEPARTI:  Kraftig, dypt og bredt.  Neseryggen lett  hvelvet eller nesten rett, mer hvelvet h os hannhunder.  

Gradvis avsmalnende mot pannen. 

LEPPER:  Brede og hengende, godt avrundet.   

KJEVER/TENNER:  Normalt utviklede kjever, meget kraftige, rette og der alle 42 tenner får god plass.  Sakse- 

eller tangbitt.   

KINN:  Meget muskuløse og kraftige.   

ØYNE: Mørkebrune, verken utstående eller innsunkne.  Stramme øyelokksrender, ikke ektropion eller entropion.   

ØRER:  Middels lange, høyt og bredt ansatte, Flate uten vridning, ligger tett inntil hodet.  Godt avrundet i 

tuppen.   

 

HALS:   Lang og sterk, gradvis bredere mot brystet.  Løs strupehud, noe løs halshud tillatt.   

 

KROPP: 

OVERLINJE:  Lang, ofte lett overbygget 

MANKE:  Normalt utviklet.  Kraftig ved halsansats. 

RYGG:  Sterk 

LEND:  Bred og bøyelig.  Lett hvelvet 

KRYSS:  Bredt og langt. Lett fallende mot halen. 

BRYST:  Dypt og romslig, med dypt enn bredt. 

UNDERLINJE/BUK:  Lett opptrukket. 

 

HALE:  Høyt ansatt lang og noe bøyd.  Kraftig ved ansatsen, gradvis avsmalnende mot spissen.. 

 

LEMMER: 

 

FORPART: 

HELHETSINNTRYKK:  Sett fra sien rette og plassert under kroppen.  Sett forfra rette, ofte noe tettstilte.   

SKULDER:  Skulderblad skråstilt, flatt og tilliggende.  Meget muskuløs.  Godt vinklet. 

OVERARM:  Lang 

ALBUE: Godt tilliggende 

UNDERARM:  Rett, muskuløs 

HÅNDLEDD:  Bred, nesten rett 

MELLOMHÅND:  Ikke h elt rett 

FORPOTER: Kraftige, runde.  Godt hvelvete, sluttede.  Store og sterke tredeputer, sterke klør. 

 

BAKPART: 

HELHETSINNTRYKK:  Sett fra siden plassert under kroppen eller stilt litt bakover.  
Velvinklete. Rette sett bakfra. Normale i forhold til kroppen hos en middels stor hund som er lengre 
enn høy. Bredt og romslig bekken.  
OVERLÅR:  Meget muskuløse 

KNE: Vinkelen er mer enn 120 grader 

UNDERLÅR:  Rett og tørt 

HASELEDD:  Brede og sterke 

HASER:  Nesten rett mot bakken 

BAKPOTER:  som for forpotene 

 

BEVEGELSER:  Effektive og jordvinnende. 

 

HUD:  Tykk, ganske løs, mest rynket på hodet og av og til i strupen.  Rynker i pannen er typisk.   
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PELS:  

HÅRLAG:  Kort, tett og hardt til grovt.  Noe lengre og grovere på lårenes bakside.  På halen tett og grovt, noe 

lengre og grovere på undersiden.   

FARGE:  Lys til mørk hjorterød, mer eller mindre tigret, med eller uten maske.  Små, hvite tegninger i brystet 

tolereres.   

 

STØRRELSE OG VEKT:   

 

MANKEHØYDE. hannhund: 50-55 cm  tispe: 48-53 cm 

VEKT:   hannhund: 30-40 kg  tispe: 25-35 kg 

 

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.   

−Kvadratisk kroppsbygning  
−Fin benstamme  
−Bittfeil: Mangel av de førs 
te premolarer eller andre  
tenner, over- og underbitt  
−Ektropion, entropion  
−Dreide eller små ører  
−Meget overbygget  
−Salrygget, karpelend  
−Tønneformet brystkasse  
−Halen sterkt krøllet eller tynn  
−Steil skulder, dårlig muskulatur  
−Kuhaset eller hjulbent  
−Sprikende poter, harepoter  
 

 

 

DISKVALIFISERENDE FEIL: 

. aggressive eller svært sky hunder  

-Alle hunder som viser tegn på fysiske eller psykiske defekter  

-utypisk 

NB!: 

Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass i pungen.   

Ifølge norsk lov er kupering av ører og hale og fjerning av sporer forbudt. 

 

Bare funksjonelle og klinisk friske hunder med rasetypisk bygning skal brukes i avlen.   
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