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   GRUPPE:   5 
   FCIs RASENR.: 242 
   av 09.08.1999 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR NORSK ELGHUND GRÅ 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

Norge 

Helhetsinntrykk 
 

Typisk spisshund. Tett, kort kropp, kvadratisk, spenstig, god 
reisning. Opprettstående ører. Tett, rikt, ikke strittende eller 
langt hårlag. Halen godt rullet over ryggens midtlinje. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Kvadratisk kroppsbygning. Skalle- og snutelengde tilnærmet 
lik. 
 

Adferd/ 
temperament: 

Modig, djerv og energisk. 
 
 

Hode: Kileformet, forholdsvis bredt mellom ørene. Stram hodehud. 
 

Skalle: Svakt velvet. 
 

Stopp: Lett markert. 
 

Ansiktsregion:  
 

Nesebrusk: Sort. 
 

Snuteparti: Jevnt avsmalnende sett både ovenfra og fra siden. Rett 
neserygg.  
 

Lepper: Stramme. 
 

Kjever/tenner: Saksebitt. Komplett tannsett. 
 

Øyne: Ikke fremstående, mørk brune. 
 

Ører: Høyt ansatte, stivt oppstående, relativt små. Høyde litt større 
enn basis. Spisse i toppen, lett bevegelige. 
 

Hals: Kraftig med god reisning. Middels lang. Fyldig krave. Stram 
halshud. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Sterke og tørre, rette. 
 

Skulder: Skråstilt. 
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Overarm: Svakt skråstilt. 

 
Albue: Godt tilliggende, verken inn- eller utoverdreid. 

 
Underarm: Rett sett forfra og fra siden. 

 
Mellomhånd: Rett sett forfra, svakt skråstilt sett fra siden. 

 
Poter: Forholdsvis små, tettsluttende, fremadrettede tær. 

 
Kropp: Kraftig, samlet og kort. 

 
Overlinje: Rett fra manken til haleroten. 

 
Manke: Velutviklet. 

 
Rygg: Sterk, rett, kraftig. 

 
Lend: Godt utviklet. 

 
Kryss: Kraftig og bredt. 

 
Bryst: Bredt, dypt, godt velvede ribben. 

 
Underlinje/buk: Nesten rett. 

 
Hale: Kraftig, høyt ansatt. Relativt kort. Tett behåret uten fane. 

Hardt opprullet over ryggens midtlinje. Halens ytterste ledd 
kan ikke rettes ut på den voksne hund. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Sterke, tørre, kraftige. Parallelle sett bakfra. Moderat vinklet. 
 

Lår: Muskuløse med god bredde. 
 

Knær: Moderat vinklet. 
 

Underlår: Middels lange. 
 

Haser: Moderat vinklet. 
 

Mellomfot: Må ikke komme lenger bak enn haleroten i stående. 
 

Poter: Forholdsvis små. ovale, tettsluttende, fremadrettede tær. 
 

Bevegelser: 
 

Lette, effektive. Parallelle sett forfra og bakfra. 

Hud: Stram, uten rynker på hodet. 
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Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Middels lang, tett, rik, stri overpels uten krøll. Kort og glatt på 
hodet og benas forside. Lengst på hals, lårenes og forbenas 
bakside, samt på halen. Myk underull. 
 

Farge: 
 

Mørkere eller lysere grå. Gråfargen dannes av dekkhårenes 
sorte spisser. Lysere på bryst, buk og ben, på halens 
underside, under haleroten og i selemerket. Selemerket er en 
ca. 5 cm bred loddrett stripe fra manke til albuespiss. 
Dekkhårene i denne stripen skal ikke ha sorte spisser. Ørene 
og forreste del av snute skal være mørke (mørk maske). 
Streken fra øyet til ørerot regnes med til masken. Ren, lys grå 
underull. 
 

Størrelse: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: Idealhøyde 52 cm 
Tisper: Idealhøyde 49 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. 
Feil: 
- Rund eller kuplet skalle. 
- For store eller vidstilte ører. 
- Uregelmessig bitt, tangbitt. 
- Lyse øyne. 
- Snipete eller kort snute.  
- Flate sprikende poter. 
- Løst rullet hale på siden. For kort hale. 
- For lang eller for kort overpels. 
- Farger i brunt eller gult. Sotfarge. Mørk underull.  
- Hvit halespiss. Hvit brystflekk. 
- Mykt gemytt. Stresset. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

- Stubbhale.  
- Sterk variasjon fra den grå fargen. 
- Gule eller glassaktige øyne. 
- Hengeører. 
- Underbitt. Overbitt. 
- Sporer på bakbena. 
- Mankehøyde under 3 cm og over 4 cm fra idealhøyden. 
- Aggressiv. 

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