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RASEBESKRIVELSE FOR FINSK SPETS 
  (Suomenpystykorva) 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Finland. 

Helhetsinntrykk: 
 

Under middels stor, nesten kvadratisk. Tørr, stram og med 
god reisning.  
 

Viktige 
proporsjoner: 

Kroppslengden lik mankehøyden.  
Brystdybden noe mindre enn halve mankehøyden.  
Snute:skalle: = 3:4. Skallen noe bredere enn lang, bredden 
lik dybden. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Livlig, vital, modig og bestemt. Kan være noe reservert, men 
aldri aggressiv. 

Hode: 
 

 

 Skalle: Sett ovenfra eggeformet, jevnt bredere mot ørene hvor 
skallen er bredest. Lett hvelvet sett både forfra og fra siden. 
Nesten parallelle linjer mellom skallen og neseryggen. 
Tydelig pannefure. Lett markerte øyebrynsbuer og nakke-
knøl. 
 

 Stopp: Lett markert, men tydelig. 
 

Nesebrusk: Sort. Forholdsvis liten. 
 

Snuteparti: Smalt, tørt. Avsmalnende sett ovenfra og fra siden. Rett 
neserygg. Tydelig markert underkjeve. 
 

Lepper: Stramme, tynne, smale, godt pigmentert.  
 

Kjever/tenner: Kraftige kjever. Velutviklete og jevne tenner. Komplett 
tannsett. Saksebitt. 
 

Kinn: Lett markerte. 
 

Øyne: Middels store, mandelformete, noe skråstilte, helst mørke. 
Livlig og oppmerksomt uttrykk. 
 

Ører: Forholdsvis høyt ansatte, alltid stående. Forholdsvis små, 
spisse, meget bevegelige, dekket med fine hår. 



Norsk Kennel Klub  3 

 
Hals: Muskuløs. Pga den tette pelsen virker halsen relativt kort hos 

hannhunder og middelslang hos tisper. Ikke løs halshud.  
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette og parallelle sett forfra. Middels kraftig benstamme. 
Overarmen litt kortere enn skulderbladet og underarmen. 
 

Skulder: Godt tilliggende, meget bevegelig, forholdsvis rett. 
 

Overarm: Litt kortere enn skulderbladet. Lett skråstilt, kraftig.  
 

Albue: Plassert foran en loddrett linje trukket gjennom skulder-
bladets høyeste punkt. Peker rett bakover. 
 

Underarm: Forholdsvis kraftig, loddrett. 
 

Mellomhånd: Middels lang, svakt skrånende. 
 

Poter: Runde kattepoter. Sluttede og godt hvelvede tær dekket med 
tett pels. Elastiske tredeputer, alltid sorte. 
 

Kropp:  
 

Manke: Tydelig markert, spesielt hos hannhunder. 
 

Rygg: Ganske kort, rett og muskuløs. 
 

Lend: Kort, muskuløs. 
 

Kryss: Middels langt, velutviklet, lett fallende. 
 

Bryst: Dypt, rekker nesten til albuene, ikke spesielt bredt. Lett 
hvelvede ribben. Tydelig forbryst. 
 

Underlinje/buk: Lett opptrukket. 
 

Hale: Kraftig ringlet helt fra haleroten i en bue forover tett langs 
ryggen, deretter nedover og svakt bakover flatt inntil låret. 
Halespissen når til midten av låret. Utdratt når den omtrent til 
hasene. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Kraftige, rette og parallelle sett bakfra. Middels vinklet. 
Middels kraftig benstamme. Låret noe lengre enn underlåret. 
 

Lår: Middels lange, ganske brede, kraftig muskulatur. 
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Knær: Rettet forover, middels vinklet. 
 

Underlår: Muskuløse.  
 

Haser: Forholdsvis lavt ansatt. Middels vinklet. 
 

Mellomfot: Ganske kort, kraftig og rett. 
 

Poter: Litt lengre enn forpotene, for øvrig som forpotene.  
 

Bevegelser: 
 

Lette, jordvinnende. Bytter lett fra trav til galopp, som er mest 
naturlig. Parallelle bevegelser. Eksplosivt rask når den løper 
etter viltet. 
 

Hud: 
 

Over alt tilliggende uten rynker. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Temmelig langt på kroppen, halvveis stående eller helt 
stående, stivere på nakken og ryggen. Kort og tilliggende på 
hodet og bena, bortsett fra baksiden av lårene. Skuldrenes 
stive hår betydelig lengre og grovere, spesielt hos 
hannhunder. Lengre og tettere pels på baksiden av lårene 
(bukser) og halen. Kort, bløt, tett og lys underull. 
 

Farge: 
 

På ryggen rød eller gulbrun, helst klar. Lysere tone på 
innsiden av ørene, kinnene, strupen, bryst, buk, innsiden av 
bena, baksiden av lårene og halen. En hvit stripe på brystet 
og litt hvitt på potene tillatt. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: Ideell 47 cm, ± 3 cm 
Tisper: Ideell 42 cm, ± 3 cm 
 

Vekt: Hannhunder: 12-13 kg 
Tisper:   7-10 kg 
 

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. 
− Grovt hode 
− Grovt snuteparti 
− Svak underkjeve 
− Ører som ikke peker opp. Langhåret på innsiden. 
− Halen for slapp eller for tett ringlet 
− Svak mellomfot 
− Pelsen lang, bløt, for kort eller tilliggende. 
− For sterke avgrensninger mellom fargene 
 



Norsk Kennel Klub  5 

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
− Kjøttfarget nesebrusk 
− Over- eller underbitt 
− Gule øyne, glassøyne 
− Slappe ørespisser 
− Haleknekk 
− Bølget eller krøllet pels 
− Farger som avviker tydelig fra bunnfargen 
− Store hvite tegninger på bryst og/eller hvite sokker 
 

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 10. mai 2001 
 
 
 


