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Schipperke
Bakgrund/ändamål
Schipperke betyder ”liten vallhund” på flamländsk dialekt. Den gemensamme
förfadern till schipperke och belgisk vallhund var antagligen ”Leuvenaar”, en tämligen
liten och i huvudsak svart vallhund. Schipperkes ursprung sträcker sig ända till 1600talet. Under slutet av 1600-talet var schipperke favoritras hos gemene man och hos
skomakarna i Saint-Gery-kvarteren i Bryssel, vilka organiserade tävlingar för att visa
upp utmejslade kopparhalsband som de prydde sina hundar med. Hundarnas svansar
har kuperats helt och hållet, ett mode sedan 1400-talet tror man. Rasen var känd
som jägare av gnagare och andra skadedjur. Schipperke ställdes ut för första gången
1882 i staden Spa. Den kom på modet igen tack vare drottning Marie-Henriette av
Belgien (vid sekelskiftet 1900).

Den första standarden
upprättades 1888 av
rasklubben, grundad samma
år och den äldsta i Belgien.
Under årens lopp har man
försökt att göra typen mer
enhetlig. Förr fanns det
olika varianter i Antwerpen,
Leuven och Bryssel.

Kommentar:
Ursprunget till namnet schipperke har ibland varit ett kontroversiellt ämne, där
missförstånden och tolkningarna varit många – troligen till viss del beroende på
språkförbistringar. Ordet är flamländskt – en dialektvariant av nederländska – som
talas främst i regionen Flandern i Belgien. Det nederländska ordet ”schipperke”
översätts med ”liten skeppare” eller ”båtsman”(från ”schip” = båt) medan den
flamländska dialekt som talas runt staden Leuven har ordet ”scheper” = vallhund. I
båda fallen finns ändelsen –ke som anger diminutiv. Schipperken har onekligen
funnits på kanalbåtarna i Belgien och Holland som vakt och råttfångare men inte i
särskilt stor omfattning.
Idag är man klart överens om att schipperken – och namnet – har sitt ursprung som
vallhund från den numera utdöda rasen Leuvenaar som hade funnits i århundraden
runt staden Leuven i provinsen Brabant. Dessa svarta, vargliknande vallhundar fanns
i olika storlekar. De ägdes vanligen av enkelt folk som använde dem till sysslor som
passade deras storlek. De största var vallhundar från vilka våra moderna belgiska
vallhundar härstammar. De minsta var gässvallare, råttfångare och gårdvar. Dessa
sistnämnda blev schipperkens stamfäder.

2
Svenska Schipperke Ringen 2010

Schipperke
Helhetsintryck
Schipperke är sunt byggd och en vallhund i
litet format, men med mycket stadig
konstruktion. Huvudet skall vara kilformat
med tämligen bred hjässa och ett relativt kort
nosparti. Kroppen skall vara välbalanserad,
kort, tämligen bred och kompakt, men
extremiteterna skall ha fin benstomme. Pälsen
är mycket karakteristisk. Den skall vara riklig
och rak med krage, man, krås och byxor,
vilket gör rasens silhuett unik. Könsprägeln
skall vara tydlig. Rasens sundhet såväl som
dess egenskaper och vallhundstemperament,
allt i litet format, förklarar rasens stora
popularitet långt utanför Belgien.
Kommentar:
Det allmänna helhetsintrycket skall vara:
en svart, kvadratisk, kraftig men ändå
rörlig och elegant hund med en rejäl päls
med utpräglad krage, man och byxor.
Pigg, alert, vaken och nyfiken på allt
som händer och sker omkring den.

De rätta proportionerna och pälsen
ger en tydlig och omisskännlig
silhuett med en hund i balans men där
fokus och tyngden ligger på framdelen.
Schipperken är en ”framåt” hund, vilket
också gör att huvud och uttryck är
mycket avgörande för helheten.

Könsprägeln skall vara tydlig, storleken
på hunden är här inte avgörande. En
liten hane skall kunna vara markant
maskulin pga kroppsbyggnad och
utstrålning, en stor tik skall på
motsvarande sätt kunna vara utpräglat
feminin.
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Schipperke
Viktiga måttförhållanden
•
•
•

Schipperke skall vara lika hög vid manken som den är lång, dvs kvadratisk.
Bröstkorgen skall vara väl nedsänkt, i nivå med armbågarna.
Nospartiet skall vara tydligt kortare än halva huvudets längd.

Kommentar:
Tre viktiga proportioner som bör uppmärksammas:
•

”Body index”, dvs proportionerna kroppslängd/mankhöjd, skall vara 1,
således en kvadratisk hund lika hög som lång.

•

”Bröstdjupindex”, dvs proportionerna bröstdjup/mankhöjd bör vara ca 0.45,
den väl nedsänkta bröstkorgen motsvarar nästan hälften av mankhöjden.

•

”Huvudindex”, dvs proportionerna noslängd/huvudlängd bör vara 0.40,
således skall nospartiets längd motsvara ca 40% av huvudets totala längd.
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Schipperke
Uppförande/karaktär
Schipperke är en utmärkt liten
vakthund, ”ett pålitligt tjuvlarm” som
sjuder av vitalitet och är reserverad mot
främlingar. Den är alert, rask, outtröttlig,
oförtrutet intresserad av vad som händer
runt omkring den och den tar sin uppgift
att vakta på allvar. Den är alltid nyfiken
och uppmärksammar med gällt skall och
rest ragg alla förändringar i sin
omgivning. Den jagar gnagare och andra
skadedjur.

Kommentar:
Schipperken är till sin läggning
reserverad mot främlingar och tycker
oftast inte om att bli berörd av
främmande personer som t ex på en
utställning. Utan träning kan den vara
misstänksam, avvaktande och litet
motsträvig på bordet, men den får inte
bita eller ge intryck av att vara rädd.
Med rätt träning lär sig schipperken
snart att hanteras på bordet av en
okänd person.
På marken skall den alltid ge ett nyfiket,
vaket och alert men ändock sansat
intryck. En främmande persons
nedsänkta hand ska den vilja nosa på
för att sedan vanligtvis konstatera att
den var ”ointressant”.
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Schipperke
Huvud
Huvudet skall vara kilformat, men inte alltför långt och tillräckligt brett för att
harmoniera med kroppen. Ögonbryns- och okbågar skall vara måttligt framträdande.
Övergången mellan skalle och nosparti skall vara synlig men får inte vara för
markerad.

Skallparti

Pannan skall vara tämligen bred och smalna av mot ögonen.
Sedd i profil skall pannan vara lätt rundad. Skallpartiets och
nospartiets övre linjer skall vara parallella.

Stop

Stopet skall vara markerat men utan överdrift.

Nostryffel/
Läppar

Nostryffeln skall vara liten och alltid svart.

Nosparti

Nospartiet skall vara väl utmejslat och avsmalnande men inte för
långt. Det får inte verka tvärt avhugget. Nospartiet skall utgöra
ca 40 % av huvudets hela längd. Nosryggen skall vara rak.

Läppar

Läpparna skall vara svarta och väl åtliggande.

Käkar/tänder

Tänderna skall vara friska och väl placerade i ett fulltaligt
saxbett. Tångbett tolereras. Avsaknad av en eller två P1:or eller
av en P2 tolereras. M3 beaktas inte.

Kinder

Kinderna skall vara torra och harmoniskt övergå i nospartiets
sidor.

Ögon

Ögonen skall vara mörkbruna, små och mandelformade med
iakttagande, skarp och okynnig blick. De skall varken vara
insjunkna eller utstående. Ögonkanterna skall vara svarta.

Öron

Öronen skall vara ansatta högt, men inte placerade för nära
varandra. De skall vara upprättstående, mycket små, spetsiga
och så liksidigt trekantiga som möjligt. De skall vara styva och
ytterst rörliga.
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Schipperke
Kommentar:
Huvudet på schipperken beskrivs i originalstandarden med ordet ”lupoide” (varglikt).
Det förtjänas att påpeka att detta är en stor skillnad gentemot den tidigare
standarden, där schipperkens huvud liknades vid rävens. Den belgiska rasklubben
poängterar att man nu skriver varglikt huvud för att speciellt betona att schipperken
inte har – och inte skall ha - ett rävliknande huvud. Rävens huvud har alltför
kraftiga käkmuskler, alltför snipigt nosparti och annorlunda proportioner.
Det är viktigt att det kilformade huvudet är brett nog för att vara i harmoni
med kroppen.
Små mörkbruna mandelformade ögon, skarpt iakttagande och med pigg och okynnig
blick är ett måste för rätt uttryck.
När schipperken blir upphetsad eller anstränger sig, kan ögonen te sig rundare.
Öronen skall vara så högt ansatta som möjligt, små och spetsiga, styva och mycket
rörliga.
Rätt ögon- och öronform är av yttersta vikt för att få det rätta schipperke-uttrycket.
Bettet skall vara jämnt med välplacerade tänder. Schipperken har som regel ganska
stora och rejäla tänder i förhållande till sin storlek.
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Schipperke
Hals
Halsen skall vara kraftig och mycket muskulös och te sig mycket mer kraftig än den
är på grund av den omfångsrika kragpälsen. Halsen skall vara medellång, väl ansatt,
välburen och högre buren när hunden är uppmärksam. Nacken skall vara lätt välvd.

Kommentar:
Halsen skall vara väl musklad, något som är underförstått i ordet ”kraftig”. Det är
också viktigt att halsen står i rimlig proportion till både huvud och kropp. En riktig
krage och man kan bidra till att halsen ser kortare ut.
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Schipperke
Kropp
Kroppen skall vara kort och bred, dvs. kompakt, men inte för omfångsrik eller tung.
Hunden skall helst vara kvadratisk, dvs. ungefär lika lång från skulderled till
sittbensknöl som hög vid manken.
Överlinje

Överlinjen – rygg och länd – skall vara rak och stram. Den
sluttar ofta något från manke till kors.

Manke

Manken skall vara väl markerad. Den längre pälsen i nacken gör
att hunden verkar högre fram än bak.

Rygg

Ryggen skall vara kort, rak och stark.

Ländparti

Ländpartiet skall vara kort, brett och kraftigt.

Kors

Korset skall vara kort, brett och horisontellt. Dess bakre del, där
korset möter sittbensknölarna, skall vara harmoniskt rundad likt
bakdelen hos ett marsvin.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara väl nedsänkt, i nivå med armbågarna.
Den skall vara bred framifrån sett och bakom skuldrorna, alltså
ha väl välvda revben. Bröstbensknappen skall vara väl markerad
i profil.

Underlinje

Bröstkorgen skall nå till armbågarna och harmoniskt och svagt
stiga mot buken som skall vara måttligt uppdragen, varken djup
eller tvärt uppdragen.

Svans

Svansen kuperas kort i hemlandet. Svansansättningen får inte
störa korsets linje som ska smälta in i en harmonisk rundning
med baksidan av låren likt bakdelen hos ett marsvin
Den okuperade svansen skall vara lång, kraftig vid roten och
avsmalna mot spetsen som skall nå åtminstone till hasleden. I
vila skall svansen helst bäras hängande med spetsen lätt böjd
bakåt i nivå med hasen. När hunden är i rörelse får svansen
höjas i linje med överlinjen, helst inte högre. Ringlad svans
tolereras men är inte önskvärd. SVANSKUPERING ÄR
FÖRBJUDEN I SVERIGE.
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Schipperke
Kommentar om kroppen:
Kroppen skall vara kort och kompakt.
Ryggen skall vara kort och rak. Den får inte
vara välvd, svankig eller överbyggd. En
välpälsad hund ser högre ut fram på grund
av kragen och manen.
Bröstkorgen skall vara djup och rymlig med
förbröst och den skall vara väl nedsänkt.
Proportionerna bröstdjup/mankhöjd är
viktiga, bröstkorgen bör motsvara nästan
hälften av mankhöjden.

Kommentar om svansen:
Schipperke kan födas helt stubbsvansade, långsvansade eller ha olika längder
däremellan. I Sverige har vi noterat mellan 5 - 12 % stubbsvansade valpar/år.
Svansarna kan bäras från hårt ringlade upp över ryggen till en sabelsvans med olika
varianter däremellan. De flesta föds med helsvans som bärs ringlad upp på ryggen.
Svansen kan fällas ned i stående men i så gott som 100% tar schipperken upp
svansen över ryggen när den är i rörelse.
Hemlandet Belgien fick kuperingsförbud fr o m 2006. Det är värt att notera att även
belgiska okuperade hundar vanligtvis har ringlade svansar och inte den önskvärda
sabelsvansen. En inte alltför vågad gissning är att vi får en standardändring om
några år.
Obs! standardändring 2009-07-28, ännu ej översatt till svenska, återges här i
engelsk översättning.
Tail: Set high. Some dogs are born completely tailless or with a rudimentary or
incomplete tail (stumpy or short tail). They should not be penalized for this. At rest a
natural tail (reaching at least to the hock), is preferably hanging down and can be
raised when the dog is moving, carried in line with the topline, but preferably not
higher. A curled tail or a tail carried over the back is accepted.
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Schipperke
Extremiteter
Extremiteterna skall ha fin benstomme och stå väl in under kroppen.
Framställ: Frambenen skall vara normalt ställda och fullständigt parallella framifrån
sett. Frambenets längd (från mark till armbåge) skall ungefär motsvara
halva mankhöjden.

Skulderblad

Skuldrorna skall vara långa, väl tillbakalagda och ha normal
vinkling.

Överarm

Överarmarna skall vara långa och tillräckligt snedställda.

Armbåge

Armbågarna skall vara fasta och varken vara lösa eller knipta.

Underarm

Underarmarna skall vara raka och sedda framifrån tämligen brett
ställda.

Handlov

Handlovarna skall vara fasta och inte markerade.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara tämligen korta. Framifrån sett skall de
vara i linje med underarmarna. Från sidan sett skall de vara
endast obetydligt vinklade.

Framtassar

Framtassarna skall vara små, runda och väl slutna (s.k.
kattassar) med välvda tår och korta, kraftiga och alltid svarta
klor.

Bakställ:

Bakbenen skall vara ställda under kroppen och vara fullständigt
parallella bakifrån sett.

Lår

Låren skall vara långa, muskulösa och te sig ännu bredare än de
är på grund av den tjocka pälsen som bildar s k byxor.

Knäled

Knälederna skall befinna sig ungefär rakt under höfterna och vara
normalt vinklade.

Underben

Underbenen skall vara ungefär lika långa som låren.

Has

Hasorna skall vara normalt vinklade.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara tämligen korta. I hemlandets standard
anges att sporrar inte är önskvärda.

Baktassar

Baktassarna skall vara som framtassarna eller aningen längre.
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Schipperke
Kommentar:
Extremiteternas benstomme skall i princip vara fin
men det är ännu viktigare att den är i harmoni med
kroppen, alltså benstomme i proportion till hundens
kropp.
Fram- och bakben skall vara helt parallella framifrån
respektive bakifrån sett. De skall stå väl in under
kroppen och hela hunden skall ha en total balans. En
schipperke måste vara välbalanserad och
proportionerlig.
Bakbenen kan vara något tunnare och lättare än
frambenen. Långa väl musklade lår som ter sig
bredare pga pälsens byxor.
Små runda tassar, speciellt fram, s.k. kattfötter,
eftersträvas.
Obs! standardändring 2009-07-28, ännu ej översatt
till svenska, återges här i engelsk översättning.
Hock: Well angulated, without exaggeration.
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Schipperke
Rörelser
Rörelserna skall i trav ha måttlig räckvidd, vara smidiga och stadiga och ha gott
påskjut bak. Ryggen skall förbli horisontell och benen skall röra sig parallellt.
Frambenens och bakbenens rörelser skall vara koordinerade och armbågarna får inte
vara lösa. När hunden ökar hastigheten närmar sig benen varandra.

Kommentar:
Positiva, energiska och jämna rörelser som är välkoordinerade. Fram- och
bakbensrörelser skall vara i perfekt balans med vägvinnande steg och bra påskjut
bak. Överlinjen måste vara absolut rak eller möjligen något sluttande från manken
och nedåt under rörelse, huvudet något framåt, speciellt när farten accelererar.
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Schipperke
Hud
Huden skall vara stram över hela kroppen.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara riklig, tät, rak och tillräckligt hård med relativt fast
struktur, dvs torr och hård att ta i. Täckhåren och den mjuka, täta
underullen utgör ett utmärkt skydd.
Pälsen skall vara mycket kort på öronen och kort på huvudet,
framsidan av frambenen, hasorna och mellanfötterna. Den skall
vara måttligt lång på kroppen och åtliggande. Pälsen på svansen
skall vara lika lång som den på kroppen.
Pälsen skall vara mycket längre och utstående runt halsen, där den
formar en stor, mycket typisk krage (”collerette”), särskilt uttalad
hos hanhundar. Kragen skall börja vid öronens ytterkanter och
sträcka sig ner mellan frambenen och avslutas gradvis under
bröstkorgen (krås, ”jabot”).
Även på nacken skall det finnas lång päls (”crinière”), som sträcker
sig ända till manken och t o m över skuldrorna.
Pälsen skall även vara lång och riklig på lårens baksidor där den
formar s k byxor (”culotte”). Pälsens växtriktning gör att
hårtopparna döljer anus.

Färg

Enfärgat svart. Underullen behöver inte vara helt svart, utan kan
även vara mörkgrå förutsatt att den är fullständigt dold av
täckhåren.
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Schipperke

Krage

Man

Byxor

Kommentar:
En schipperke måste ha päls – och det skall vara rätt sorts päls. En
schipperke måste ha distinktion mellan kroppens olika hårlängder.
En riktig päls känns hård vid beröring, men inte hård som en stålborste och inte
sträv.
Schipperken skall ha dubbel päls – underull och täckhår. Underullen gör att
täckhåren inte är tätt åtliggande på kroppen, annat än om pälsen är totalt urfälld
eller helt enkelt saknar underull. Underullen måste vara tät.
Kärt barn har många namn, viktiga delar av pälsen på franska, engelska och
svenska:
Collerette

ruff

krage

Crinière

cape

man

Jabot

frill/apron

krås

Culottes

trousers

byxor
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Schipperke
Kragen

börjar bakom öronen och sträcker sig runt halsen och nacken.

Manen

utgör ytterligare ett tydligt lager som sträcker sig bakom kragen och
över skuldrorna.

Kråset

sträcker sig ut över bröstet och ned mellan frambenen.

Byxorna

sträcker sig över baksidan av låren och pälsen skall vara lika lång som
kragens hår.

Pälsen som sträcker sig över ryggen nedåt från manen och över ryggslutet skall vara
rak och tätt åtliggande. Den skall vara något kortaren än manen men längre än
pälsen både på sidorna av kroppen och på benen. Formen på pälsen liknas vid en
”Coachman’s cape”.
Schipperken har ofta inte en helt utvuxen och färdig päls förrän i 2-3 års-åldern eller
något senare.
Täckhåren måste vara helt svarta. Underullen får vara ljusare, vanligt är en något
grå underull.
Pälsen måste uppvisa de olika variationerna i längd på olika delar av
kroppen. Om dessa saknas, saknas en viktig del av hunden. Pälsstrukturen
är väsentlig och unik för rasen.
Obs! standardändring 2009-07-28, ännu ej översatt till svenska, återges här i
engelsk översättning.
Tillägg till Färg (sid. 14): A little greying for example on the muzzle due to age is
tolerated.

En schipperke utan den rätta pälsen är som en zebra utan ränder.
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Schipperke
Storlek/vikt
Vikt

3 – 9 kg. Idealvikt 4 – 7 kg.
Under 3 kg eller över 9 kg är inte
önskvärt.

Kommentar:
Standarden ger utrymme för ett stort spann vad gäller storlek men vare sig för små
eller för stora schipperke är önskvärda. Dock är det viktigt att kvalitet går före
storleken liksom att en stor tik skall kunna vara utpräglat feminin och en liten hane
mycket maskulin pga kroppsbyggnad och utstrålning.
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Schipperke
Fel
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av
avvikelse.
Helhet

Grov, tunn; låg- eller högställd; lång, rektangulär.

Huvud

För långt eller för kort
Skall- och noslinjer som inte är parallella
Rävlikt
För framträdande ögonbryns- eller okbågar

Skallparti

För smalt
Rundad eller kullrig panna

Nosparti

För långt, snipigt; grovt, har tvär profil
Konvex nosrygg

Bett

Incisiverna inte ansatta i linje
Avsaknad av en incisiv, tre P1:or eller två P2:or är
allvarliga fel.

Ögon
Bröstkorg

Stora, runda eller framträdande, ljusa (hasselnötsbruna
accepteras)
Smal, platt, tunnformad
Inte tillräckligt djup

Kors

Långt, sluttande, överbyggt, inte tillräckligt rundad i sin bakre del
(i övergången mellan kors och baksidan av lår).

Extremiteter

För lite eller överdrivet vinklade.

Rörelser

Trånga, för kort steg, för lite påskjut, rygg som inte är fast, höga
frambensrörelser eller hoppande bakbensrörelser.

Päls

För kort (släthårig), för lång, tunn, mjuk eller silkig, vågig,
för platt åtliggande eller hängande
För liten eller avsaknad av krage, man, krås eller byxor
(ett allvarligt fel hos hanhundar, speciellt om krage
saknas)
Otillräcklig underull

Färg

Skiftningar i grått, brunt eller rött i täckhåren
Några enstaka vita strån på t ex tårna. Något grått på t ex
nosen på grund av ålder tolereras

Temperament

Apatisk eller skygg
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Schipperke
Diskvalificerande fel
Temperament

Hypernervös, aggressiv eller rädd.

Helhet

Avsaknad av rastyp.

Bett

Överbett eller underbett även om kontakt finns (omvänt
saxbett).
Korsbett
Avsaknad av en hörntand, av en rovtand (P4 i överkäken
eller M1 i underkäken), avsaknad av en molar (M1 eller
M2; M3 beaktas inte), avsaknad av en P4 i underkäken, av
en P3; avsaknad av ytterligare tand eller avsaknad av
totalt fyra tänder eller fler (utom de fyra P1:orna).

Nostryffel,
läppar,
ögonkanter

Avpigmenterade

Öron

Hängande eller halvresta.

Päls

Lång och mjuk eller silkig – alltså en långhårig päls
Långa fransar på öron, på baksidan av benen osv
Total avsaknad av underull

Färg

Varje annan färg än svart (med undantag av grå, bruna eller röda
skiftningar). Även mycket små vita fläckar, inte ens på tårna.

Vikt

Mycket utanför de i standarden angivna måtten.

Note bene

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg
eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka
dess hälsa och sundhet.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.
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