VITA SCHÄFERHUNDKLUBBENS
RASSTANDARD
HELHETSINTRYCK:
Helheten i kroppen skall uppfattas något långsträckt, kraftfull och muskulös utan att
kännas tung. Den får inte vara överbyggd eller ge intryck av vekhet. Benstommen
skall vara stark. Humöret skall vara självsäkert och godmodigt. Hunden bör visa
nyfikenhet, glädje och vara uppmärksam, förtroendefull men med en viss distans,
som inte tillåter vem som helst att betraktas som vän. Aggressivitet eller tydlig rädsla
är inte tillåtet.

HUVUD:
Huvudet skall vara ädelt, uttrycksfullt och rena i sina former. Nosen skall vara lång,
rak och kraftig. Pigmenten i läppar och nostryffel bör vara svarta. Ljusare ”vinternos”
får förekomma. Nosens längd skall vara lika som skallens och stopet skall vara väl
markerat och lätt sluttande. Avståndet från stopet till nostryffeln ska vara något större
än avståndet från stopet till nackknölen. Skallens bredd skall vara i jämn proportion
till dess längd. Hanens huvud skall vara maskulint och tikens feminint.

ÖRON:
Öronen skall vara liksidigt burna och vara lagom till huvudets proportioner. De skall
vara öppna framåt, upprättstående och inte vara för brett ansatta. De bör inte vara för
breda, långa och heller inte mjuka. Vippöron och hängöron är felaktiga. Bakåtlagda
öron i rörelse och i vila är inte fel.
ÖGON:
Ögonen skall vara medelstora och mandelformade. Ögonens färg skall vara så
mörka som möjligt. Formen skall vara anpassad till huvudets storlek. De får inte vara
utstående eller insjunkna. Inte heller får de vara färglösa eller röda. De skall ge
uttryck av livlighet, intelligens och mod.

TÄNDER:
Tänderna skall vara friska och fulltaliga med 42 stycken i ett saxbett d v s överkäkens
framtänder skär saxartat över underkäkens. Överbett, underbett eller tångbett är
felaktigt liksom större mellanrum mellan tänderna (tandrad med luckor). Käkarna
skall vara kraftigt utvecklade med tänderna djupt inbäddade i käkarna.
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NACKE & HALS:
Nackens korta linje skall vara välvd och väl markerad. Halsens översida skall vara
stark, kraftfull och möta en väl utvecklad manke. Halsens undersida får inte bära löst
skinn eller på annat sätt avvika i form. Halsen bärs i ca 45 graders vinkel till kroppen.

BRÖSTKORG:
Bröstkorgen skall vara rymlig och väl utvecklad. Den skall ha bredd, djup och ge
hunden ett intryck av styrka. Högt uppdragen buklinje är inte godkänt.

RYGG & SVANS:
Rygglinjen skall vara stark och i sin längd väl i proportion till resten av kroppen.
Manken skall vara väl markerad och korset något sluttande. Länden skall vara väl
utvecklad, bred och stark. Svansen bärs i en mjuk båge och skall följa ryggens linje
till ett följsamt avslut.

FRAMBEN:
Frambenen skall sedd från alla sidor vara raka och starka. Skulderbladen bör
uppfattas som fasta och muskulösa. Armbågarna får varken i vila eller i rörelse luta
sig in under fronten och inte heller ut från den. Mellanhanden skall vara kort, rak och
endast lätt sviktande när hunden är i rörelse.

BAKBEN:
Bakbenen skall ge intryck av stabilitet och följsamhet. De skall sedda bakifrån vara
parallella och starka. Låren skall vara väl utvecklade och muskulärt byggda. Hasen
skall vara kort, stark och lätt sviktande när hunden är i rörelse.

TASSAR:
Tassarna skall vara korta, starka och runda i sin form. Klorna bör vara välvda och
svarta i sin färg. Ljusa klor accepteras.
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PÄLS:
- Korthårig
Denna hund har en dubbelpäls av medellängd. Den yttre pälsen bör vara så tät som
möjligt. Håret skall vara rakt, kraftigt och ligga tätt intill kroppen. En lätt vågig yttre
päls är tillåten. Felaktigt är avsaknad av underull.

- Långhårig
Denna hund har den dubbelpäls med tjock underull och den yttre pälsen är så tät
som möjligt med långa täckhår av kraftig till silkig kvalitet. Pälsen får vara rak eller
vågig.

FÄRG
Alla färger är tillåtna.

GÅNGAR/HÅLLNING:
En schäfer är en travande hund. Rörelserna skall vara vägvinnande och marknära
och ge ett flytande och ledigt intryck. Huvudet bör vara något högt hållet och
framsträckt och svansen något lyft. Rygglinjen bör vara fast och inte väsentligt
förändras i läge.

STORLEK
Kroppen ska vara måttligt rektangulär. Förhållande kroppslängd till mankhöjd (från
skulderled till sittbensknöl) ska vara 12:10

TESTIKLAR:
Båda testiklarna måste vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.
FEL:
Varje avvikelse från standarden är fel och felets art skall bedömas till graden av
avvikelse.
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DISKVALIFICERANDE FEL:
Karaktärsfel, bitska och nervösa hundar.
Hundar med betydande öron respektive svansfel.
Hundar med missbildningar.
Albinos
Hundar med tandfel gällande avsaknad av P 3 och en ytterligare tand, eller en
hörntand, eller en P 4, eller en M 1 resp M 2 eller sammanlagt 3 tänder eller fler.
Hundar med bettfel: överbett på 2 mm eller mer, underbett, tångbett på hela
framtandsraden.
Permanenta tänder (bild 2.)

M=
molarer

C=
hörntänder

PM=premolarer

I=
insiciver

Monorchider och kryptorchider, liksom hundar med olika resp, förkrympta testiklar.

Maria domare & VSHK`s styrelse
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