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   GRUPPE:   5 
   FCIs RASENR.: 000 
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RASEBESKRIVELSE FOR HÄLLEFORSHUNDEN 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Sverige. 
 

Helhetsinntrykk: 
 

Middelsstor til stor spisshund av utpreget jakthundtype. 
Rektangulær kroppsbygning, tørr og kraftig med god reisning. 
Ikke for tung. Gir inntrykk av å være sterk, modig og energisk.
 

Hode: 
 

Tørt, langstrakt, kileformet. Skallen like langt eller litt lengre 
enn snutepartiet. 
 

 Skalle: Svakt hvelvet. 
 

 Stopp: Tydelig markert. 
 

Nesebrusk: Sort, velutviklet. 
 

Snuteparti: Svakt avsmalnende, ikke snipete. Rett neserygg. En svak 
utposing ved hjørnetennene normalt. 
 

Lepper: Stramme. 
 

Kjever/tenner: Velutviklede kjever. Saksebitt. 
 

Kinn: Flate. 
 

Øyne: Brune med et våkent blikk. Ovale, ikke store eller utstående. 
 

Ører: Høyt ansatte, stivt opprettstående, spisse og bevegelige, 
peker noe utover.  
 

Hals: Tørr, muskuløs, av god lengde og reisning. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Tørre, kraftige, rette og parallelle. Lengden minst halve 
mankehøyden. 
 

Skulder: Muskuløse med lange skråstilte skulderblad. 
 

Albue: Godt tilliggende, verken inn- eller utovervridde. 
 

Mellomhånd: Fjærende. Svakt skråstilt sett fra siden.  
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Kropp: Noe lengre enn høy, rektangulær kroppsform. 

 
Overlinje: En aning fallende fra manke til krysset, spesielt hos 

hannhunder. 
 

Rygg: Rett med kraftig utviklet muskulatur. 
 

Kryss: Svakt fallende. 
 

Bryst: Romslig og dyp uten å være tønneformet. 
 

Underlinje/buk: Lett opptrukket. 
 

Hale: Høyt ansatt, middels lang, med tett og rikelig pels uten fane. 
Bæres i en bue over ryggen, eller ringlet over eller nær 
rygglinjen. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Kraftig benstamme. Rette og parallelle sett bakfra. Sett fra 
siden muskuløse (normalt vinklet for en spisshund). 
 

Knær: God vinkling. 
 

Haser: God vinkling.  
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Kort, myk underull; lengre, grovere dekkpels. Underullen tett 
og rikelig, helst gulhvit. På hodet og benas forside kort, tett 
og glatt pels. På ørene kort, tett og myk pels. Forbenas og 
lårenes baksider lengre pels. På hals og skuldre mer utviklet 
pels som danner en krave. 
 

Farge: 
 

Gulrød i mørkere eller lysere nyanser. Ønskelig med mørkt 
snuteparti. Lyse sider på snutepartiet og kinn tillatt. Lysere 
farge på bryst, buk, ben og seletegningen, samt på lårenes 
baksider og halens underside. På ørenes bakside er 
fargenyansen mørkere.  

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 55 – 63 cm 
Tisper: 52 – 60 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. 
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Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 4. mai 2004 
 
 
 


