
FCI Model Standard 

 

FCIs första modellstandard fastställdes på FCI General Assembly i Jerusalem 23-24 juni 1987 

och reviderades av FCI General Committee i Wien, juli 2009. 

Text reviderad efter 2009 anges inom parantes med plats och år efter tillägget. 

 

Modellstandarden är ämnad som mall för nya och reviderade FCI-standarder. 

Rasens experter väljer de beskrivningar de finner adekvata och respekterar mallens 

ordningsföljd och direktiv. 

Texten skall reflektera en idealbild av rasen och den korrekta rastypen. 

Egenskaper som är i direkt motsats till idealtypen skall nämnas under rubrikerna FEL 

respektive ALLVARLIGA FEL och i grad av avsteg från idealet. 

Egenskaper som är otypiska, anomalier eller oacceptabelt beteende är 

DISKVALIFICERANDE FEL. 

Vid översättning skall rasnamnet i hemlandet alltid stå inom parantes under det översatta 

rasnamnet. 

 

En rasstandard är: 

Ett dokument som är en metodisk beskrivning av rasens förnämsta typ. 

Ett dokument som bara beskriver vad som kan uppfattas av det mänskliga ögat. 

Ett dokument som tar avstånd från operativa ingrepp. Texter som kräver operativa ingrepp 

kommer inte att accepteras i några FCI-standarder (General Committee, Dortmund 2010). 

Ett dokument som används av uppfödare, ägare och domare för att tillse att rasens individer 

har (General Committee, Helsingfors 2013): 

 en mentalitet som medger att hunden kan bedömas 

 korrekt rastyp 

 sunda rörelser. 

Ett dokument som är en mall för korrekt rastyp, liksom ett verktyg vid bedömningen av 

resultatet av uppfödningen. 

 

Direktiv för standardrubrikernas innehåll anges i kursiv stil. 

 

  



GRUPP X Gruppnummer enligt FCIs nomenklatur för hundraser. 

FCI-nummer xxx Standardnummer enligt FCIs nomenklatur för hundraser. 

FCI-standard på engelska/franska/tyska/spanska publicerad ÅÅÅÅ-MM-DD Datum när 

översättning till franska (FR), engelska (EN), tyska (DE) eller spanska (ES) är publicerad av 

FCI kontoret. 

FCI-standard fastställd av FCI General Committee ÅÅÅÅ-MM-DD 

Översättning fastställd av SKKs standardkommitté ÅÅÅÅ-MM-DD 

 

 

OFFICIELLT RASNAMN I SVERIGE  

(Rasnamn i ursprungslandet/hemlandet) 

Svensk översättning av rasnamnet anges vid behov enligt AG standard. (t.ex. för transkriberad 

text). 

 

 

Illustration på första sidan 

Teckning eller foto för att illustrera rasens utseende (kropp + huvudbild). Illustrationen skall 

tillhandahållas av ursprungslandet/hemlandet/standardansvarig eller utvecklingsansvarig för 

rasen. 

 

Illustratörens namn 

 

 

ÖVERSÄTTARE: Namn på översättare. Rasens ursprungsland/hemland väljer vilket av de 

fyra FCI-språken som skall vara rasstandardens officiella språk vilket skall anges inom 

parantes (FR/EN/DE/ES) (General Committee, Dortmund 2010) 

 

URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Namn på ursprungslandet/hemlandet, land med 

standardansvar eller utvecklingsansvarig. 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Vad en ras är – eller har varit använd för. Skall vara en kort 

presentation, bara om användning. Uppförande/Karaktär skall beskrivas separat under den 

rubriken. (General Committee, Helsingfors 2013) 

 

FCI-KLASSIFIKATION: Visar FCIs grupp- och sektionsplacering samt om arbetsprov 

erfordras. 

 

BAKGRUND/ÄNDAMÅL: Skall helst inte omfatta fler än 12-15 rader och vara av sådant 

innehåll att det underlättar förståelsen för rasen. (General Committee, Luxemburg 2009). 

 

HELHETSINTRYCK: Texten får aldrig ange anomalier som rastypiska detaljer, inte heller 

överdrifter vilka kan resultera i risker för hundens hälsa. 

  



VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN: T.ex. kroppslängd/mankhöjd, bröstdjup/mankhöjd, 

huvudlängd/noslängd. Kroppslängd: mäts från skulderblad/överarmsled till sittbensknöl. 

Uttalat användande av måttangivelser som grader och procent skall undvikas. (General 

Committee, Helsingfors 2013) 

 

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR: Standardtexten får inte stipulera aggressivitet/extrem 

reservation mot människor eller allvarligt avståndstagande som rastypiskt. Rasen måste 

uppföra sig lugnt och inte utgöra ett hot mot domare eller andra personer eller hundar i 

offentliga miljöer. 

 

HUVUD 

 

SKALLPARTI: Skallens form och plan i förhållande till nospartiets plan. Skallens överlinje.  

Skalle: Skallens bredd, ögonbrynsbågarnas form, skallsöm eller mittfåra, grad av 

nackknölens framträdande.  

Stop: Grad. 

 

ANSIKTE: 

Nostryffel: Form, storlek, färg. Pigmentfärgen på nostryffel, ögonkanter, läppränder och 

trampdynor skall överensstämma med den genetiska pälsfärgen. (General Committee, 

Helsingfors 2013) 

Brachycefala raser har en generell klausul (General Committee, Luxemburg 2009) som lyder: “Väl 

öppna näsborrar”. Klausulen gäller tills vidare för: bostonterrier; boxer; griffon belge; 

griffon bruxellois; petit brabançon; engelsk bulldog; bullmastiff; dogue de bordeaux; fransk 

bulldogg; japanese chin; king charles spaniels; mastiff; mastino napoletano; pekingese; 

mops; sankt bernardshund; staffordshire bullterrier och shih tzu. 

Nosparti: Längd, djup, bredd, nosryggens profil, underkäkens form och profil. 

Läppar: Form, tjocklek, förhållande (lösa eller strama), pigmentering. 

Käkar/Tänder: Käkarnas form, tändernas antal och egenskaper, incisivernas position, bett 

(sax- eller tångbett) över- eller underbett. Rekommendation: Saknade PM1 och M3 är 

vetenskapligt bevisat som en naturlig variation och inte en känd ärftlig egenskap varför det 

inte längre skall anses som ett diskvalificerande fel. (General Committee, Dortmund 2015) 

Kinder: Form och egenskaper. 

 

ÖGON: (General Committee, Kiev 2017) Storlek, form, färg, ansättning, uttryck, ögonhålornas 

riktning, ögonkanternas pigmentering. Texten får aldrig uppmana till överdriven storlek. 

 

ÖRON: (General Committee, Kiev 2017) Ansättning, hur öronen är burna, form, storlek (längd-

bredd). 

Öronkupering är förbjuden i Sverige (används i svensköversatta standarder när texten 

under Öron nämner kupering) 

 

HALS: Överlinje, längd, form, muskulatur, hud (stram, lös, hakpåse/påsar).  



KROPP: 

Överlinje: Som helhet. 

Manke: Egenskaper, ansättning. 

Rygg: Rygglinjens kontur, muskulatur, längdförhållande mellan rygg och länd 

Länd: Längd, bredd, muskulatur. 

Kors: Kontur, lutning (riktning), längd, bredd, muskulatur. 

Bröstkorg: Längd, bredd, djup, revbenens välvning, förbröst.  

Underlinje: Kontur, form på buk- och flanker.  

 

SVANS: Ansättning, form, längd, tjocklek, hårlag, hur den bärs i rörelse och stillastående, 

beskrivning av den naturliga svansen. 

Svanskupering är förbjuden i Sverige (används i svensköversatta standarder när texten 

under Svans nämner kupering) 

 

EXTREMITETER 

 

FRAMSTÄLL: 

Helhet: Frambenen, sedda framifrån och från sidan, proportioner mellan olika delar av 

kroppen och framstället. 

Skulderblad: Längd, vinkel, muskulatur, tillbakalagdhet (vinkeln i skulderblad-överarmsled). 

Överarm: Längd, axel och muskulatur. 

Armbåge: Läge, vinkel. 

Underarm: Längd, muskulatur, ben (benstommens kvalitet, form). 

Handlov: Bredd, tjocklek. 

Mellanhand: Längd, bredd, läge (riktning). 

Framtassar: Form, storlek, tassarnas knutenhet; höjd på knutna tår, klor och trampdynor 

(egenskaper, pigmentering). Pigmenteringen på trampdynorna skall följa det genetiska 

mönstret hos pälsfärgen. (General Committee, Helsingfors 2013) 

 

BAKSTÄLL:  

Helhet: Bakbenen sedda bakifrån och från sidan, proportioner mellan olika delar av kroppen 

och bakstället. 

Lår: Längd, bredd, muskulatur, position (vinkel i höft-lårben). 

Knäled: Position, vinkel i knäleden (lår-underben).  

Underben: Längd, riktning, muskulatur, ben (benstommens kvalitet, form). 

Has/Hasled: Bredd, tjocklek, hasledens vinkel (underben-mellanfot). 

Mellanfot: Längd, bredd, position. 

Baktassar: Form, storlek, tassarnas knutenhet; höjd på knutna tår, klor och trampdynor 

(egenskaper, pigmentering). Pigmenteringen på trampdynorna skall följa det genetiska 

mönstret hos pälsfärgen. (General Committee, Helsingfors 2013) 

Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden i Sverige (används i 

svensköversatta standarder när texten under Extremiteter eller Fel nämner att sporrar inte 

skall finnas, inte är önskvärda, skall avlägsnas osv.)  



RÖRELSER: Beskrivning av rörelserna och önskvärd gångart. 

 

HUD: Tjocklek, löshet, karakteristiska rynkor och veck, pigmentering. 

 

PÄLS: 

Pälsstruktur: Längd, struktur, fördelning (skägg, krage), tjocklek, underpäls. När så är fallet 

beskrivning av trimmad eller klippt päls. Texten får aldrig kräva överdriven pälslängd eller 

tjocklek vilket kan försämra hundens rörlighet och välbefinnande. (General Committee, 

Helsingfors 2013)  

Färg: Basfärger, teckning och tillåtna färger. Pälsfärg skall beskrivas så nära den genetiska 

färgen som möjligt. Även när pälsfärgen har ett traditionellt namn skall den genetiskt 

korrekta färgen anges inom parantes. (General Committee, Helsingfors 2013) 

 

STORLEK/VIKT: 

Det rekommenderas att ange en gräns för storlek och vikt i alla standarder i syfte att 

bekämpa överdrifter. Alla förändringar som anses stå i motsats till rasens hälsa kommer att 

nekas i alla FCI standarder (General Committee, Dortmund 2010). 

Mankhöjd:  Hanhund: 

Tikar: 

Vikt: Hundar: 

Tikar: 

 

FEL:  

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse 

och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande. (Obligatorisk text i alla FCI-

standarder.) För jakt och bruksraser med tillägget: samt förmåga att utföra sitt traditionella 

arbete. 

Listan med fel skall hållas kort och den fulla innebörden av den obligatoriska texten under 

FEL skall beaktas. Uppräknade fel skall helst bara innehålla vanligt förekommande fel i 

rasen. Uppräkningar med många fel kan ge intryck av att en ras har mängder med vanliga 

fel. (General Committee, Helsingfors 2013) 

Fel som listas skall vara graderade efter betydelse. 

 

ALLVARLIGA FEL: 

Fel som listas skall vara graderade efter betydelse. 

 

DISKVALIFICERANDE FEL 

 Aggressiv eller extremt skygg. (Obligatorisk text som inleder diskvalificerande fel i alla 

FCI-standarder.) 

 Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter. (Obligatorisk text 

under diskvalificerande fel i alla FCI-standarder.) (General Committee, Paris 2016) 

 Otypisk. 

 Fel som förhindrar någon form av kvalificering eller prisvinst på hundutställning; som 

felaktigt bett; oacceptabel färg; över- eller under stipulerad storlek etc. 



Endast fel som är diskvalificerande skall tas upp här – inte sådana som inte är 

diskvalificerande. (General Committee, Helsingfors 2013) 

 

NOTA BENE:  

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

i pungen. (Obligatorisk text i alla FCI-standarder.) 

 Endast funktionella och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas 

till avel. (Obligatorisk text i alla FCI-standarder.) (General Committee, Madrid 2013) 

 



Illustration på sista sidan 

Teckning av hund med namngivna detaljer (i något av de fyra FCI språken) för att illustrera var t.ex. manke, hasled, stop etc. är placerade. 

Illustrationen är obligatorisk i alla standarder. (General Committee, Helsingfors 2013) 

 

ANATOMISKA TERMER 

 

 
Illustration av M Davidson. Teckningen föreställer en australian cattledog. 


