RASKOMPENDIUM STRÄVHÅRIG VORSTEH - 2018

Bilderna i kompendiet visar på utmärkt typ,
men det finns alltid detaljer som går att diskutera. Försök att se helheten och rastypen.

Grupp 7

FCI-nummer 98
Originalstandard 2000-10-25
FCI-Standard 2000-11-29; tyska
SKKs Standardkommitté 2001-06-19

Ursprungsland/ hemland
Tyskland

Användningsområde:

Mångsidigt användbar jakthund som skall besitta
alla nödvändiga egenskaper för att kunna arbeta
på fält, i skog och i vatten både före och efter
skott.
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Välbyggd, kraftfull hane med ädelt utseende,
som utstrålar kvalité.
Fin huvudprofil, ramsnos, utmärkt överlinje,
välkroppad, välvinklad, utmärkt benstomme.
Utmärkt pälskvalité som är heltäckande.
En utmärkt rasrepresentant.

FCI-Klassifikation:

Grupp 7, sektion 1. Med arbetsprov.

Bakgrund/ändamål:

Strävhårig vorsteh är en stående fågelhund, som
härstammar från avelsarbete utfört under slutet
av 1800-talet efter idéer av ”Hegewald” (friherre
Sigismund von Zedlitz und Neukirch). Med griffon
korthals som utgångspunkt utgjorde en karaktärsfast och effektiv strävhårig jakthund målet för
avelsarbetet. Principen var ”arbetsuppgiften ger
typen” samt konsekvent urval av det bästa avelsmaterialet bland strävhårs-raserna (pudelpointer,
griffon korthals, deutsch stichelhaar). Genom
inkorsning av korthårig vorsteh framavlades på
kort tid en fågelhund, som utmärker sig genom
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Helhetsintryck

Den strävhåriga vorstehhundens ädelhet kan
uttrycks så att den skall vara spänstig utan att
vara för lätt och stark utan att vara för tung.

Uppförande och karaktär;

Välbyggd tik med fina linjer.
Utmärkt päls, heltäckande.
Utmärkt över- och underlinje.
Huvudets plan divergerar lätt, bra längd,
utmärkta attribut.

Den strävhåriga vorstehhunden används till det
flesta former av jakt. Detta kräver att hunden
ska vara orädd, självsäker, lugn och trygg i alla
situationer.
ändamålsenlig, vattenavstötande päls och mångsidig användbarhet som jakthund. Genom dessa
egenskaper blev på några få årtionden strävhårig
vorsteh den mest uppskattade och pålitligaste
av de stora jakthundsraserna i Tyskland och i
många andra länder.

Helhetsintryck:

Strävhårig vorsteh skall ha ett ädelt utseende
och sträv päls, som fullständigt täcker huden.
Uttrycket skall vara uppmärksamt och energiskt.

Rörelserna skall vara kraftfulla, vägvinnande,
flytande och harmoniska.

Viktiga måttförhållanden:

Kroppslängd och mankhöjd skall helst vara lika.
Kroppslängden får överstiga mankhöjden med
upp till 3 cm.

Uppförande/karaktär:

Strävhårig vorsteh skall vara nervfast, behärskad
och harmonisk. Den skall varken vara skygg eller
aggressiv.
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Nosparti

En lätt välvd nosrygg är ett adelsmärke för
rasen som är ovanligt idag. Ramsnos bör noteras som en förtjänst i kritiken.

Huvud:

Huvudet skall harmoniera med kroppsstorlek
och kön. Huvudets plan skall divergera lätt.

Skallparti

Skallen skall vara flat. Endast skallens sidor skall
vara svagt rundade. Skallen skall vara måttligt
bred med tydligt markerade ögonbrynsbågar.

Stop

Stopet skall vara tydligt markerat.

Väl könspräglat huvud med fint uttryck, tydlig
ramsnos, utmärkt kraftigt nosparti.
Utmärkta öron.
Lagom med attribut.

Nostryffel

Nostryffeln skall vara kraftigt pigmenterad och
harmoniera med pälsfärgen. Näsborrarna skall
vara vida.

Nosparti

Nospartiet skall vara långt, brett, kraftigt och
djupt. I profil skall nosryggen vara lätt välvd (s.k.
ramsnos).

Läppar

Läpparna skall vara tjocka, åtliggande och ej
överhängande. De skall vara väl pigmenterade
och harmoniera med pälsfärgen.
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Väl könspräglat huvud med bra längd, fint
uttryck, väl ansatta och formade öron, lätt
välvt nosparti.

Käkar/tänder

Tänderna skall vara välutvecklade. Käkarna skall
vara kraftiga med ett regelbundet, fullständigt
och fulltaligt saxbett.

Hals:

Halsen skall vara medellång, kraftigt musklad,
lätt böjd och torr.

Ögon

Ögonen skall vara så mörka som möjligt med
livligt, vaket uttryck. De skall varken vara djupt
liggande eller framträdande. Ögonkanterna skall
vara väl pigmenterade och åtliggande.

Öron

Öronen skall vara medelstora, högt och brett
ansatta, ej vridna.
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Välbyggd tik med fin resning, fin huvudprofil
med utm. attribut, utm. överlinje, välkroppad,
välmusklad utstrålar styrka utan att vara för
tung. Super päls.

Kropp:
Rygglinje
Rygglinjen skall vara rak och svagt sluttande.
Manke
Manken skall vara markerad.
Rygg
Ryggen skall vara fast och väl musklad.
Ländparti
Ländpartiet skall vara kort, brett och muskulöst
med brett bäcken.
Kors
Korset skall vara långt och brett, lätt sluttande
med god muskulatur.
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Bröstkorg
Bröstet skall vara brett och djupt med markerat
förbröst. Bröstbenet skall sträcka sig långt bak.
Revbenen skall vara väl välvda.
Underlinje
Buklinjen skall vara stram och lätt uppdragen i
en elegant båge.
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Svartskimmel tik med en heltäckande sträv
päls.

Svans
Kuperad svans:
Svansen skall följa rygglinjen och helst bäras horisontellt eller svagt, men ej kraftigt, uppåtböjd.
Den skall varken vara för tjock eller för tunn.
För jaktbruk kuperas svansen till ändamålsenlig
längd.
Okuperad svans:
I länder med kuperingsförbud får svansen vara
okuperad. Den skall nå till hasen och bäras rak
eller svagt sabelformad.
SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I
SVERIGE.
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Välbyggd tik med utmärkta proportioner,
välkroppad, utmärkt underlinje, passande
benstomme, sträv päls.

Extremiteter:
Framställ:
Framifrån sett skall frambenen vara raka och parallella, från sidan sett väl ställda under kroppen.
Avståndet från marken till armbågen skall vara
ungefär detsamma som mellan armbågen och
manken.
Skulderblad
Skuldran skall vara kraftigt musklad. Skulderbladet skall vara väl bakåtlagt och väl vinklat mot
överarmen.
Överarm
Överarmarna skall vara långa med väl utvecklad,
torr muskulatur.
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Armbåge
Armbågarna skall vara väl åtliggande mot kroppen, varken inåt- eller utåtvridna. Överarmen
skall vara väl vinklad mot underarmen.
Underarm
Underarmarna skall vara torra och lodräta med
kraftig benstomme.
Handlov
Handlovarna skall vara starka.
Mellanhand
Från sidan sett skall mellanhänderna vara svagt
sluttande.
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Harmoniskt byggd ung hane, utmärkt siluett
och resning, Välkroppad, utmärkta vinklar,
passande benstomme.
Utmärkt pälskvalité som är heltäckande.

Framtassar
Framtassarna skall vara ovala med slutna tår
och tillräckligt tjocka, kraftiga, motståndskraftiga och väl pigmenterade trampdynor. Tassarna
skall vara parallella såväl i stillastående som i rörelse. De skall varken vara inåt- eller utåtvridna.
Bakställ:
Bakifrån sett skall bakbenen vara raka och parallella. Benstommen skall vara kraftig.
Lår
Låren skall vara långa, breda och muskulösa. De
skall vara väl vinklade mot bäckenet.

Knäled
Knälederna skall vara starka. Vinkeln mellan lår
och underben skall vara god.
Underben
Underbenen skall vara långa, muskulösa och
seniga.
Has
Haslederna skall vara starka och väl vinklade.
Mellanfot
Mellanfötterna skall vara korta och lodrätt ställda.
Baktassar
Baktassar, se framtassar.
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Päls

Den strävhåriga pälsen och attributen är viktiga
rastypiska detaljer. Avsaknad eller knappa attribut (skägg och ögonbryn) är en indikation på
att pälskvalitén inte är bra. En heltäckande päls
på hundens undersida som även täcker arm-

Rörelser:

Rörelserna skall vara vägvinnande med god
steglängd fram och gott påskjut bak. Fram- och
bakben skall föras rakt och parallellt. Under
rörelse skall hunden ha god resning.

Hud:

Huden skall vara stram, åtliggande och utan
veck.

Päls:
Pälsstruktur
Pälsen skall vara sträv, hård, åtliggande och
tät. Täckhåren skall vara 2-4 cm långa med tät,
vattenavvisande underull. Kroppens konturer får
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hålor och insidan av låren visar på ett utmärkt
hårlag.

inte döljas av för lång päls. Pälsen skall genom
sin hårdhet och täthet ge bästa möjliga skydd
mot väder och skador. Nedtill på benen, bröstet
och buken skall pälsen vara kort men tät. På
huvudet och öronen skall den vara kortare och
samtidigt tätare, men ej mjukare. Markerade
ögonbryn och ett kraftigt, strävt men inte alltför
långt skägg understryker det energiska ansiktsuttrycket.
Pälsfärg
Brunskimmel, med eller utan fläckar; svartskimmel, med eller utan fläckar; brun med eller utan
bröstfläck; ljusskimmel (dvs mycket små skimmelfläckar). Andra färger är ej tillåtna.
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Slutord att tänka på;
Typ och helhet
Strävhårig hund
Rastypiska huvudet med det rätta uttrycket
och attributen
Sträv päls som täcker även undersidan på
kroppen. 2-4 cm långa täckhår
(hårstrån kan dras på sidan av bröstkorgen
och skall då vara minst 2-4 cm långa)
Rörelser
Tassar
Rastypiska mentaliteten
Ur RAS angående exteriör:
Generellt uppfyller hundarna gällande
rasstandard. Finns dock några saker att
förbättra, framförallt fronter som enligt
exteriörbeskrivningsprotokollen är en av de
oftast förekommande bristerna hos vår ras.

Heltäckande hårlag även i armhålor och
insidan av lår och ljumskar.

Storlek/vikt:
Mankhöjd
Hanhund:
Tik:

61 - 68 cm
57 - 64 cm

Fel:

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

Allvarliga fel:

• Kort, smalt eller spetsigt nosparti
• Svagt bett
• Mycket lösa ögonkanter
• Svankrygg; karprygg
• Kraftigt överbyggd
• Kraftigt inåt- eller utåtvridna armbågar
• Hjulbenthet; kohasighet eller hastrånga bakben såväl i stående som i rörelse
• Ständig passgång i skritt och i trav; stel eller
trippande gång
• Tunn päls; avsaknad av underull

Diskvalificerande fel:

• Svag mentalitet, i synnerhet skotträdsla,
viltskygghet, aggressivitet, nervositet, ångestbitare
• Över- eller underbett; korsbett
• Trångt ställda hörntänder
• Avsaknad av tänder förutom P1
• Pigmentfel
• Olikfärgade ögon
• Entropion
• Ektropion
• Medfödd kroksvans eller stubbsvans

Nota bene:

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv
eller 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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