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RASEBESKRIVELSE FOR EURASIER 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Tyskland. 

Helhetsinntrykk: 
 

Harmonisk bygget middels stor spisshund i forskjellige 
fargevarianter. Opprettstående ører. Pelslengden lar 
kroppens proporsjoner synes. Middels kraftig benstamme. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Kroppslengden noe lengre enn mankehøyden. Skallen og 
snutepartiet tilnærmet like lange. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Selvsikker, rolig, avbalansert, vanskelig å provosere. 
Vaktsom og oppmerksom uten å bråke. Sterkt knyttet til sin 
familie, noe reservert overfor fremmede uten å bli aggressiv. 
Mangler jaktlyst.  
 

Hode: 
 

Harmonisk, ikke for bred skalle. Kileformet sett ovenfra og fra 
siden. Skalle og neserygg med parallelle linjer. 
 

 Skalle: Flat panne med tydelig pannefure. Markert nakkeknøl. 
 

 Stopp: Svakt markert. 
 

Nesebrusk: Sort. Middels stor. 
 

Snuteparti: Verken for grov eller for spiss. Avsmalnende til nesebrusken. 
Rett neserygg og underkjeve. 
 

Lepper: Sorte. Stramme. 
 

Kjever/tenner: Kraftige kjever, bred underkjeve. Kraftige, loddrett plasserte 
tenner. Sakse- eller tangbitt. Komplett tannsett. Premolarer 
og molarer plassert på en linje uten tomrom.  
 

Kinn: Lite fremtredende. 
 

Øyne: Mørke, middels store, ikke for dyptliggende eller for 
fremtredende. Lett skråstilte. Sorte og stramme øyelokks-
render.  
 

Ører: Middels store, trekantede ståører med lett avrundete spisser. 
Ansatt med omtrent samme avstand fra hverandre som 
bredden på ørets base. Ørespissene og stoppens midtpunkt 
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danner en nesten likesidet trekant. 
 

Hals: Middels lang, muskuløs, i harmoni med helheten. Ikke løs  
halshud. Myk overgang til kroppen. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette og parallelle sett forfra, normalt vinklet sett fra siden. 
Over- og underarm nesten like lange.  
 

Skulder: Noe skråstilt. Muskuløs. 
 

Overarm: Middels lang, muskuløs. 
 

Albue: Godt tilliggende. 
 

Underarm: Middels lang, muskuløs. 
 

Håndrot: Kraftig. 
 

Mellomhånd: Middels lang, helt rett sett forfra, lett skråstilt sett fra siden. 
 

Poter: Ovale. Godt sluttede, middels hvelvet. Kraftige, 
mørkpigmenterte klør, sorte, harde og tykke tredeputer. Godt 
behåret mellom tredeputene. 
 

Kropp: Kraftig, ikke for kort. 
 

Manke: Markert. 
 

Rygg: Stram, rett. Meget muskuløs. 
 

Lend: Meget muskuløs med god lengde og bredde. 
 

Kryss: Rett, bredt og kraftig. 
 

Bryst: Rekker til albuene. Ovalt hvelvede ribben. Velutviklet forbryst 
uten å være for fremtredende. Langt brystben. 
 

Underlinje/buk: Lett opptrukket. 
 

Hale: Rett ved ansatsen. Rund, stram og tykk, avsmalnende. 
Buskete. Bæres bøyet eller rullet frem over ryggen eller noe 
til siden. Rekker til haseleddet. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette og parallelle sett bakfra, moderat vinklet sett fra siden. 
Over- og underlår omtrent like lange.  
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Lår: Middels langt. Meget muskuløst. 
 

Knær: Stabile. Ikke for åpent vinklet. 
 

Underlår: Middels langt, muskuløst. 
 

Haser: Ikke for lavt ansatt. Stabilt, verken inn- eller utoverdreid. 
 

Mellomfot: God lengde og bredde. Loddrett sett fra siden. 
 

Poter: Som forpotene.  
 

Bevegelser: 
 

Jordvinnende. God steglengde med godt fraspark. 

Hud: 
 

Stram. Pigmentert. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Tykk underull på hele kroppen, middels lang løst liggende 
dekkpels. Snuteparti, ører og framsiden av bena korthåret. 
Lang pels på halen, baksiden av forben (faner) og bakben 
(bukser). Pelsen på halsen en aning lengre enn på kroppen, 
men danner ikke krave. 
 

Farge: 
 

Alle farger og fargekombinasjoner, bortsett fra helhvit, 
hvitflekket og leverfarget. 
 

Størrelse og vekt: 
 

Balansen i proporsjonene er av avgjørende betydning, men 
idealet er middelsverdiene. 
 

Mankehøyde: Hannhunder: 52-60 cm. Ideal 56 cm 
Tisper: 48-56 cm. Ideal 52 cm 
 

Vekt: Hannhunder: 23-32 kg. Ideal 26 kg 
Tisper: 18-26 kg. Ideal 22 kg 
 

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. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
− Engstelig, sky, mistroisk 
− Manglende kjønnspreg. 
− Mangel av en hjørne- eller fortann. Mangel av en P3 eller 

P4, eller M1 eller M2. Bittfeil. 
− Ektropion, Entropion. For dyptliggende eller for små øyne.
− Øyenhår i dobbelte rekker. 
− Kippører, hengeører. 
− Haleknekk. 
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− Store pigmentmangler. 
  
 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 6. juni 2002 
 
 
 


