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Detta kompendium är ett hjälpmedel för domare som redan är auktoriserade domare och dömer rasen på utställning. Sammanställningen är även tänkt att användas vid fortbildning av dessa domare samt vid utbildning av nya domare på rasen.

Rasens ursprungliga funktion är att spänd för släde förflytta lätt last i måttlig hastighet över stora avstånd.
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Inledning
Den ras som idag kallas siberian husky utvecklades i den nordöstligaste delen av Sibirien. Klimatförhållanden och fientliga stammars inträngande
tvingade befokningen att basera sitt uppehälle
på jakt över vidsträckta områden. Naturens krav
gjorde att en unik ras av slädhundar utvecklades,
skräddarsydd för de speciella behov på vilka
människans överlevnad berodde. Det de behövde
och utvecklade var en hund med förmågan att
kunna tillryggalägga långa distanser med maximal fart men med en minimal förbrukning av
energi i ett område nära norra halvklotets köldpol.

En norrman, Leonard Seppala, vann sedan All
Alaska Sweepstakes tre år i rad 1915 - 1917 med
sibiriska hundar. Han deltog sedan i tävlingar och
gjorde rasen känd och populär även i nordöstra
USA i slutet av 1920-talet.
1925 utbröt en epidemi av difteri i Nome, Alaska.
Enda möjligheten att få fram serumet den 1000
kilometer långa sträckan mellan Nenana och
Nome var via hundspann. Genom en hjälteinsats
från hundar och förare kom serumet fram till
Nome. Händelsen fick stor medial uppmärksamhet. De sibiriska slädhundarna blev världskända.
En av förarna som deltog i transportkedjan av
hundspann var Leonard Seppala. Seppala och
hans hundar skulle komma att bli mycket betydelsefulla för utvecklingen av rasen siberian husky.

I samband med guldrushen i Alaska i början på
1900-talet uppstod ett stort behov av goda slädhundar. Hundspann var det enda användbara
transportmedlet under större delen av året. För att
avgöra diskussionerna om vem som hade det bästa spannet och för att få ett festligt avbrott under
den långa vintern, arrangerades slädhundtävlingar
varav den mest ryktbara var All Alaska Sweepstakes, en tävling över 660 km med start och mål i
guldgrävarstaden Nome. Det var årets evenemang
i Nome, skolorna stängdes och en årlig återkommande fyradagars helg uppstod i samband med
tävlingsdagarna.

År 1930 erkändes siberian huskyn som ras av
Amerikanska Kennelklubben. I USA är det idag
en populär ras och det registreras varje år över
20 000 valpar. Tyvärr är det bara en liten del som
avlas med tanke på att användas för sitt ursprungliga ändamål, det vill säga som slädhund.
I Sverige började intresset för siberian husky och
slädhundsporten att ta fart på 1970-talet.

År 1909 startade en rysk skinnhandlare, William
Goosak, ett spann med sibiriska hundar av ovanligt utseende. De var mindre, lättare och mera
”rävlika” än de infödda alaska-hundarna. De
förvånade alla med att placera sig på tredje plats.
Följande sommar for en ung skotte, Max Maule
Ramsay, över till Sibirien och köpte där ett 70-tal
hundar.
Året därpå deltog tre spann sammansatta av de
här hundarna i All Alaska Sweepstakes, och de
placerade sig på första, andra och fjärde plats.
De sibiriska hundarna hade därmed fått sitt genombrott i Alaska. Det som imponerade var deras
snabbhet, uthållighet, anspråkslöshet i fråga om
mat och att de inte var så benägna att slåss med
sina spannkamrater som de hundar man varit van
med tidigare.

1975
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Siberian huskyn i Sverige och Norden
Den första siberian huskyn som registrerades i
Svenska Kenneklubben hette Storm och årtalet
var 1960. Det var 30 år efter att siberian huskyn
erkännts som en officiell ras av Amerikanska
Kennelklubben. Storm kom från en pälsjägare i
Alaska. Det skulle dröja ända till 1969 innan den
första svenskfödda valpkullen registrerades. Föräldrarna hade importerats från en slädhundskennel i Alaska.

darden har mindre intresse. Tävlingskörning i
Amerikansk stil har skapat rasen och det är på
dessa hundars exteriör den första standarden
är baserad. En siberian husky ska vara snabb,
uthållig och kunna hålla hög genomsnittsfart med
måttlig last. Det är helt fel att anpassa siberian
huskyn till nordisk stil.”
Genom att ha bruksmeritering i slädhundstil och
anordna slädhundtävlingar med mera ges möjlighet att testa hundarnas uthållighet, snabbhet
samt bevara de polara egenskaperna. Svenska
Polarhundklubben anordnar varje vinter ett flertal
meriteringstillfällen i slädhundstil i såväl sprint,
medel som långdistans.

Norge var ett föregångsland för rasen siberian
husky. Den legendariske slädhundsföraren Leonhard Seppala, som var norrman, levererade själv
en av sina hundar från Alaska till Norge 1958.
Till Finland kom den första siberian huskyn 1965
och till Danmark 1968.

Ett samarbete sker också över gränserna, särskilt
mellan Norge och Sverige. Siberian huskyn används idag även yrkesmässigt både vid turistkörning och för transporter i fjällvärlden.

Under 1970- och 80-talet importerades många bra
slädhundar från Nordamerika till Norden. Dessa
ligger bakom flertalet av dagens siberian husky.
De flesta kennlar har i sin avel strävat efter att få
fram bra och funktionella slädhundar.

Framförallt Sverige, Norge och Finland har i stor
utsträckning lyckats bevara den ursprungliga
siberian huskyn genom aktiv avel och slädhundsverksamhet. Detta har medfört att Skandinavien
idag anses ha de bästa siberian huskyn av den
ursprungliga slädhundstypen och exporterar därför många hundar både till övriga Europa och till
Nordamerika. I Sverige registreras idag omkring
500 siberian huskys om året.

Den första avels- och standardkonferensen anordnades i Stockholm 1976. På konferensen deltog
alla fyra nordiska länderna. När konferensen
avslutades hade man enats om följande:
”…ingen hundras är äldre än sin första standard.
För siberian huskyns vidkommande är den första
standarden från 1930. Senare ändringar i stan-

1981 - Ett svenskt spann bestående av importer. Flera av dessa hundar ligger till grund för de hundar som finns idag
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BAKGRUND/
ÄNDAMÅL:

Rasens ursprungliga funktion är att spänd för släde förflytta lätt last i
måttlig hastighet över stora avstånd.

KOMMENTARER
Siberian huskyns funktion är att dra en lätt last, i medelhastighet, över långa avstånd. Så är det
skrivet i standarden, och därför måste det respekteras av domarna.
I den första siberian huskystandarden betonas rasens snabbhet: ”Den skall vara exceptionellt
snabb och lätt på foten, kapabel att i sele framför släde springa i en hastighet av 32 kilometer i
timmen på kortare sträckor.”
Siberian huskyn var aldrig avsedd för tungt fraktarbete. Den är kapabel att dra avsevärd last men
rasens styrka ligger i förmågan att snabbt kunna tillryggalägga långa distanser med relativt lätt
last.

Rasens styrka ligger i förmågan att snabbt kunna tillryggalägga långa distanser med relativt lätt last.
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HELHETSINTRYCK:

Siberian husky skall vara en medelstor arbetande hund med ett snabbt,
lätt, fritt och elegant rörelseschema. Den måttligt kompakta och väl
bepälsade kroppen, de upprättstående öronen och den rävlika svansen
vittnar om dess arktiska ursprung. De typiska rörelserna skall vara
flytande och lediga. En siberian husky skall röra sig till synes utan
ansträngning. Den skall kunna utföra sin ursprungliga uppgift effektivt.
Kroppsproportionerna och kroppsformen avspeglar denna grundläg gande balans mellan styrka, hastighet och uthållighet. Hanhundarna
i rasen skall vara maskulina, men aldrig grova. Tikarna skall vara
feminina utan att vara klena i konstitutionen. Hundarna får inte vara
överviktiga utan skall vara i god kondition med fast och välutvecklad
muskulatur. Det mest karakteristiska och viktiga för rasen siberian
husky är att den är av medelstorlek, har måttlig benstomme, väl avvägda
proportioner, lätta och fria rörelser, korrekt päls, tilltalande huvud och
öron, korrekt svans och ett bra temperament.

KOMMENTARER
Den typiska siberian huskyn måste ge intryck av att vara atletisk, uthållig, snabb, smidig samt ha en
kraftfull elegans.
Det är fel att tro att större storlek, kraftigare benstomme och grövre kroppsbyggnad skulle göra
siberian huskyn lämpligare att fullgöra sitt arbete i selen. Det skulle tvärtom vara till nackdel med
tanke på rasens speciella användningsområde. En siberian husky får naturligtvis inte heller vara
för tunn och bräcklig för att kunna fungera tillfredsställande.
De speciella kvaliteter som skiljer siberian huskyn från andra polara spetsar bildar tillsammans
rastypen. Storlek, vikt, balans och proportioner liksom konturerna, päls, rörelser, temperament,
hållning och uttryck. Den kraftigare byggnaden hos andra större arktiska raserna är inte korrekt
för siberian huskyn, inte heller det massiva huvudet med välvd skalle, brett ansatta öron och kraftig
nos. En siberian husky är särskiljande i typ, och ska omedelbart igenkännas. Den ska inte likna en
alaskan malamute, en schäferhund, en tervuren, en keeshond eller en älghund. Den ska bara se ut
som en siberian husky.
VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN:

Kroppslängden från bröstbensknappen till sittbensknölen skall något
överstiga mankhöjden.

KOMMENTARER
Kroppen ska vara lite längre än hög. Benlängden ska vara lite större än bröstet är djupt vilket ger
hunden intryck av uthållighet, snabbhet och kraftfull elegans.
Felaktiga proportioner och mått gör att hunden kommer att fallera i funktion. Den kommer inte att
klara att göra den uppgift som rasen är avsedd för på ett tillfredställande sätt. En hund med felaktiga proportioner är begränsad i sin förmåga att fungera som slädhund. Det må vara en vacker hund
men det är inte den funktionella slädhund som rasstandarden beskriver.
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En studie i proportioner

Kroppens längd ska något överstiga mankhöjden

Mät från armbågen

Frambenets längd från armbågen till marken ska vara något större än avståndet
mellan armbågen och manken.

Copyright 1994, Siberian Husky Club of America inc, publiceras med tillstånd från Siberian Husky Club of America.
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På följande sidor uppvisar den mörka hundsiluetten en felaktig proportion. För jämförelse studera
den ljusa linjen som uppvisar en siberian husky som följer proportionerna enligt rasstandarden.
Den mörka siluetten uppvisar korrekt kroppsdjup
i förhållande till frambenets längd, däremot är
inte kroppen lång nog för hundens höjd.

En hund med för kort rygg i förhållande till sin höjd, jämfört med rasstandarden

Även om proportionerna mellan kroppsdjup och
frambenets längd på den mörka siluetten följer
standarden är hundens rygg för lång i förhållande till mankhöjden

En hund med för lång rygg i förhållande till sin höjd, jämfört med rasstandarden.

Även om bröstkorgen på den mörka siluetten är i
nivå med hundens armbåge är längden på benen
för kort i förhållande till kroppsdjupet och hundens kropp för lång i förhållande till hundens
höjd.

En hund med för korta ben, jämfört med rasstandarden.
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Återigen, även om bröstkorgen på den mörka
siluetten är i nivå med armbågen så är längden
på benen mycket längre än kroppsdjupet, vilket
gör att benen är för långa i förhållandet till
djupet på kroppen

En hund med för långa ben, jämfört med rasstandarden

Även om proportionerna mellan den mörka siluettens kroppshöjd och kroppslängd är riktiga enligt
standarden så är bröstkorgen för djup och
hamnar under armbågen.

En hund med för djup bröstkorg, jämfört med rasstandarden.

Bilderna visar exempel på fyra hundar med några av de proportionsfel som är beskrivna på de tidigare sidorna.

Tik med för korta ben.

Hanhund med för korta ben.

Hanhund med för djup bröstkorg.
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Hanhund med för korta ben.
Hunden har även ett för
tungt huvud.

UPPFÖRANDE/
KARAKTÄR:

Det karakteristiska temperamentet skall vara vänligt och mjukt,
men också alert och utåtriktat. Rasen skall inte visa något vakthundsbeteende och inte heller vara överdrivet misstänksam mot främlingar
eller aggressiv mot andra hundar. Ett visst mått av reserverat beteende
och värdighet kan förväntas hos den vuxna hunden. Rasen är intelligent,
lätthanterlig och entusiastisk, vilket gör den till en trevlig och arbetsvillig hund.

KOMMENTARER
Siberian huskyns temperament får inte förbises. Syftet med den här rasen är att arbeta i ett spann
tillsammans med andra hundar. Standarden beskriver tydligt det temperament som är helt nödvändigt för den uppgiften. Han ska vara vänlig och mjuk, uppmärksam och utåtriktad, men också
ibland reserverad. En siberian som är extremt skygg eller visar tecken på aggressivitet mot andra
hundar ska erhålla en rejäl prisnedsättning. Är hunden aggressiv mot handlern eller domaren ska
den diskvalificeras.
HUVUD:
Skallparti:

Skallen skall vara av medelstorlek och stå i proportion till kroppen.
Den skall vara något rundad upptill och från den bredaste delen skall
den avsmalna mot ögonen.

Stop:

Stopet skall vara väl markerat.

KOMMENTARER

Hanhund med ett tung huvud och ett något för kraftigt
stop

Hanhund med utmärkt
huvud stopet är välmarkerat
utan att bli för kraftigt.

Hanhund med ett snipigt
huvud och ett dåligt markerat stop.

Nostryffel:

Nostryffeln skall vara svart hos grå, bruna och svarta hundar och leverfärgad hos kopparfärgade hundar. Den får vara rosa hos helvita hundar.
Den skärstrimmiga ”snönosen” accepteras.

Nosparti:

Nospartiet skall vara medellångt och medelbrett. Det skall avsmalna
gradvis och får varken vara spetsigt eller tvärt avhugget. Nosryggen
skall vara plan från stopet till nostryffeln. Avståndet från nostryffeln till
stopet skall vara lika stort som avståndet från stopet till nackknölen.
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Läppar:

Läpparna skall vara väl pigmenterade och stramt åtliggande mot
käkarna.

KOMMENTARER
Hunden ska ge ett elegant och stramt intryck. Lösa och fladdrig läppar bör därför dömas ner.

Käkar/tänder:

Saxbett.

Ögon:

Ögonen skall vara mandelformade, placerade på måttligt avstånd från
varandra och en aning snedställda. De får vara bruna eller blå. Ett öga
av var färg eller båda färgerna i samma öga accepteras. Uttrycket skall
vara intensivt men vänligt, intresserat eller t o m okynnigt.

KOMMENTARER
I en bedöming behöver ingen hänsyn tas till färgen eller nyansen på ögonen. Notera att alla ögonfärger är tillåtna. Hundar med ljusa ögon ska inte dömas ner. Mörka hundar med ljusa ögon är
inget som ska kommenteras i en bedöming då detta är något som rasstandarden tillåter. Ögonen
ska vara mandelformade och aldrig runda.

Öron:

HALS:

Öronen skall vara medelstora, trekantiga, tätt och högt ansatta på
huvudet. De skall vara tjocka, väl bepälsade, svagt välvda på baksidan
och helt upprättstående. Öronspetsarna skall vara svagt rundade och
riktade rakt upp.
Halsen skall vara medellång, välvd och stolt buren när hunden
är i stillastående. I trav sänks halsen så att huvudet bärs något
framåtsträckt.
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KROPP:
Rygglinje:

Rygglinjen skall vara plan mellan manken och korset.

Rygg:

Ryggen skall vara plan och stark. Den skall vara medellång, varken för
kort eller svag till följd av överdriven längd.

Ländparti:

Länden skall vara fast och smal, smalare än bröstkorgen.

Kors:

Korset skall slutta från rygglinjen, men aldrig så brant att det begränsar
bakbenens steglängd.

Bröstkorg:

Bröstkorgen skall vara djup och stark, men inte för bred, och med den
djupaste punkten strax bakom och i höjd med armbågarna. Revbenen
skall ha god välvning upptill men bli flatare utefter sidorna av kroppen
för att tillåta fria rörelser.

Underlinje:

Buklinjen skall vara lätt uppdragen.

KOMMENTARER

Tik med en plan och stark rygg. Hon uppvisar utmärkta
proportioner vad gäller kroppens längd i förhållande till
höjden. Utmärkt kors och buklinje.

Hanhund med en dåligt utvecklad
bröstkorg som ligger för högt över
armbågen. Han har även ett dåligt kors
och bakställ.

Tik med en för lång och eftergivande rygg. Bröstkorgen
tendera att ligga under armbågen.

Tik med kraftig och tunnformad
bröstkorg. Hon har mer bröst än
ben, för högt hull och svag rygg.
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Hanhund med alldeles för kort rygg
och dåliga bakbensvinklar.

Svans:

Svansen skall vara väl bepälsad och rävlik till formen. Den skall vara
ansatt något under rygglinjen och vanligen bäras över ryggen i en
elegant båge när hunden är uppmärksam. När svansen bärs på detta sätt
får den ej vara rullad mot någon av kroppens sidor eller ligga an mot
ryggen. Hängande svans är normalt när hunden är i vila.

KOMMENTARER

Den rävlika svansen är en viktig del i de polara egenskaperna. Den ska vara väl bepälsad och värma nosen
vid vila.

EXTREMITETER:
FRAMSTÄLL:

Sedda framifrån skall frambenen stå måttligt brett isär. De skall vara
parallella och raka. Frambenens längd från armbågen till marken skall
vara något större än avståndet mellan armbågen och manken. Benstommen skall vara kraftig men aldrig tung. Sporrar får tas bort.

KOMMENTARER

För bred front

Utmärkt front
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Skulderblad:

Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda. De muskler och ligament
som håller skuldrorna mot bröstkorgen skall vara fasta och välutvecklade.

Överarm:

Överarmarna skall vara vinklade bakåt från skulderbladen till armbågarna och får aldrig vara lodräta mot marken.

Armbåge:

Armbågarna skall ligga väl an mot kroppen och varken vara inåt- eller
utåtvridna.

Mellanhand:

Mellanhänderna skall sedda från sidan vara lätt vinklade. De
skall vara fjädrande med starka leder.

Tassar:

Framtassarna skall vara ovala men inte långa. De skall vara medelstora,
samlade och väl bepälsade mellan tår och trampdynor. Trampdynorna
skall vara härdiga och tjocka. Tassarna får varken vara inåt- eller
utåtvridna när hunden står stilla.

KOMMENTARER
Tassarna är en viktig del i de polara egenskaparna.
De ska fungerar som en snösko och kunna bära upp
hundens vikt. En för liten tass att hunden kommer
att trampa igenom snön och få svårt att ta sig fram.

BAKSTÄLL:

För platta tassar med en allt
för rak mellanhand.

Utmärkta tassar.
Notera även den
korrekta vinkeln
på mellanhanden

Bakbenen skall, sedda bakifrån i stående, vara måttligt brett ställda och
parallella. Eventuella sporrar skall tas bort.

Lår:

Låren skall vara väl musklade och starka.

Knäled:

Knälederna skall vara väl vinklade.

Has:

Hasorna skall vara väl markerade och lågt ansatta.

Tassar:

Baktassar som framtassar.
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RÖRELSER:

De typiska rörelserna hos siberian husky skall vara flytande och lediga.
Rasen skall röra sig lätt och snabbt och till synes utan ansträngning.
Hundens överlinje skall förbli fast och plan även i rörelse. I utställningsringen skall hunden visas med löst koppel i måttligt snabbt trav med god
steglängd fram och gott driv bak. Siberian husky är s.k ”singel-tracker”
dvs när farten ökar, placeras tassarna längs med en enda rak mittlinje.

KOMMENTARER
Rörelserna är summan av siberian huskyns strukturella delar. Korrekta rörelser är viktiga för alla
hundar för att de på bästa sätt skall kunna utföra sina speciella arbeten. Särskilt viktiga är de för
en slädhund som ska tillryggalägga långa distanser med en måttlig last. I rörelse ska hundens rygg
vara stilla den får inte gunga eller röra sig på något sätt. Hunden ska i rörelse ge ett kraftfullt, elegant och smidigt intryck. Rörelserna får aldrig bli stötiga eller ryckiga. Hunden ska röra sig mjukt
och utan ansträngning täcka mycket mark i varje steg.

De typiska rörelserna hos siberian husky ska
vara flytande och lediga. Rasen ska röra sig
lätt och snabbt och till synes utan ansträngning. Hundens överlinje ska förbli fast och
plan även i rörelse. Hunden ska ha en god
steglängd fram och gott driv bak.
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I arbete framför släden arbetar hunden i galopp eller trav. Siberian huskyn är startsnabb och
startar ofta i en explosiv galopp.

Vid korta distanser håller de ett mycket högt tempo hela sträckan.

Vid långa distanser kommer de att växla mellan trav och galopp.
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PÄLS:
Pälsstruktur:

Pälsen skall vara dubbel och av medellängd. Den skall ge hunden ett
välpälsat utseende, men får aldrig bli så riklig att den döljer hundens
konturer. Underullen skall vara mjuk och tät och av tillräcklig längd
för att stödja täckhåren. Dessa skall vara raka och ligga tämligen tätt
mot kroppen. De får aldrig vara sträva eller stå ut från kroppen. Pälsen
på svansen skall vara medellång och ungefär lika lång på ovansidan,
sidorna och undersidan så att svansen får formen av en rund borste.
Avsaknad av underull under fällning är normalt. Trimning av pälsen
mellan tårna och runt tassarna, för att ge ett prydligare intryck, är
tillåtet. Trimning av pälsen i övrigt är absolut förbjuden.

KOMMENTARER
Pälsen är en mycket viktig del i de polara egenskaperna. Pälsen ska ligga tämligen tätt mot kroppen, och den får inte stå ut från kroppen. Detta bidrar till isolering mot kyla och hindrar snö från
att blåsa in mot hundens kropp. Pälsen får aldrig bli så lång att den skymmer hundens konturer.
I en för lång päls riskerar snön att fastna. Detta kan orsaka förfrysningskador eller belastningsskador genom snö i tassar eller där selen ligger an. Pälsen ska vara mjuk aldrig sträv. Att trimma
pälsen, förutom tassarna ska inte tolereras. En trimmad päls är fullständigt oacceptabelt.

Notera hur den medellånga täta pälsen Tik där pälsen är så lång att kon- Hanhund med för lång päls. Hundens
ligger tätt mot kroppen utan att skyla
turer börjar bli svåra att se.
konturer är svåra att urskilja.
hundens konturer.

Färg:

Alla färger från svart till rent vitt är tillåtna. På huvudet förekommer en
mångfald olika teckningar, vilka bildar iögonfallande mönster som
sällan ses hos andra raser.

KOMMENTARER
Förmågan att kunna känna igen och uppskatta den rätta rastypen oberoende av hundens färg och
teckningar växer, efter hand kommer insikten att: ”En bra siberian husky har ingen färg.” Det är
ett bedömningsfel att döma ner hundar på grund av färgen. Alla färgvariationer är tillåtna således
är helt vita hundar, helt svarta hundar och osymetriskt tecknade hundar fullt acceptabla.
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STORLEK/VIKT:
Mankhöjd:

Hanhund:
Tik:

53-60 cm
51-56 cm

Vikt:

Hanhund:
Tik:

20-27 kg
16-23 kg

Vikten skall stå i proportion till mankhöjden. Måtten ovan betecknar
yttre gränsvärden utan att någotdera förordas. All förekomst av överdriven benstomme eller vikt skall dömas ned.

KOMMENTARER
Siberian huskyn är medium på alla sätt. Inte liten – inte stor. Höjden ska stå i proportion till vikten.
Höjden i förhållande till vikten är avsedd att bevara siberian huskyn snabb och lättrörlig samt fri
och elegant i rörelse.

FEL:

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande
till graden av avvikelse.
- klumpigt eller tungt huvud; för finmejslat huvud
- otillräckligt markerat stop
- för snipigt eller för grovt nosparti; för kort eller för långt nosparti
- andra slags bett än saxbett
- för snedställda ögon; för tätt placerade ögon
- öron som är för stora i förhållande till huvudet; för brett ansatta öron;
inte helt upprättstående öron
- för kort och grov hals; för lång hals
- svag rygg eller svankrygg; karprygg; för sluttande rygglinje
- för bred bröstkorg; tunnformad bröstkorg; för flata eller klena revben
- svans med knyck; svans som är hårt ringlad; svans med överdriven
fana; för lågt eller för högt ansatt svans
- framställ med för tung benstomme
- för trång eller för bred front
- raka skuldror; lösa skuldror
- utåtvridna armbågar
- svaga mellanhänder
- för smalt eller för brett bakställ
- raka bakbensvinklar
- kohasighet
- lösa eller platta tassar; för stora och klumpiga tassar; för små och
späda tassar; utåt- eller inåtvridna tassar
- korta, struttande eller bundna steg; tunga eller rullande rörelser;
korsande eller krabbande rörelser
- lång, sträv eller raggig päls; för hård eller för mjuk pälsstruktur;
trimning av pälsen förutom den ovan tillåtna
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DISKVALIFICERANDE FEL:

- hanhundar över 60 cm och tikar över 56 cm

NOTA BENE:

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg
eller om den 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

KOMMENTARER
Vid bedömning TÄNK ALLTID FUNKTION det är A och O. Hunden ska vara i stånd att utföra
det som är avsikten med rasen – vilket inkluderar riktiga rörelser.
Siberian husky är först och främst en slädhund därför bör funktionella och anatomiska fel bestraffas hårdare än kosmetiska fel.
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Typer

Typ A - Utmärkt typ

Typ B - Godtagbar typ

Typ C - Godtagbar typ

Den här typen kan anses vara
moderat. Den har moderat
benstomme och benen är av
mediumlängd. Ryggen är
vare sig för kort eller lång.
Bröstkorgen är väl utvecklad. Den djupaste punkten på
bröstkorgen ligger i nivå med
armbågen.

Generellt sett har exemplar av
denna typ tung benstomme,
kort rygg, djup och/eller
tunnformad bröstkorg samt
korta ben. Överarmen är kort
och handleden nästan obefintlig. Den djupaste punkten
på bröstkorgen ligger under
armbågen och förhindrar fria
rörelser i selen. Vinklingen
är otillfredställande både i
framställ och bakställ.

Generellt sett har exemplar av
denna typ lätt benstomme och
lång rygg. Den är ofta extremt
långbent och har en dåligt
utvecklad samt rak front. Den
är ofta övervinklad bak. Den
djupaste punkten på bröstkorgen ligger över armbågen.
Handlederna är extremt långa.
Hunden ger ofta ett intryck att
ha mycket mer ben än bröst.

Huvudet är elegant och vare
sig för brett eller för smalt.
Nosen är av mediumlängd.
Ögonen är mandelformade
och ger hunden ett uppmärksamt och vänligt uttryck.
Den här typen uppfyller rasstandarden genom att vare sig
vara för tung i benstommen
eller för kortbent. Den är inte
heller extremt lätt i benstommen eller långbent.

Huvudet saknar elegans med
sin breda skalle och korta breda nos. Ögonen är ofta runda.
Typen har ofta allt för mycket
och för hård päls. Det är inte
heller ovanligt att pälsen står
rakt ut från kroppen.
Denna typ fyller inte standarden. Typen är för tung och
grov, den ger intrycket av en
klumpig hund i avsaknad av
elegans.
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Huvudet är antingen snipigt
med lång nos eller platt med
ett dåligt till obefintligt stop.
Typen saknar ofta det vackra
huvudet siberian husky är
känd för. Hunden kan vara
dåligt pälsad och pälsen är
ofta väldigt kort.
Genom att vara allt för lätt
och bräcklig uppfyller inte
denna typ standarden.

Exempel på hundar av utmärkt typ
Notera färgvariationerna

Tik

Tik

Tik

Tik

Tik

Tik
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Exempel på hundar av utmärkt typ
Notera färgvariationerna

Tik

Tik

Tik

Hane

Hane

Hane
23

Exempel på hundar av utmärkt typ
Notera färgvariationerna

Hane

Hane

Hane

Hane

Hane

Hane
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Exempel på utmärkta siberian husky huvuden
Notera färgvariationerna

Tik

Tik

Tik

Tik

Tik

Tik

Tik

Tik

Tik
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Exempel på utmärkta siberian husky huvuden
Notera färgvariationerna

Hane

Hane

Hane

Hane

Hane

Hane

Hane

Hane

Hane
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1973 Kebnekaisefjällen

Typen har hållt sig över tiden

1977

1982

2009

Hamra 2009
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Dedicated to the indomitable spirit of the sledge dogs that relayed antitoxin six
hundred miles over rough ice across threacherous waters through artic blizzards to the relief of sticken Nome in the winter of 1925.
Endurance
Fidelity
Intelligence
Texten till statyn av slädhunden Balto i Central Park New York.

”The character of the husky exemplified the characteristics
that some of us aspired to attain - extreme patience and endurance in miserable conditions, and love of hard work for
no reward but its own sake ’til be dropped in his tracks.’
Peter Gibbs, Stonington, 1956/58

Sammanställt av Svenska Polarhundklubbens rasklubb för siberian husky i januari 2010.
Behjälpliga vid framtagande av kompendiumet har varit Bo Wallin och Nina Karlsdotter från
Svenska Kennelklubbens domarkommitté.
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