
 

HISTORIE OG BRUKSOMRÅDE 
Fylles inn med historie og bruksområde…..  

NORSK BUHUND  -  RASEKOMPENDIUM  

FORORD  
Kort om intensjonen med kompendiet, redaksjon etc…. 



OPPRINNELSESLAND/HJEMLAND: 

NORGE 

 

• FCI-klassifikasjon: Gruppe 5 - FCI nr 

237  
 

Bilde av blakk og sort buhund… 



HELHETSINNTRYKK 
 

Litt under middels stor, kvadratisk spisshund med et våkent, frimodig uttrykk, 
opprettstående spisse ører. Halen båret stramt opprullet over ryggen. Djervt, 
energisk og vennlig gemytt. 

Viktige detaljer:   
 

• Velbalansert. 

• Moderat vinklet. 

• Stramt opprullet hale 

(adelsmerke).  

• Stamt opprettstående ører. 

• Tett tilliggende hårlag. 

• Stramme effektive bevegelser.  

Kommentarer til bildene legges inn…. 



HODE:  
Harmonisk, ikke for tungt, kileformet, tørt, med tydelig kjønnspreg. 
 

SKALLE: 
Tilnærmet flatt skalletak parallelt med rett neserygg. Utfylt under øynene. 
 

STOPP: 
Tydelig, men ikke for markert. 

Viktige detaljer: 
 

• Velbalansert hode med djervt 
uttrykk. 

• Skalle = snutelengde, snute heller 
noe kortere enn lengre. 

• Kileformet hode. 



ANSIKTSREGIONEN  

• Nesebruks:  Sort  

• Snuteparti:  Omtrent like langt som skallen, ikke snipete og ikke for grov. 

• Lepper:  Tørre, sluttede, sorte.  

• Kjever/Tenner: Saksebitt. Komplett tannsett.  

• Øyne:   Ovale, så mørke som mulig. Sorte øyelokksrender.  

• Ører:   Middels store, spisse, bæres stramt stående.  

Viktige detaljer:  
 

• Velpigmentert helhet.  

• Stramme lepper. 

• Ovale øyne - vel tilliggende. 

• Stramme, spisse, middel 

store ører,  høyde noe større 

enn bredde ved ansats.  

• Fortrinnsvis fullt tannsett, 

mindre tannmangler kan 

aksepteres. (avklares…)   
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Forskjellige hannhund hoder 

Forskjellige tispe hoder 



Hode 1 

Kommentarer: 

• Utmerket hode, uttrykk og 

kjønnspreg. 

• Velpigmentert. 

• Korrekte ører.  

• Korrekt øyeform og farge. 

• Stramme lepper.  

• Noe flat stopp.  

• Noe halsskinn.  



Hode 2  

Kommentarer: 
• Maskulint meget godt 

hode. 
• Velpigmentert. 
• Stramme lepper 
• Noe runde mørke øyne. 
• Aning rund skalle.  
• Noe vel markert stopp.   
• Noe vidstilte ører. 



Hode 3 

Kommentarer:  
• Utmerket hode, uttrykk  

og kjønnspreg. 
• Velplasserte ører med 

korrekt størrelse.  
• Velpigmentert.  
• Korrekt øyeform og 

farge.  
• Skallen kunne vært noe 

bredere.   



Hode 4 

 
Kommentarer:  
• Kraftig maskulint hode. 
• Aning rund skalle – noe 

for bratt stopp/rundet 
skallefront.  

• Sort bliss – noe som ikke 
er ønskelig.  

• Sort maske ok, men må 
ikke bli mer.   
 



Kommentarer:  
• Maskulint hode. 
• Velplasserte noe store ører.  
• Noe runde, aning 

prominente øyne.  
• Noe kindposer.  
• Kunne vært noe bedre 

utfylt under øynene.   

Hode 5 



Hode 6  

Kommentarer:  
• Utmerket velbalansert 

hode.  
• Utmerket uttrykk og 

kjønnspreg.  
• Velpigmentert.  
• Korrekte ører. 
• Korrekt øyeform og farge.  
• Stramme lepper.  



Hode 7 

Kommentarer:  
• Meget godt hode. 
• Utmerket kjønnspreg.  
• Noe store ører.  
• Velpigmentert.  
• Korrekt øyeform og farge.  
• Kunne vært noe mer utfylt 

under øynene.  



Hode 8 

Kommentarer:  
• Feminint noe smalt og 

langstrakt hode.  
• Store ører.  
• Noe smal skalle. 
• Runde mørke noe 

prominente øyne.  
• Skulle vært bedre utfylt 

under øynene.  
• Noe lett snuteparti.   



HALS:  
Middels lang, tørr, kraftig med stolt reisning. 

For kort hals Korrekt halslengde og reisning.  

Kommentarer:  
Riktig halslengde er vesentlig for hundens balanse og helhet. Halsen skal ha middels lengde med en god 
reisning, halsen skal gli mykt over i en godt markert manke og inn i en rett sterk rygglinje.    



Forlemmer:   
       Helhetsinntrykk: Tørre med kraftig benstamme. 
       Skulder:   Moderat skråstilt. 
       Albue:         Godt tilliggende. 
       Underarm:         Rett. 
       Mellomhånd:  Svakt hellende. 
       Poter:         Ovale, tett sluttede. 

Kropp:  

       Rygg/lend:     Kort, sterk og rett rygg og lend. 

       Kryss:      Så lite avfallende som mulig. 

       Bryst:      Dypt med godt buede ribben. 

       Hale:   

 

Erstattes med følgende ordlyd (endring gjelder uthevet kursiv tekst:  

 Kropp: 

      Overlinje:  Lett fallende fra manke til haleroten.  

     Manke:   Velutviklet.  

     Rygg:   Kort og sterk.  

     Lend:   Rett, kraftig og bred. 

     Kryss:   Kraftig, bredt, så lite avfallende som mulig.  

     Bryst:   Dypt med godt buede ribben. 

     Halen:   Høyt ansatt, stramt opprullet som bæres over  

    ryggens midtlinje, ikke for meget til siden.      

     





Kommentarer til ekstremiteter: 
• Tilnærmet kvadratisk. 

Muskuløs og velbalansert med funksjonelle vinkler. 
• Ikke for lang eller smal i lenden.  
• Skal ha godt utviklet manke.  
• Overlinje kort og sterk, lett fallende fra manke til haleroten.   
• Velutviklet oval brystkorg.  
• Halen stramt ringlet sentrisk over ryggen, enkel er dobbelt ringlet.    

Endelige bilder med kommentarer vurderes….. 



Forskjellige haletyper 

6 



Utmerkede haler 



Haler med mindre  

feil – kan få CK dersom  

hunden ellers er av  

utmerket type 



Haler som medfører 

at hunden ikke skal 

tildeles CK. 



Bevegelser:  
Effektive, parallelle med godt fraspark. Fast overlinje. 

Svak ettergiven rygg Sterk rygg - utmerket steg 

Kommentarer:  

• Buhunden er en gjeterhund som skal ha funksjonelle og effektive 

bevegelser.  

• Typisk traver.  

• Faste helhet med stram rygglinje.  



PELS: 

 

Hårlag: 

Tett, stri og godt tilliggende overpels.  

Forholdsvis kort på hodet og benas forside.  

Lengre på nakke, hals, bryst, lårenes bakside (bukse) og hale.  

Bløt og tett underull. 

 

FARGE:  
 

Blakk:  

Fra det helt lyse til det mer rødgule - med eller uten sorte hårspisser, 

men ikke så mye at det påvirker grunnfargen.  

Maske tillatt.  

Ren og klar farge ønskelig.  

Så lite hvitt som mulig.  
 

Sort:  

Helst ensfarget sort (uten for mye brunskjær).  

Så lite hvitt som mulig. 

 

 



Kommentarer: 

•Pelsen skal ikke være bølget, bløt, tørr eller lang.  

•Tett underpels og forholdsvis kort og tett overpels. 

•Grå eller ulvefarget pels er uønsket og diskvalifiserende, men må ikke 

forveksles med fargevarianten blakk m/sorte hårspisser (tidligere kalt 

varglett) .  



Blakk fargevariant – fra lys til gylden 

Kommentarer legges inn…. 



Stor hvit halsring – forstyrrende, bør ikke tildeles CK 



Blakk med sorte hårspisser  -  godkjent fargevariant 

(tidligere kalt Varglet) 

Kommentarer: 

• Bunnfargen skal være ren og variere fra lys blakk til 

gylden. 

• De sorte hårspissene skal være jevnt fordelt.    



 Kommenter:  

Uren farge - påvirker bunnfargen, skal ha nedsatt 

premie 



Uønskede og utypisk farger 

Uønsket flekket farge Uønsket flekket farge Utypisk farge – diskvalifiserende  



Sort farge 

Utmerked pels og farge, noe hvitt i brystet er 

akseptabelt.  



Sort farge med merknader 

Grå på hale/bukser - aksepteres Hvit brystflekk/sokk,  

rosafarget munnpigm,  

summen av dette forstyrrer  

helhet. 

Brunskjær – diskvalifiserende 



Størrelse og vekt: 

 

       Mankehøyde: Hannhunder: 43 – 47 cm 

  Tisper:  41 – 45 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. 

 

• Spinkel, for grov, manglene edelhet. 

• Overbygget. 

• Pendling/kryssing av forben. Korte, trippende steg. 

• Nervøsitet. 

• Lever- eller rosafarget nesebrusk. 

• Lyse øyner. 

• Utstående øyne.  

• Tangbitt. 

• Dårlig opprullet hale. Hengende hale. Fane ikke ønskelig. 

• Bølget eller for lang pels. 



Diskvalifiserende feil: 

 

• Aggressivitet. 

• Ikke stående ører. 

• Over- eller underbitt.  

• Annen pelsfarge enn angitt. 

• Hunder som er mer enn 1 cm under eller 2 cm over angitte mål. 

   

 

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

 


