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RASEBESKRIVELSE FOR SCHIPPERKE
Opprinnelsesland/
hjemland:
Helhetsinntrykk:

Belgia.
Liten gjeterhund, men meget solid bygget. Kileformet hode
med ganske velutviklet skalle og forholdsvis kort snuteparti.
Harmonisk kropp, kvadratisk og ganske bred med lett
benstamme. Karakteristisk pels, tykk og med rette hår som
danner krage og bukser som gir en unik silhuett. Tydelig
kjønnsforskjell. Gjeterhundegenskapene, temperamentet og
den lille størrelsen gjør den meget populær.

Viktige proporsjoner:  Mankehøyden lik kroppslengden – kvadratisk bygning.
 Brystet rekker til albuene.
 Snutepartiet noe kortere enn halve hodelengden.
Adferd/
temperament:

Lojal og våken liten vakthund, reservert overfor fremmede.
Aktiv, bevegelig, utholdende, alltid påpasselig med ting den
er satt til å vokte. Kjenner familiens vaner, snill med barn,
alltid nysgjerrig. Fanger gjerne rotter, mus og lignende.

Hode:

Kileformet, men ikke for langt, bredt nok til å passe til
kroppen. Moderat hvelvet øyebrynsbuer og kinnbensbuer.
Tydelig overgang fra skalle til snute, men ikke for markert.

Skalle:

Bred, avsmalnende fremover og lett rundet sett fra siden.
Skalle og snute har parallelle linjer.

Stopp:

Tydelig, men ikke overdrevent markert.

Nesebrusk:

Liten. Alltid sort.

Snuteparti:

Avsmalnende, godt utmeislet, ikke for langt, ikke spisst.
Lengden ca 40% av hodets totale lengde. Rett neserygg.

Lepper:

Sorte. Stramme.

Kjever/tenner:

Sunde, godt plasserte tenner. Saksebitt, tangbitt tolereres.
Komplett tannsett. Mangel av en eller to premolarer (en eller
to P1 eller en P2) tolereres, mangel av en M3 tas ikke hensyn
til.

Kinn:

Tørre, glir umerkelig over i snutepartiets sider.
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Øyne:

Mørkebrune, små, mandelformede. Verken innsunkne eller
utstående. Skarpt og våkent uttrykk. Sorte øyelokksrender.

Ører:

Stående, meget små, spisse, triangelformede (så likesidige
som mulig). Høyt ansatte, men ikke for tettstilte. Stramme og
meget bevegelige.

Hals:

Kraftig, meget muskuløs, synes meget voluminøs pga rikelig
krage. Middels lang, godt plassert på skuldrene. Høyt båret
når oppmerksom, lett hvelvet.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette sett fra alle sider, helt parallelle sett forfra. Lengden fra
bakke til albue ca lik halve mankehøyden.

Skulder:

Lang og skråstilt, normal skuldervinkling.

Overarm:

Lang og tilstrekkelig skrånende.

Albue:

Kraftig, verken inn- eller utoverdreid.

Underarm:

Rett. Plassert godt fra hverandre sett forfra.

Håndrot:

Kraftig, ikke fremtredende.

Mellomhånd:

Ganske kort, i fortsettelse av underarmen. Lett skråstilt sett
fra siden.

Poter:

Små, runde og godt sluttede (kattepoter), godt hvelvede.
Klørne korte og sterke, alltid sorte.

Kropp:

Kort og bred, kompakt, men ikke tung eller klumpet.
Kvadratisk, lengden fra skulderleddet til sittebensknuten
omtrent lik mankehøyden.

Overlinje:

Rett og stram, fallende fra manken.

Manke:

Meget markert, særlig pga halskrage.

Rygg:

Kort, rett og sterk.

Lend:

Kort, bred og kraftig.

Kryss:

Kort, bredt og flatt. Den bakre delen mykt avrundet.

Bryst:

Går godt ned til albuene. Bredt i fronten og også bak
skuldrene, godt hvelvede ribben. Markert forbryst sett i profil.
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Fra albuene harmonisk linje mot buken som er moderat
opptrukket, verken hengende eller meget opptrukket.
Høyt ansatt. Noen individer er født helt haleløse eller med
stumphale eller kort hale, som ikke skal trekkes for. I hvile
foretrekkes hengende og rekker minst til hasene, kan løftes
under bevegelse i linje med overlinjen, men helst ikke over
denne. En ringlet hale eller hale båret over overlinjen
aksepteres.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Plassert under kroppen, helt parallelle sett bakfra.

Lår:

Lange, meget muskuløse. Ser bredere ut pga pelsen.

Knær:

Plassert omtrent på linje med hoften. Normal vinkling.

Underlår:

Omtrent av samme lengde som låret.

Haser:

Velvinklet uten overdrivelse.

Mellomfot:

Ganske kort. Sporer ikke ønskelig.

Poter:

Som forpotene eller litt lengre.

Bevegelser:

Spenstige og faste med god steglengde og aksjon. Rett
overlinje,
parallelle
bevegelser.
Forbensbevegelsene
harmonerer med bakbensbevegelsene, ikke utoverdreide
albuer. Snorer i større fart.

Hud:

Tettliggende over hele kroppen.

Pels:
Hårlag:

Dekkhårene rikelige, tykke, rette og tilstrekkelig grove med
ganske fast struktur, derfor motstandsdyktig og en utmerket
beskyttelse sammen med den korte og tykke underullen.
Meget kort pels på ørene, kort på hodet, fremre del av bena
samt hasene. Moderat lang og tettliggende på kroppen. Mye
lengre og mer utstående pels rundt halsen slik at det, særlig
hos hannhunder, men også hos tisper, dannes en typisk
krave (fra toppen av nakken ned til manken, på skuldrene og
brystet og som rekker ned mellom forbena og avtar gradvis
under brystet). Lengre og rikelig på baksiden av lårene som
dekker anus slik at det dannes bukser. Halen dekket med
pels av samme lengde som på kroppen.

Farge:

Helt sort. Underullen behøver ikke være helt sort, kan være
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mørk grå dersom helt skjult under dekkhårene. Litt grått for
eksempel på snutepartiet som et tegn på alder, tolereres.

Størrelse og vekt:
3 – 9 kg. Ønskelig 4 – 7 kg.
Mindre enn 3 kg og mer enn 9 kg mindre ønskelig.

Vekt:

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor
alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er og effekten
på hundens helse og velferd,
 Helhetsinntrykk: Klumpete, mangler substans, for lange eller for
korte ben, rektangulær kroppsbygning
 Hode: For langt eller for kort. Ikke parallell skalle og snute,
revelignende, for markerte øyebrynsbuer eller kinn
 Skalle: For smal, for rund panne, eplehode
 Snuteparti: For langt, snipete, tykt, romernese
 Tenner: Ujevn tannstilling, mangel av en fortann, tre P1 eller to P2
 Øyne: Store, runde eller utstående, lyse (hasselnøttfargete tillatt)
 Bryst: Smalt, flatt, tønneformet. Ikke tilstrekkelig dybde
 Kryss: Langt, avfallende, høyt, ikke avrundet
 Lemmer: For lite eller for mye vinkling
 Bevegelser: Trang, for kort steglengde, for lite driv, for høye
forbensbevegelser eller for hoppende bakbensbevegelser
 Pels: For kort (tettliggende), for lang, for tynn, myk eller silkeaktig,
bølgete, for flatliggende eller hengende. For lite eller ingen krave
eller bukser (større feil hos hannhunder). Ikke nok underull
 Farger: Grå, brunaktig eller rødlig i dekkpelsen. Noen få hvite hår
på potene. Litt grått på snuten som tegn på alder tolereres
 Temperament: Apatisk eller engstelig

Grove feil:



Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tydelige tegn på aggressivitet og/eller har
fysiske defekter som påvirker hundens sunnhet skal
diskvalifiseres.
 Temperament: Aggressiv eller meget redd
 Helhetsinntrykk: Manglende rasepreg
 Tenner: Over- eller underbitt (også omvendt saksebitt),
skjevt bitt. Mangel av en hjørnetann; en P4 i overkjeven
eller en M1 eller M2 (men ikke M3) i underkjeven; mangel
av en P4 i underkjeven; av en P3 og en annen tann, eller
totalt 4 manglende tenner eller mer (unntatt fire P1).
 Manglende pigment på nesebrusk, lepper, øyelokkrender
 Ører: Hengende eller halvt stående
 Pels: Lang, myk, silkeaktig, dvs en tydelig lang pelstype,
beheng på ørene, bak bena etc; totalt manglende underull
 Farger: Alle bortsett fra sort (bortsett fra grått, brunt eller

Tenner: Ujevn plassert eller dårlige fortenner, mangel av
en fortann, tre P1, eller to P2.
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rødlig) eller meget små hvite tegninger selv på tærne
 Vekt: Klart utenfor oppgitte mål

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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