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Detta är ett särtryck ur RAS- rasspecifik
avelsstrategi för Samojedhunden och
innehåller de delar som rör exteriören
och mentaliteten. Detta särtryck är
ämnat som bilaga till domarkompendiet
för Samojedhund och riktar sig till
framförallt exteriördomare.
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SÄRSKILT OBSERVANDUM - ”Funktion bör likställas med sundhet”
Rasklubben vill uppmärksamma problematiken kring tveksamma bruksegenskaper och extrem exteriör som
missgynnar hundens funktion och/eller välfärd, bl.a. orsakade av enkelriktad exteriöravel.
Rasen är exteriört vacker vilket kan bli ett problem om den uteslutande används till utställning utan krav på
funktionskontroll. Delar av populationen, framförallt globalt, har tyvärr på sina håll tappat eller håller på att
tappa funktionen i anatomi och egenskaper.
Många hundar fungerar idag inte tillfredsställande till det användningsområde samojedhunden är ämnad för,
drag-/slädhunden, friluftshunden, en arktisk spets med bibehållna polara egenskaper (förankrat i
samojedhundens ursprung och rasstandard).
Många hundar tenderar att bli:
•
•

Lågställda (funktionsfel)
Grövre och tyngre (funktionsfel och hälsorisk, ökad risk för belastnings och förslitningsskador)

Och många hundar tenderar att få:
•
•
•

Allt för stora, runda, mjuka och ulliga pälsar (funktionsfel och hälsorisk vid extrema volymer, ökad
risk för överhettning/hypertermi vid fysisk ansträngning)
Korta breda nosar (funktionsfel och hälsorisk, försämrad vätske- och värmehanteringsförmåga, ökad
risk för överhettning/hypertermi vid fysisk ansträngning m.m.)
Allt mindre öron (funktionsfel)

Detta sammantaget inverkar menligt på rasens hälsa, bruksmässiga funktion och den arktiska överlevnaden.
Läs mer om detta under styckena om ”Samojedhundens funktion”, ”Exteriör”, ”Mentalitet” och ”Bruksprov”.
Även vitaliteten kan vara i fara, läs mer om detta under stycket ” Hälsa, Vitalitet”.

FAKTARUTA
Polarhund =

Samojedhunden är en
av våra fyra polara
raser. Vad en polarhund
är för något definieras
kortfattat till höger i
denna faktaruta.

Köldtålig och arbetsför. En polar-brukshund har egenskaper som gör att den
kan överleva och verka i polartrakterna (arktiskt/subarktiskt klimat), dvs.
polara egenskaper och funktionell anatomi. Den skall ha:
• God benlängd för att kunna röra sig lätt och kvickt i varierande terräng
och djup snö, m.m.
• Öronen så stora att de kan fällas bakåt vid snöstorm (basens diameter
lika som dess höjd).
• Lång nos (värmeväxlare), ex: för att värma upp luften i kall väderlek
innan den når lungorna.
• Polarpäls liknande Isbjörnens struktur med ihåliga strån. Pälsen får inte
vara för riklig då det missgynnar hunden vid fysiskt arbete, hundens
konturer skall alltid skönjas.
• Specifikt bör uppfödare och exteriördomare uppmärksammas att
Samojeden ska ha snörande rörelse vilket är det naturliga
rörelsemönstret för en polarhund. Detta gynnar uthålligheten.

”Det är viktigt för hunduppfödaren att förstå att egenskaper som inte längre ingår i
avelsurvalet inte längre heller står under uppfödarens kontroll.”
/Lennart Swenson doktor i hundavel.
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SAMOJEDHUNDENS FUNKTION
Rasens funktionsområde finns förankrat i FCI’s katalogisering av samojeden i grupp 5 sektion 1 slädhundar. I
samojedens rasstandard anges slädhunden och i rasens historiska kartläggning anges jakt och draghund som
de äldsta ursprungliga arbetsområdena. Vikten av hänsynen till hundars funktion tydliggörs i SKK’s stadgar och
grundregler, avelspolicy samt i målformuleringen (stadgarna) av hur arbetet med de polara raserna skall bedrivas
i SPHK’s regi. Ordet funktion är ledord i mycket av SKK’s verksamhet och genomsyrar nästan alla styrande
dokument som berör avel med rashundar. I och med detta har rasklubben tagit fasta på rasens funktion under
kategorierna population, hälsa, exteriör och mentalitet. Detta ur framförallt fyra aspekter, en sund och livskraftig
populationsstuktur, allmän fysisk och psykisk välfärd i ett aktivt liv (friluftsliv, diverse hundsporter m.m.) likväl
som förutsättningarna för funktionen för det bruksområde rasen är ämnad för och överlevnad i det klimat rasen
är skapt för. Ur den hälsomässiga aspekten har rasklubben lagt vikt vid att påtala betydelsen av en hållbar
konstruktion fri från belastnings- och förslitningsskador. Rasklubben värnar om en konstruktion som inte
hämmar hunden i något användningsområde. Konstruktionen skall bl.a. ge hunden de bästa möjliga
förutsättningarna för långvarig fysisk prestation utan skador. Rasklubben vill göra uppfödarna uppmärksamma
på att den funktionella konstruktionen gynnar hunden både i vardagen och under fysiskt tungt arbete i olika
situationer, aktiviteter och hundsporter varför funktion bör likställas med sundhet.

FYSISKA OCH MENTALA ANLAG FÖR BRUKBARHET, FUNKTION & VÄLFÄRD
Egenskaper som bör prioriteras för att gynna samojedens sociala förmåga,
draghundsanlag, allmänna bruksduglighet samt hundens fysiska och psykiska välfärd.

FYSISKT:
•
•

•
•
•

MENTALT:

Temperaturreglering, allmänt samt specifikt
vid fysisk ansträngning
Funktionell ändamålsenlighet i byggnad och
konstruktion (anatomi/exteriör)
o Uthållighet
o Styrka
o Smidighet
o Outtröttlig
o Hållbar konstruktion.
Skadefri, tål fysisk belastning
över lång tid, se ”Belastnings
och förslitningsskador” sid 27
Energi och ämnesomsättning
Fysiologiskt samspel
Polara egenskaper, se sida 11-13

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Arbetslust
Intelligens
Målfokuserad och hårdför i fysiskt arbete (ej
detsamma som skärpa) och envishet. Viljan
och motivationen att fortsätta arbeta trots
fysisk och psykisk påfrestning
Framåtanda
Vilja att lägga sig i selen
Träningsvillighet
Livlig och uppmärksam
Frimodig och orädd
Ej överdrivet förarbunden
Sansad, ha förmåga att koppla av mellan
uppgifterna
Intresse för självständigt arbete
Initiativrik
Koncentrationsförmåga
vid
enskilda
uppgifter
Stabila nerver, ej stressig eller nervös
Hög motivation och energinivå generellt
(allmän bruksduglighet). Hos alla arbetande
raser är det önskvärt med en hög energinivå
vilket gör dem lämpade för uthålligt fysiskt
och psykiskt tungt arbete under lång tid.
Med hög energi menas inte nervösa
och/eller stressade hundar

Målsättning funktion
•
•
•

Att samojedhunden förblir det naturliga hundvalet för den aktiva och friluftsintresserade valpköparen.
Att samojedhunden behåller sin ändamålsenlighet i både exteriör och mentala egenskaper.
Att fler förstagångsägare likväl som etablerade samojedägare intresserar sig för rasens sundhet, särart (det
som gör rasen unik) och funktionskraven i exteriör och egenskaper.
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EXTERIÖR
, ”Prioritera exteriör avel som gynnar god funktion och förebygger förekomsten av icke
önskvärda egenskaper hos avkomman.” (SKK’s Avelspolicy)
En typisk samojed skall falla innanför rasstandardens ramar genom att uppvisa det specifika (unika) i
samojedens exteriör (funktionskrav: polara egenskaper och för draghunden gynnsam konstruktion). Den skall
uppfylla de krav som ställs på en polarhund, karaktärer som skiljer en polarhund från övriga spetshundar (ex:
polara egenskaper), samt de särdrag som skiljer samojeden från övriga polarhundar. Vikten av att prioritera
ändamålsenligheten (funktionen) i exteriören finns förankrat i SKK’s avelspolicy, se ovan. Likaså gäller vikten
av att förebygga exteriör konstruktion med icke önskvärda egenskaper som kan leda till exempelvis belastnings
och förslitningsskador vid fysiskt arbete. Förankringen av de polara egenskaperna finner vi bl.a. i rasstandarden
som säger att samojeden är en arktisk spets. Den beprövade erfarenheten bland flertalet människor som nyttjar
sin/sina samojeder i praktiskt bruk under skiftande säsonger bekräftar vilka delar i exteriören som kan komma
att missgynna den polara funktonen i olika situationer och väderlekar.
Den polara anpassningen hos Samojedhunden är ett resultat av naturens eget urval. Särarten hos denna uråldriga
arktiska spets är omvittnad sedan hundratals, kanske tusentals år tillbaka. I språkforskningen har man i de äldre
polarfolkens språk funnit ord för detta, människorna behövde prata om det. Att den klassiska ändamålsenligt
anpassade rastypen överlevt genom årtusenden bevisar att dessa hundar haft så många livsviktiga egenskaper
både fysiologiskt och mentalt för överlevnad och arbete i det arktiska klimatet att de överlevt ett naturligt urval
– den tuffaste selektionsmetoden av alla. Denna arktiska/polara anpassning för överlevnad och funktion är sedan
gammalt förknippad med rasen. Den har förbryllat och fascinerat och därmed betytt mycket i arbetet för rasens
bevarande och dess förvaltning. Den klassiska rastypen har ett kulturhistoriskt värde vilket specialklubben,
rasklubben och uppfödare bör slå vakt om.
Strävan bör vara en funktionell fenotyp (utseendet/formen, det man ser hos hunden) i harmoni med
rasstandarden. Formen/utseendet som målas ut genom ord i rasstandarden definierades ursprungligen helt
utifrån de rasspecifika arbetsuppgifter den skulle utföra (funktion), samt utifrån den miljö den en gång är skapt
att överleva och verka i (polara egenskaper). Formen styrs av funktionen.
Ur avelssynpunkt har alla rastypiska hundar (excellent, very good och good) lika värde. Championtitlar skall
inte styra valet av avelsdjur. Att välja avelshund enbart efter utställningsframgångar i konkurrens klass medför
stor utslagning av många fullgoda avelsdjur, och minskad genetisk variation. Championat och avelsvärde är inte
samma sak. Likaså bör titeljakt oavsett exteriör eller bruks generellt undvikas till fördel för fler djur i avel vilket
gynnar den effektiva populationsstorleken, men detta betyder inte att vikten av att pröva och utvärdera
avelsdjuren utgår. Funktionen kopplad till rasens ursprungliga arbetsuppgift skall alltid beaktas.

Ovan: Några av rasens mest kända sibiriska ursprungsimporter. Från vänster till höger: Houdin, Lobi,
Antarctic Buck, Yugor of half way, Moustan of argenteau.

Funktion och Polara egenskaper
Begreppet polara egenskaper kom till då rasklubben för många år sedan började arbeta med att på ett begripligt
sätt förklara för uppfödare och exteriördomare varför vissa exteriöra detaljer var viktiga för samojedhunden som
polar-brukshund (vilket beskrivs i rasstandarden med orden ”Arktisk spets” och ”slädhund”). De polara
egenskaperna i kombination med hårt fysiskt arbete är stora delar i det som gör samojedhunden unik och skiljer
den från alla andra hundtyper.
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•

Päls - Dubbelt hårlag. Underullen isolerar, täckhåren skyddar underullen.
Polar päls av rätt struktur och mängd. En för mjuk och ullig päls är förödande för den polara funktionen.
Den polart anpassade pälsen är varken särskilt stor, rund eller omfångsrik men tillräckligt tjock och tät för
att skydda hunden mot kyla. Strukturen är strittande/rakt utstående, här menas täckhåren. Pälsstråna är
ihåliga för att verka som optiska fibrer i arktiskt klimat med dålig UV-strålning. En päls av fel struktur
och/eller proportion mellan underull och täckhår fungerar inte tillfredsställande vid avstötning av snö, is,
fukt/blöta och smuts. Täckhåren skall vara hårda och sträva, nästan lite oljiga för att hålla fukten borta, samt
av tillräcklig längd i förhållande till underullen som annars lätt absorberar snö, fukt och smuts. En för
omfångsrik päls gör att hunden lätt går varm och kan överhettas vid fysiskt arbete. Häri ligger den svåra
avvägningen då hunden både skall överleva och arbeta i kyla. Blir hunden snabbt varm minskar också
uthålligheten samtidigt som snö och is lättare bildas som klumpar i pälsen och tassarna som kan ge upphov
till fysisk smärta. I värsta fall kan en onaturlig värmealstring leda till överhettning/hypertermi. Specifikt för
benhåret bör påpekas att det skall vara kort och glatt för att stå emot snö- och isklumpar på vintern. Det får
heller inte vara för långt eller bestå av för riklig underull som gör att benhåret känns mjukt och ulligt då det
tenderar att dra till sig is och snö klumpar. Även huvudhåret skall vara kort och glatt. Ett problem vi idag
ser är att det korta och glatta håret på både benen och huvudet bli långt, mjukt och ulligt. Tydligt bör också
påpekas att samojedhunden inte är en klipp- och trimras. En samojedhund skall aldrig klippas eller rakas
ner på sommaren i tron om att det hjälper den i sommarvärmen, det ger motsatt effekt då hunden tappar sin
skyddande och isolerande päls.

•

Tassar - Långa falanger (hartass). God bärighet på snö.
Som funktion av en snösko. Stora (ej grova och klumpiga), kraftiga, något särade tår, som hos ett arbetande
djur. En rund och liten tass gör att hunden lätt sjunker genom snö och skare. En tass utan spänst och svikt i
leder kan ge upphov till onödiga belastningsskador tack vare sämre dämpning i tålederna. Tasshårets kvalité
är av yttersta vikt, det skall vara hårt och borstliknande för att inte absorbera snö och isklumpar. Idag
upplever tyvärr de allra flesta som använder samojeden i praktiskt bruk när de tränar för långa distanser
eller går på tur på fjället problem med isbildning i tassarna. Om så är fallet med den individ man har att göra
med bör man, ur välfärdshänseende, hjälpa hunden till fysiskt välmående genom att sköta tassarna på ett
sätt som skyddar den från fysisk smärta. Detta innebär dock inte att man kan åsidosätta vikten av att i sin
avel arbeta för bättre päls på tassar och ben. Trampdynorna skall hos ett arbetande djur vara härdiga och
slittåliga. Man bör vara medveten om att alla hundar får vissa problem med snö och isklumpar vid speciella
väderförhållanden, exempelvis töväder. Idag ser vi ett eskalerande problem med runda ”kattassar” (för korta
falanger) som tyvärr ofta också klipps.

•

Nosen – Värmeväxlare. En för kort nos fungerar sämre som värmeväxlare.
Kilformat huvud med god noslängd. Nosen får aldrig vara kort och bred. Ett för kort nosparti kan ge upphov
till bl.a. förfrysningsskador på lungorna vid inandning av riktigt kall luft då den inte hinner filtreras och
värmas på vägen ner. En kort nos försämrar också värmeavsöndringen och vätskebalansen i kroppen vid
fysiskt arbete. Nosdelen bör vara lika lång som skallen med förhållandet 50/50. Påpekas bör dock att det
finns hundar med för litet skallparti vilket vid kontroll kan ge ovan beskrivna proportioner men nosdelen
kan ändå vara för kort tack vare att skallpartiet i sin tur också är för kort. Idag ses en lång nos tyvärr av
många utställningsentusiaster som ett skönhetsfel, förmodligen på grund av okunskap kring dess
fysiologiska funktion. Ofta är det fördelar med en lång nos. Många däggdjur förhindrar med sin långa nos
en överdriven vätskeförlust vid andningen (R.W. Hill och G.A. Wyse: Animal Physiology, 2:a upplagan,
HarperCollins, 1989). För vidare utveckling kring detta se bilaga. Många erfarna samojedhundsägare som
använder sina hundar i praktiskt bruk beskriver genom sin erfarenhet att hundar med kortare och bredare
nosar ofta uppvisar sämre uthållighet och värmehantering vid fysisk ansträngning.

•

Öron – Värmeutsläpp. Rikligt hårbeklädda, rörliga av medelstorlek (basens dimeter skall vara lika som
dess höjd).
Öronen skall inte vara extremt stora, tunna och/eller dåligt pälsade, då riskerar hunden att förfrysa dem.
Men de får heller inte bli för små, vilket idag är ett växande problem. Öronen skall vara tillräckligt stora
och rörliga i alla led för att hunden skall kunna stänga dem och fälla dem bakåt i syfte att skydda
hörselgångarna mot väder och vind (exempel vid snöstorm), samt att de på ett naturligt sätt skall kunna
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riktas åt olika håll och fånga upp ljudkällor från alla riktningar, en för liten öronlapp har sämre förmåga att
fånga upp ljud.
•

Ögon – Mandelformade, djupt liggande (ej utstående eller runda) och långa ögonfransar - funktionellt i
snöstorm.
Rasklubben vill uppmärksamma ett ökat problem med stora och/eller runda ögon i rasen.

•

Läppar – Tättslutande. Hängläppar ger risk för förfrysningsskador.

•

Svans - Rikt pälsad och nå till hasen. Helt täckt med hår för att i snö och kyla skydda nos, tassar och
könsorgan.
Svansen bidrar till att värma upp och filtrera inandningsluften när hunden sover/vilar.

•

Tänder och bett – Korrekt saxbett och antal tänder.
Starka käkar för att kunna äta frusen mat och stora benknotor.

•

Huvudets form - Ett polart anpassat djur skall ha släta ansiktsdrag.
Skarpa kanter eller fåror (ex: ett för kraftigt/brant stop) gör att det lätt ansamlas is och snö, vilket kan leda
till nedkylning av hundens huvud, samt nedisning av huvud och ansikte. Ett brantare stop kan ge en
ögonställning riktad mer rakt fram då ögonen sitter mot fronten av huvudskålen, kan ge snävare synfält.

•

Proportioner – Tillräckliga bendelar som tillåter fria rörelser.
En arbetande hund får aldrig ge intryck av att vara lågställ, hoptryckt eller allt för kompakt då det inverkar
negativt på fart, uthållighet och förmågan att röra sig i djup snö och snårig terräng, likaså gäller grova och
tunga hundar som bidrar till ökad skaderisk och ökad värmealstring vid fysiskt arbete samt försämrad
uthållighet. Vi beivrar att hundarna blir grövre och tyngre och detta bör tänkas på vid avelsselektering.
o God benlängd möjliggör fart, uthållighet samt möjliggör/underlättar för hunden att röra sig i
djup snö och snårig terräng.
o Atletisk kroppsbyggnad med tillräckliga bendelar. Samojedhunden skall kunna röra sig lätt och
naturligt i alla gångarter och tempoväxlingar. Samojeden skall ha en snörande gångart i trav.
Förankring av problematiken förslitningsskador pga. brister i konstruktion ligger framför allt i den samlade
beprövad erfarenheten, vilket flertalet samojedägare som nyttjar sina hundar i regelbundet praktiskt bruk
vittnar om. En hund som under längre tids fysiskt arbete drar på sig belastnings och förslitningsskador i
större utsträckning än genomsnittet har mest troligt en olämplig konstruktion (anatomi/exteriör).

•

Handlovar – Svikt och spänsts i leden under rörelse.
Skall vara elastisk och med god svikt. Idag ser vi problem med raka eller allt för böjda/veka handlovar.

•

Naturliga fällningsperioder - Samojeden skall fälla pälsen naturligt.
Pälsen skall fällas över en kort intensiv period där all underull försvinner, sommarpälsen är kort, tät och
med sparsam mängd kort underull. På detta sätt bibehålls de polara egenskaperna även på sommaren. Den
typiska sommarpälsen är mer motståndskraftig mot fukt och väta (lite underull och kort tätt täckhår). Men
samtidigt skall den ge gott skydd mot insekter, därför skall den fortfarande vara täckande över hela hunden,
även buk och ansikte.

•

Snörande rörelser – Energisnålt rörelsemönster.
Allt eftersom samojeden kommer upp i fart förs benen inåt mot en rak mittlinje under hunden. Tassarna
sätts spår i spår. Vid korrekta rörelser ger detta en V-form. Denna snörande gång är viktig för uthålligheten
och syns hos de flesta nordliga spetshundsraser. Detta ger hunden fördelar i snårig terräng, på smala stigar
och i djup snö där hunden sparar kraft då inte båda benparen tvingas bryta upp stigen och skjuta snön framåt.
Breda och tunnformade bröstkorgar och breda bakställ är idag ett problem i rasen då det inverkar negativt
på hundens snörande gång och uthålligheten i rörelse. Idag ses ett problem i att exteriördomarna i stor
utsträckning dömer ner på den korrekta snörande gången och gärna klassar det som trånga rörelser.

Aveln i stora delar av Europa har på senare tid allt mer inriktat sig på att få fram en ”showig” utställningshund
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med mycket päls och ett ”nalligt” utseende, istället för att bry sig om de speciella egenskaper som en
månghundraårig avel hos polarfolken framkallat. Låt oss därför ägna stor uppmärksamhet till att samojedens
kropp och päls skall vara funktionell för det ändamål den en gång var avsedd för. Samojedens ursprung som
brukshund får aldrig glömmas bort eller ifrågasättas. Det är en fara för rasen när det går mode i vissa egenskaper
så som ”showig”, mjuk och svallande päls. Vid exteriörbedömning av samojed bör man fästa största vikten vid
hundens anatomi och bruksegenskaper, framförallt vid konkurrensbedömning och aldrig glömma bort att
hunden ska ha förutsättningar för att kunna dra en pulka eller släde. Att sedan samojeden är en skönhet och en
fröjd för ögat gör den bara mer tilltalande.
Som en stimulans har SKK utvecklat ett Bruksuppfödarpris och ett Bruksavelspris där uppfödare som i sin
uppfödning producerat dragmeriterade hundar har möjlighet att uppnå en utmärkelse. Bruksavelspris utgår till
enskild hund med dragmeriterade avkommor. Ett sätt att mäta rasens funktion är att hunden skall genomföra
dragprov 60 (benämndes fram t.o.m. 2011 Polarhundstest B), vilket innebär följande: Testet avläggs genom att
hunden ska genomföra en tvådagarstävling vars sammanlagda längd ska vara 60 km. Godkänd tid: Grundtid
+50% dock lägst 8 km/h i medelhastighet.

SRD - Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD)
”Domarens primära uppgift är att bedöma hundar som ett resultat av tidigare avel utifrån de
mål som framgår av rasstandarden. Domaren ska därvid vara särskilt observant på tendenser
till överdrifter som innebär risker för individens hälsa.” (ur: SRD.) //Rasklubbens kommentar:
Observera att man här pratar om risker och inte bara om idag uppenbara problem

Dessa domaranvisningar arbetades fram under 2007-2008 och fr.o.m. 2009 började SRD att gälla. Avsikten är
att göra domare uppmärksamma på exteriöra överdrifter och/eller tendenser till överdrifter som innebär risker
för individens hälsa. Underlaget hämtades från följande källor: en grupp allrounddomare, försäkringsstatistik
från Agria, enkät besvarad av 160 veterinärer (smådjursspecialister), uppgifter från ras-/specialklubbar, den
generella domarkonferensen 2007. År 2011 började den reviderade versionen av SRD att gälla och den bygger
på de utvärderingar domarna gjort av SRD under 2009. Generellt för alla raser så gäller:
•
•
•
•
•
•
•

Andning - Alla hundar ska kunna andas obesvärat även under rörelse.
Ögon - Alla hundar ska kunna uppvisa ögon fria från irritation.
Hud - Alla hundar ska ha frisk hud utan tecken på irritation.
Bett och tänder - Alla hundar ska ha friska tänder och standardenligt bett. Felplacerade tänder som
skadar tandköttet eller gommen är diskvalificerande fel.
Kondition - Inga hundar ska vara överviktiga.
Päls - Päls ska inte vara så omfångsrik att den besvärar hunden eller hindrar rörelsefriheten.
Rörelser - Alla hundar ska röra sig rastypiskt och utan synbar ansträngning eller besvär.

Samojeden är inte idag upptagen för särskilt observandum i SRD. Och vi ser i dagsläget inga vardagliga akuta
hälsomässiga problem utifrån de generella punkterna. Men vi ser en eskalerande tendens mot riskområden tack
vara osund skönhetsfixering och modetrender även i vår ras, både nationellt men framförallt globalt. Fokus bör
bl.a. läggas vid punkterna päls och rörelser. På sina håll har pälsen blivit så stor (omfångsrik), mjuk och ullig
att den hämmar hunden i fysiskt arbete då den lätt går varm och riskerar överhettning. Rörelsemönstret blir
lidande på grund av ökad kroppstyngd och massa (grova benstommar), likväl som lågställdhet blir mer vanligt
vilket missgynnar hundarna att röra sig skadefritt under längre tids fysiska arbete, inte minst i djup snö eller
snårig terräng. När hundarna ökar i massa/grovhet och vikt ökar risken för belastnings- och förslitningsskador
vid fysiskt arbete, särskilt när massan/tyngden hamnar över fronten/bogen. Även punkten andning bör beröras
med anledning av att nosarna inom en stor del av populationen avlas allt kortare och bredare vilket inverkar
negativt på värme- och vätskehanteringen i kroppen. En allt kortare nos bidrar till ökad värmealstring och risk
för överhettning. Vidare se bilaga ”Fördelar med en lång nos”.
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Färgvarianter
Rasen har enligt sin standard flera färgvarianter. Vit, gräddvit och vit eller gräddvit med bisquifärgade tecken.
Rasklubben rekommenderar uppfödare att beakta vikten av att bevara färgvariationen inom rasen. Rasen är inte
endast vit utan också bisqui och gräddfärgad. Ingen av färgvarianterna är att föredra framför den andra. Dock
tenderar vissa uppfödare och exteriördomare att föredra den helt vita varianten vilket leder till minskad
förekomst av bisqui och gräddfärgade hundar. Bisquifärgen hjälper till att bevara det generella pigmentet i rasen
likväl som det kan bidra till bättre pälskvalitet. Ökad färgvariation kan också bidra till ökad genetisk variation.

Vitalitet
Strävan skall vara hög vitalitet hos avelsdjuren. En samojedhund skall vara vital och hålla sig ungdomlig upp i
hög ålder, vilket man kan uppnå genom att i rimlig utsträckning använda något äldre djur i avel, med
dokumenterad hög vitalitet långt tillbaka i stamtavlan och som bevisligen varit sjukdoms- och skadefria under
en lång livstid. God vitalitet inom rasen uppnås även genom att använda hundar som utvecklas långsamt och
inte är färdigutvecklade förrän vid närmare 5 års ålder, samt att inte använda hundar som är ”färdiga” tidigt
(vuxen för sin ålder) i avel då de kan bli överutvecklade i vuxen ålder. Även om en tik är mogen att ha valpar
när hon är 2-3 år gammal så fortsätter hon att utvecklas, likaså gäller hanhunden. Hundarna vidareutvecklas för
varje år, benstommen breddas (blir grövre), hundens vikt och massa ökar, muskelmassan ökar och stärks, djupet
av bröstkorgen ökar med åren, bredden och tyngden i huvudet ökar o.s.v. Med en tidigt färdig hund menas att
den har en lämplig massa, vikt, bröstdjup, huvud, proportioner, m.m. lämpligt för en vuxen hund (4-6 år) redan
i unghundsåren. Dessa tidigt utvecklade hundar kan komma att fortsätta utvecklas under många år till och många
av dessa tenderar att bli grova, tunga, lågställd (bröstkorgens djup ökar med åren varför proportionerna
förändras) och klumpiga i vuxen ålder. Dessa hundar tenderar i slutänden att bli gamla i förtid. Att selektera
tidigt färdiga hundar till avel kan leda till minskad vitalitet hos rasen, likväl som det inverkar på hållbarheten
vid fysisk belastning. Detta bör också exteriördomare uppmärksamma genom att inte prisbelöna hundar som ser
allt för färdigutvecklade ut för sin ålder då vinstrika hundar ofta selekteras till avel. Idag ses ett växande problem
där exteriördomare premierar juniorer och unga hundar som uppvisar en massa och grovhet lämplig för en vuxen
hund, 5-7 år.
Genom regeländringen från 2012 med tilldelande av utställningscertifikat i bruksklass minskar risken att
certifikat delas ut till unga hundar som ser vuxna ut med anledning av ålderskraven för deltagande vid
bruksmeritering. Ett större antal väldigt unga hundar kan alltså inte längre tävla om certifikat på utställning
vilket bör ses som ett sundhetstecken för rasens vitalitet då många uppfödare än idag väljer avelsdjur efter höga
premieringar i utställningsringen.
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Belastnings- och förslitningsskador
Samojedhunden är en polar-brukshund varför stor vikt skall läggas vid dess anatomiska konstruktion i
förhållande till risken för belastnings och förslitningsskador vid fysiskt arbete. Detta kan utvärderas vid
regelbundet fysiskt arbete under längre tid. En samojed med sund konstruktion skall inte uppvisa belastningsoch förslitningsskador i högre grad än genomsnittet vid regelbunden fysisk belastning under längre tid och flera
säsonger. Samojeden skall genom sin konstruktion hålla för ett aktivt och regelbundet friluftsliv på fjället, i
dagspåret och under långa strapatser året om under alla årstider, likaså skall samojeden hålla fysiskt för övriga
diverse hundsporter.
En konstruktion som menligt inverkar på hundens förmåga att hålla sig skadefri vid längre regelbunden fysisk
belastning bör väga tungt vid utvärderingen av dess kvaliteter som avelsdjur då samojedhunden först och främst
skall vara just en funktionell polar-brukshund. Rasens anatomiska konstruktion får aldrig utgöra en begränsning
i hundens användningsområde eller i dess välfärd i alla situationer. Här bör också tillväxt och utveckling beaktas
då en samojed skall uppvisa en fortsatt hållbar konstruktion även när den når vuxen ålder (5-7 år) och där över.
Egenskaper i hundens konstruktion som kan orsaka ökad risk för belastnings/förslitningsskador:
•

•

•
•
•
•
•
•

Tung/grov hund (ökad eller överdriven tyngd och massa generellt i förhållande till dess storlek)
– Disponerar för förslitningsskador på leder och ligament generellt, samt inverkar menligt på
uthålligheten.
Grova och breda bröstkorgar och frontpartier – Disponerar för överbelastningsskador i frontpartiet,
bog-, armbågs- och handleder, m.m. Hos en hund i rörelse hamnar naturligt mycket kraft och belastning
på leder och ligament i frontpartiet. Beda tunnformade fronter disponerar också för problem i den
snörande gången.
Tungt/grovt huvud – Tröttar hunden vid fysiskt arbete.
Övervikt (hunden är tjock eller fet) – Disponerar för ökad risk för belastnings och förslitningsskador
generellt.
För raka eller veka handleder/handlovar – Disponerar för överbelastningsskador av leder och
ligament i handloven.
Övervinklad eller otillräckligt vinklad fram och bak - Disponerar för felaktig belastning av leder,
ligament och bendelar. Exempelvis en för rak front eller otillräckliga vinklar i bakstället, m.m.
Överbyggd – Ger onödig vikt på frambenen.
Sänkt rygg (svankryggad) – Disponerar för förslitning av ryggkotor.
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Platta tassar utan svikt i tålederna – Ger dålig stötdämpning.
In- eller uttåad ställning – Disponerar för förslitningsskador.
Står under sig fram – Innebär ökad påfrestning på framben och front parti.

MÅLSÄTTNING EXTERIÖR
Att uppfylla rasstandarden genom att främja och informera om ändamålsenligheten och sundheten
(hållbarheten) i hundens konstruktion. Likväl som ur avelssynpunkt framhäva betydelsen av att alla rastypiska
hundar (excellent, very good och good) har lika värde, här menas kvalitetsbedömning på utställning där hunden
bedöms individuellt mot rasstandarden. Rasklubben vill undvika en uppdelning av rasen i skilda typer. I ett led
i detta har man arbetat fram en tilläggsmerit i form av bruksprov för att ha rätt att tävla om certifikat och för
tilldelandet av svenskt utställningschampionat. Så kallade dubbel-champions där samma hund tilldelas
SE(polar)CH och SEUCH är i stor utsträckning beroende av att exteriördomarna i ringarna dömer fram
funktionella hundar som följer standarden, att de är utformade för att klara av sitt rasspecifika arbete.
•
•
•

•

Aveln bör bli mer klinisk i sitt perspektiv och strävan snarare än åsiktsbaserad på exteriör.
Rasklubben vill med alla medel motverka exteriöra överdrifter, både ytterligheter i selekteringen och
extrema överdrifter. Ett led i detta är de domarkonferenser som SPHK anordnar med jämna mellanrum.
Att samojedens kropp och päls skall vara funktionell för det ändamål den en gång var avsedd för. Beakta
de polara egenskaperna både vad det gäller överlevnad, funktion och brukbarhet. Vad man ska tänka på
beträffande polara egenskaper finns omnämnt under stycket ”Exteriör” sida 11-14.
Att få fler hundägare att testa sina hundars bruksegenskaper och polara egenskaper i praktiskt bruk och
därmed ge uppfödarna ett verktyg för selektering av avelsdjuren i sin avel.
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