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Kommentarer

FCIs rasstandarad för siberian husky är i detta kompendium genomgående skriven på 
denna ”blå” botten. Övrig text är kommentarer från rasklubben/huvuddomaren.

FÖRORD

Svenska Polarhundklubbens (SPHKs) rasklubb för 
Siberian husky vill med detta kompendium kommen-
tera, förtydliga samt ge synpunkter på rasstandarden. 
Vi vill också peka på några problem inom rasen där 
ni domare kan hjälpa vår rasklubb att bevara först 
och främst rasens exteriör. Syftet är att domare och 
rasentusiaster ska ha en så stor SAMSYN som möjligt 
om viktiga och prioriterade egenskaper såväl exteriört 
som mentalt.

Rasklubben ser som sin främsta uppgift att bevara 
rasen både exteriört och bruksmässigt enligt rasstan-
darden, SPHKs stadgar och enligt rasens historiska 
beskrivning.

Rasklubben har idag en grundsyn på siberian huskyn 
som en hårt arbetande polarhund. En tendens till upp-
delning finns inom rasen, en showtyp och en dragtyp. 

Rasklubben vill värna om att bevara rasen som det den 
ursprungligen var: en arbetande slädhund med exteri-
ör enligt rasstandarden. 

Rasklubben önskar att domarna fortsättningsvis är ob-
servanta på denna utveckling.

De tidigare domarkonferenserna 1996, 2002 och 2010 
gav positiva resultat, då rasklubben uppfattade att do-
marna tog till sig av den dialog som fördes under de 
konferenserna och fick också genomslag i bedömning 
vid många utställningar. Vi hoppas att få se samma 
effekt efter 2022 års domarkonferens.

Kompendiet bygger på den officiella FCI-standarden 
för siberian husky (FCI 270 1995-02-02) samt tidigare 
utarbetat material från raskompendier och domarkon-
ferenser.

Raskompendiet är uppdaterat under 2021/2022 in-
för SPHKs exteriördomarkonferens 2 oktober 2022 
i Upplands Väsby. Arbetet är utfört av Annica Upp-
ström (layout) på uppdrag av styrelsen i SPHKs ras-
klubb för siberian husky samt rasens huvuddomare 
vid konferensen, Karsten Grönås och Anna Törnlöv.

Kompendiet är godkänt av SPHK och Svenska ken-
nelklubbens Domarkommitté. 

Bilderna har godkänts för kompendiets användning av 
respektive fotografer som inte är namngivna, men vi 
vill rikta ett stort tack till fotograferna som har möjlig-
gjort utformningen av detta kompendium.

1925 utbröt en epidemi av difteri i Nome, Alaska. 
Enda möjligheten att få fram serumet den 1000 kilo-
meter 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 slädhundar-
na blev världskända.

En av förarna som deltog i transportkedjan av hund-
spann var Leonhard Seppala. Seppala och hans hun-
dar skulle komma att bli mycket betydelsefulla för 
utvecklingen av rasen siberian husky.

År 1930 erkändes siberian husky som ras av Ameri-
kanska Kennelklubben. I USA är det idag en populär 
ras. Tyvärr är det bara en liten del som avlas med tan-
ke på att användas för sitt ursprungliga ändamål, det 
vill säga som slädhund.

I Sverige började intresset för siberian husky och släd-
hundsporten att ta fart på 1970-talet.

HISTORIK

Den ras som idag kallas siberian husky utvecklades 
i den nordöstligaste delen av Sibirien. Klimatförhål-
landen och fientliga stammars inträngande tvingade 
befolkningen att basera sitt uppehälle på jakt över vid-
sträckta områden. Naturens krav gjorde att en unik ras 
av slädhundar utvecklades, skräddarsydd för de spe-
ciella behov på vilka människans överlevnad berod-
de. Det de behövde och utvecklade var en hund med 
förmågan att kunna tillryggalägga långa distanser med 
maximal fart men med en minimal förbrukning av en-
ergi i ett område nära norra halvklotets köldpol.

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 diskussio-
nerna om vem som hade det bästa spannet och för att 
få ett festligt avbrott under den långa vintern, arrang-
erades 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 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 alaskahundarna. 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 genom-
brott i Alaska. Det som imponerade var deras snabb-
het, uthållighet, anspråkslöshet i fråga om mat och att 
de inte var så benägna att slåss med sina spannkamra-
ter som de hundar man varit van vid tidigare.

En norrman, Leonhard Seppala, vann All Alaska 
Sweepstakes tre år i rad 1915 - 1917 med sibiriska 
hundar. Han deltog sedan i tävlingar och gjorde ra-
sen känd och populär även i nordöstra USA i slutet av 
1920-talet.
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visar ett norskt spann 1975.
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Standard för SIBERIAN HUSKY

Ursprungsland/hemland
USA

Användningsområde
Slädhund

FCI-Klassifikation
Grupp 5, sektion 1

Helhetsintryck
Siberian husky skall vara en medelstor arbetande 
hund med ett snabbt, lätt, fritt och elegant rörel-
seschema. Den måttligt kompakta och väl bepäl-
sade kroppen, de upprättstående öronen och den 
rävlika svansen vittnar om dess arktiska ursprung. 
De typiska rörelserna skall vara jämna och till sy-
nes utan ansträngning. Rasen skall mycket kapabelt 
kunna utföra sin ursprungliga uppgift, att spänd för 
släde kunna förflytta lätt last i måttlig hastighet över 
stora avstånd. Kroppsproportionerna och kropps-
formen avspeglar denna grundläggande balans mel-
lan styrka, hastighet och uthållighet. Hanhundarna 
i rasen skall vara maskulina, men aldrig grova och 
tikarna skall vara feminina utan att vara klena i kon-
stitutionen. Hundarna får inte vara överviktiga utan 
skall vara i god kondition med fast och välutveck-
lad muskulatur.

Viktiga måttförhållanden
Kroppslängden från bröstbensknappen till sitt-
bensknölen skall något överstiga mankhöjden. Av-
ståndet från nostipp till stop skall vara detsamma 
som avståndet från stop till nackknöl.

Kommentarer

Siberian huskyns funktion är att dra en lätt last, i med-
elhastighet, över långa avstånd. Så är det skrivet i stan-
darden, 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 sträck-
or.”

Siberian huskyn var aldrig avsedd för tungt fraktar-
bete. Den är kapabel att dra avsevärd last men rasens 
styrka ligger i förmågan att snabbt kunna tillryggaläg-
ga långa distanser med relativt lätt last.

Den typiska siberian huskyn måste ge intryck av att 
vara atletisk, uthållig, snabb, smidig samt ha en kraft-
full elegans.

Det är fel att tro att större storlek, kraftigare benstom-
me 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. Stor-
lek, vikt, balans och proportioner liksom konturerna, 
päls, rörelser, temperament, hållning och uttryck. Den 
kraftigare byggnaden hos andra större arktiska raser 
är inte korrekt för siberian huskyn, inte heller det mas-
siva huvudet med välvd skalle, brett ansatta öron och 
kraftig nos. 

En siberian husky är särskiljande i typ, och ska ome-
delbart igenkännas. Den ska bara se ut som en siberian 
husky.

Siberian huskyn i Sverige och Norden

Den första siberian huskyn som registrerades i Svens-
ka Kenneklubben hette Storm och årtalet var 1960. 
Det var 30 år efter att siberian huskyn erkänts 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 re-
gistrerades. Föräldrarna hade importerats från en släd-
hundskennel i Alaska.

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

Under 1970- och 80-talet importerades många bra 
slädhundar från Nordamerika till Norden. Dessa lig-
ger bakom flertalet av dagens siberian husky.

De flesta kennlar har i sin avel strävat efter att få fram 
bra och funktionella slädhundar. 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 stan-

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

darden från 1930. Senare ändringar i standarden 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 genom-
snittsfart med måttlig last. Det är helt fel att anpassa 
siberian huskyn till nordisk stil.”

Genom att ha bruksmeritering i slädhundstil och an-
ordna slädhundtävlingar med mera ges möjlighet att 
testa hundarnas uthållighet, snabbhet samt bevara de 
polara egenskaperna. Svenska Polarhundklubben an-
ordnar varje vinter ett flertal meriteringstillfällen i 
slädhundstil i såväl sprint, medel som långdistans.

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. 

Framförallt Sverige, Norge och Finland har i stor ut-
sträckning 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 slädhunds-
typen och exporterar därför många hundar både till 
övriga Europa och till Nordamerika. 
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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.

Kroppens längd ska något överstiga mankhöjden

Frambenens 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.

Den mörka siluetten uppvisar korrekt kroppsdjup i 
förhållande till frambenens 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 fram-
benets 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

En hund med för korta ben i förhållande till rasstan-
darden

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 studie i proportioner

Mät från armbågen
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Återigen, även om bröstkorgen på den mörka siluetten 
är i nivå med armbågen så är längden på benen myck-
et längre än kroppsdjupet, vilket gör att benen är för 
långa i förhållande till djupet på kroppen.

En hund med för långa ben, jämfört med standarden.

Även om proportionerna mellan den mörka siluettens 
kroppshöjd och kroppslängd är riktiga enligt standar-
den så är bröstkorgen för djup och hamnar under arm-
bågen.

En hund med för djup bröstkorg, jämfört med rasstan-
darden

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.

Tik med för långa ben.

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 kom-
mer 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.

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

Ur FCIs standard: ” Rasens ursprungliga funktion är att spänd för släde förflytta lätt last i måttlig hastighet 
över stora avstånd.”

Typen har hållt sig över tiden

1977         1982 2009
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Uppförande/karaktär
Det karakteristiska temperamentet skall vara vän-
ligt 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, lätthanter-
lig och entusiastisk, vilket gör den till en trevlig och 
arbetsvillig hund.

Huvud
Skallparti
Skalle
Skallen skall vara av medelstorlek och stå i propor-
tion till kroppen. Den skall vara något rundad upp-
till och från den bredaste delen skall den avsmalna 
mot ögonen.

Stop
Stopet skall vara väl markerat.

Ansikte
Nostryffel
Nostryffeln skall vara svart hos svarta, grå, sobelfär-
gade och viltfärgade hundar, leverfärgad hos röda 
hundar samt svart, leverfärgad eller köttfärgad hos 
helvita hundar. Den ljusstrimmiga ”vinternosen” är 
likvärdigt accepterad.

Nosparti
Nospartiet skall vara medellångt och medelbrett. 
Det skall avsmalna gradvis mot nosstryffeln och får 
varken vara spettsigt eller tvärt avhugget. 
Nosryggen skall vara plan från stopet till nostryf-
feln.

Läppar
Läpparna skall vara väl pigmenterade och stramt åt-
liggande mot käkarna.

Käkar/Tänder
Saxbett.

  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 uppgif-
ten. Siberian huskyn ska vara vänlig och mjuk, upp-
märksam och utåtriktad, men kan också vara reserve-
rad. 

En siberian husky som är extremt skygg eller visar 
tecken på aggressivitet mot andra hundar ska erhål-
la en rejäl prisnedsättning. Är hunden aggressiv mot 
handlern eller domaren ska den diskvalificeras.

När man ska beskriva mentaliteten på en siberian 
husky kan man inte utesluta rasens användningsom-
råde samt dess bakgrund/ändamål. Där framgår det 
tydligt att det är en slädhund, och med det i beaktande 
måste rasen ha en mentalitet där den fungerar i flock. 
En slädhund ska problemfritt kunna arbeta i spannet 
tillsammans med andra slädhundar, utåtriktad, men 
också ibland reserverad. 

Som slädhund bygger en stor del av draglusten på 
jaktinstinkt. I rasstandarden står inget beskrivet om 
rasens starka jaktinstinkt, men det finns allt för många 
historier berättade om siberian huskies jaktlust för att 
denna egenskap inte ska nämnas.

Det karakteristiska temperamentet ska vara vänligt 
och mjukt, men också alert och utåtriktat. Rasen ska 
inte visa något vakthundsbeteende och inte heller vara 
överdrivet misstänksam mot främlingar eller aggres-
siv mot andra hundar.

Ur FCIs standard: ”På huvudet förekommer en mångfald olika teckningar, vilka bildar iögonfallande mönster 
som sällan ses hos andra raser.” ”Ett öga av var färg eller båda färgerna i samma öga accepteras. Uttrycket 
skall vara intensivt men vänligt, intresserat eller t o m okynnigt”.

Exempel på huvuden, siberian husky, notera färgvariationen

Tik Tik Tik

Tik Tik Tik

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

Öron
Öronen skall vara medelstora, trekantiga, tätt och 
högt ansatta på huvudet. De skall vara tjocka, väl 
bepälsade, svagt välvda på baksidan och helt upp-
rättstående. Öronspetsarna skall vara svagt rundade 
och riktade rakt upp.

Hals
Halsen skall vara medellång, välvd och stolt, upp-
rätt buren när hunden är i stillastående. I trav sänks 
halsen så att huvudet bärs något framåtsträckt.

Kropp
Överlinje
Rygglinjen skall vara plan mellan manken och kor-
set.

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 bröst-
korgen.

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

Mandelformade och en aning snedställda ögon.
Observera ögonfärgen som accepteras. Färgen på ögo-
nen är ointressant och behöver inte nämnas i kritiken.

Tjocka, högt ansatta öron som är väl bepälsade. De 
får inte bli mindre då de kan mista sin rörlighet och 
förmåga att stänga öronen vid snöstorm. 
Polara egenskaper!

Rygglinjen ska vara plan mellan manken och korset. 
Observera att länden ska vara smalare än bröstkor-
gen sett uppifrån.

Exempel på huvuden, siberian husky, notera färgvariationen
Ur FCIs standard: ”På huvudet förekommer en mångfald olika teckningar, vilka bildar iögonfallande mönster 
som sällan ses hos andra raser.” ”Ett öga av var färg eller båda färgerna i samma öga accepteras. Uttrycket 
skall vara intensivt men vänligt, intresserat eller t o m okynnigt”.

Ur FCIs standard: ”Halsen skall vara medellång, 
välvd och stolt buren när hunden är stillastående.”

Hane Hane Hane

Hane Hane Hane

Hane Hane Hane

Här en tik med utmärkta detaljer!
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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 och buk
Buklinjen skall vara svagt uppdragen.

Svans
Svansen skall vara väl bepälsad och rävlik till for-
men. Den skall vara ansatt något under rygglinjen 
och vanligen bäras över ryggen i en elegant båge 
när hunden är uppmärksam. När svansen bärs upp-
rätt skall den inte ligga an mot någon av kroppens 
sidor eller ryggen. Hängande svans är normalt när 
hunden är i vila.

Hane med en plan och stark rygg. Han uppvisar ut-
märkta proportioner vad gäller kroppens längd i för-
hållande till höjden. Utmärkt kors och buklinje.

Tik med en plan och stark rygg. Hon uppvisar utmärk-
ta proportioner vad gäller kroppens längd i förhållan-
de till höjden. Utmärkt kors och buklinje.

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

Tik med kraftig och tunnformad 
bröstkog. Hon har mer bröst 
än ben, för högt hull och svag 
rygg.

Kommentarer

Svansen ska vara tillräckligt lång och välbehårad för 
att hunden vid snö och kyla ska kunna ligga ihoprullad 
och då skydda nos, tassar och könsorgan mot köldska-
dor.

De typiska rörelserna ska vara flytande och lediga. En siberian husky ska röra sig till synes utan ansträngning. 
Den ska kunna utföra sin ursprungliga uppgift effektivt.

Under rasens användningsområde framgår det tydligt 
att det är en slädhund, och med det i beaktande måste 
rasen ha en mentalitet där den fungerar i flock. Detta 
även under en paus!

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

Hane med alldeles för kort rygg 
och dåliga bakbensvinklar.

Den rävlika svansen är en viktig del i de polara egen-
skaperna. Den ska vara väl bepälsad och värma nosen 
vid vila.
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Extremiteter
Framställ
Helhet
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 toppen 
manken. Benstommen skall ha substans men aldrig 
vara grov. 
Sporrar kan avlägsnas.

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 skul-
derbladen till armbågarna och får aldrig vara lodrä-
ta 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.

Handlov
Handlovarna skall vara starka men smidiga.

Mellanhand
Mellanhänderna skall sedda från sidan vara svagt 
vinklade.

Framtassar
Framtassarna skall vara ovala men inte långa. De 
skall vara medelstora, kompakta och väl bepälsade 
mellan tår och trampdynor.

Trampdynorna skall vara härdiga och tjocka. Tas-
sarna får varken vara inåt- eller utåtvridna när hun-
den står stilla.

Borttagning av sporrar utan veterinämedicinska 
skäl är enligt lag förbjuden i Sverige.

För bred front                        För smal front  

Kommentarer

Tassarna är en viktig del i de polara egenskaperna. De 
ska fungera som en snösko och kunna bära upp hun-
dens vikt. En för liten tass gör att hunden kommer att 
trampa igenom snön och få svårt att ta sig fram.

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

Vid korta distanser håller siberian huskys ett mycket högt tempo hela sträckan. 

Korrekt vinkling av mellanhanden. Ovala, samlade 
tassar av utmärkt storlek.

Långa, platta tassar och spretande tår. Den vänstra 
med allt för veka mellanhänder, den högra med allt för 
rak mellanhand. Sammantaget har båda mycket dålig 
bärighet på snö.
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Bakställ
Helhet
Bakbenen skall, sedda bakifrån i stående, vara mått-
ligt brett ställda och parallella. Eventuella sporrar 
skall tas bort.

Lår
Låren skall vara musklade och kraftfulla.

Knäled
Knälederna skall vara väl vinklade.

Has/hasled
Hasorna skall vara väl markerade och lågt ansatta.

Baktassar
Baktassarna skall vara ovala men inte långa. De 
skall vara medelstora, kompakta och väl bepälsade 
mellan tår och trampdynor.

Trampdynorna skall vara härdiga och tjocka. Tas-
sarna får varken vara inåt- eller utåtvridna när hun-
den står stilla.

Borttagning av sporrar utan veterinämedicinska 
skäl är enligt lag förbjuden i Sverige.

Rörelser
De typiska rörelserna skall vara jämna och till sy-
nes utan ansträngning. Rasen skall röra sig lätt och 
snabbt och i utställningsringen skall hunden visas 
på löst koppel i måttligt snabbt trav samt visa lång 
räckvidd fram och gott påskjut bak. När rörelserna 
granskas fram- och bakifrån i skritt är de paralella. 
Det är endast när farten ökar som benen förs i under 
kroppens mittlinje och tassarna rörs enkelspårigt 
under kroppen, s.k. ”singel-tracking”. Varefter tas-
sarna konvergerar förs fram- och bakben rakt fram-
måt varvid baktassarna går i framtassarnas spår. 
Armbågar och knän skall varken vara utåt- eller 
inåtriktade under rörelse. Hundens överlinje skall 
förbli fast och plan även i rörelse

Vid korta distanser håller de ett mycket högt tempo
hela sträckan, rörelserna ska vara flytande och lediga.
Hundens överlinje skall förbli fast och plan även i rö-
relse.

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. 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. 

Hunden ska ha god steglängd samt gott driv bak. Det 
är särskilt viktigt att hunden har tillräckligt långt kors 
för att kunna ta ut steget. Hundar med kortare kors kan 
inte öka farten i trav utan antigen kommer hela hunden 
i gungning eller så går den över i galopp.

I arbete framför släden arbetar hunden i galopp eller trav. Siberian huskyn är startsnabb och startar ofta i en 
explosiv galopp. 

De typiska rörelserna hos siberian husky ska vara fly-
tande och lediga.
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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 kontu-
rer. Underullen skall vara mjuk och tät och av till-
räcklig längd för att stödja täckhåren, vilka skall 
vara raka och ligga tämligen tätt mot kroppen. 
De får aldrig vara grova eller stå ut från kroppen. 
Pälsen på svansen skall vara medellång och un-
gefär lika lång på ovansidan, sidorna och under-
sidan så att svansen får formen av en rund borste. 
Det skall noteras att 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.

Färg
Alla nyanser av de tillåtna färgerna svart, grå, vilt-
färgad, sobel, röd och vit. Dessa kan vara enfärg- 
ade, ha en mängd av nyanser eller ha vita marke-
ringar. En variation av symmetriska och asym-
metriska fläckar är vanligt, inkluderat s.k. pie-
bald-teckning. Alla tillåtna färger, mönster eller 
markeringar är likvärdiga.

Storlek/vikt
Mankhöjd
Hanhund: 53,5-60 cm
Tik: 50,5-56 cm

Vikt
Hanhund: 20,5-28 kg
Tik: 15,5-23 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 fördömas.

Fel
Varje avvikelse från standarden är fel och skall 
bedömas i förhållande till graden av avvikelse 
och dess påverkan på hundens hälsa och välbe-
finnande samt förmåga att utföra sitt traditionella 
arbete.
• Huvud som är tungt, grovt eller för finmejslat.
• Stop som är otillräckligt markerat.
• Nosparti som är för snipigt, kort, långt eller 

grovt.

Kommentarer

Förmågan att kunna känna igen och uppskatta den rät-
ta rastypen oberoende av hundens färg och teckningar 
växer, efter hand kommer insikten att: ”En bra siberi-
an husky har ingen färg.” Det är ett bedömningsfel att 
döma ner hundar på grund av färgen. Alla färgvaria-
tioner utom merle och brindle är tillåtna. Således är 
helt vita hundar, helt svarta hundar och osymmetriskt 
tecknade hundar fullt acceptabla.

I en bedöming behöver ingen hänsyn tas till färgen el-
ler 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 kom-
menteras i en bedöming då detta är något som rasstan-
darden tillåter. Ögonen ska vara mandelformade och 
aldrig runda.

Kommentarer

Pälsen är en mycket viktig del i de polara egenskaperna. Pälsen ska ligga tämligen tätt mot kroppen, och den får 
aldrig 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.

Ur ett historiskt perspektiv

Texten till statyn av slädhunden Balto i Central Park i 
New York, 1925

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 stricken Nome in the winter of 1925.

Endurance
                                     Fidelity  

                                                             Intelligence

Vid långa distanser kan de även gå ner i ett vilsam-
mare tempo för att hämta energi.

Man får inte glömma bort att ta paus.
Rasen ger dig stora möjligheter till upplevelser!

Vid långa distanser håller de ett  varierande tempo 
hela sträckan. 

Ett 6-spann med flytande, lediga rörelser där hun-
darna ser ut att röra sig helt utan ansträngning.

Notera hur den medellånga täta päl-
sen ligger tätt mot kroppen utan att 
skyla hundens konturer.

Tik där pälsen är så lång att kontu-
rer börjar bli svåra att se. 

Hanhund med för lång päls. Hun-
dens konturer är svåra att urskilja.
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• Annat bett än saxbett. 
• Ögon som är för snedställda eller för tätt place-

rade.
• Öron som är för stora i förhållande till huvudet, 

för brett ansatta eller inte helt upprättstående.
• Hals som är för kort och grov eller för lång.
• Rygg som är svag, svankrygg, karprygg, sluttan-

de rygglinje.
• Bröstkorg som är för bred eller tunnformad, rev-

ben som är för flata eller klena.
• Svans som är för högt eller för lågt ansatt; ligger 

an mot ryggen; är hårt ringlad eller har för riklig 
päls. 

• Benstomme som är för grov.
• Front som är för trång eller för bred.
• Skuldror som är raka; lösa skuldror.
• Armbågar som är utåtvridna.
• Veka mellanhänder.
• Bakställ som är för smalt eller för brett.
• Knävinklar som är raka.
• Kohasighet.
• Tassar som är lösa eller platta, stora och klumpi-

ga eller för små och späda. Utåt- eller inåtvridna 
tassar.

• Rörelser som har kort steg, är struttande eller 
bundna, tunga; rullande, korsande eller krabban-
de.

• Päls som är lång, grov eller raggig; för hård el-
ler för silkig pälsstruktur; trimning förutom den 
ovan tillåtna.

Diskvalificerande fel
• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteende-

mässiga abnormiteter. 
• Hanhundar över 60 cm och tikar över 56 cm. 
• Pälsfärg som är merletecknad eller brindle.

Nota bene
Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med 
rastypisk konstruktion skall användas till avel.

Testiklar
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt ut-
vecklade och normalt belägna i pungen.

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

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.

Hunden ska ge ett elegant och stramt intryck. Lösa 
och fladdriga läppar ska därför dömas ner.

Ur Rasspecifika avelsstrategier (RAS) för 
siberian husky som fastställdes senast av 
SKK 2012

Exteriör
Nuläge
Siberian husky är en polarspets. Den ska utstråla kraft-
full elegans, den får aldrig bli för tung men inte heller 
för lätt. Rasbeskrivningen för siberian husky är skri-
ven med utgångspunkten funktion. Rasen besitter uni-
ka polara egenskaper.

Aveln i Europa och Amerika har till allt större del rik-
tat in sig mot en hund framavlad enbart för utställning. 
Den aveln har i många fall lett fram till hundar med 
mycket och ”ulligare” päls, korta bendelar, raka vinklar 
och proportioner som inte tar hänsyn till rasstandarden. 

En annan inriktning som också förekommer är extre-
ma sprinthundar. I båda fallen är de polara egenska-
perna av mindre vikt och riskerar att gå förlorad.

Domarna måste bli bättre på att bedöma en funktionell 
exteriör och rasklubben måste i sin tur bli bättre på att 
informera och upplysa domarna om vad som känne-
tecknar en sådan, då det finns en risk att prestations-
förmågan kan gå förlorad om man avlar på en felaktig 
exteriör.

Mål 
Exteriören och exteriörbedömningen av siberian 
husky ska utifrån rasstandarden baseras på funktion 
och polara egenskaper.
 

Typer
Typ A - Utmärkt typ

Utmärkt typ. Kroppsproportioner-
na avspeglar denna grundläggan-
de balans mellan styrka, hastighet 
och uthållighet.

Den här typen kan anses vara mo-
derat. Den har moderat benstom-
me och benen är av mediumlängd. 
Ryggen är vare sig för kort eller 
lång. Bröstkorgen är väl utvecklad. 
Den djupaste punkten på bröstkor-
gen ligger i nivå med armbågen.

Huvudet är elegant och vare sig för 
brett eller för smalt. Nosen är av 
mediumlängd. Ögonen är mandel-
formade och ger hunden ett upp-
märksamt och vänligt uttryck.

Den här typen uppfyller rasstan-
darden genom att vare sig vara för 
tung i benstommen eller för kort-
bent. Den är inte heller extremt lätt 
i benstommen eller långbent. 

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

Typ B - Godtagbar typ

Godtagbar typ. Den djupaste punk-
ten på bröstkorgen ligger under 
armbågen och förhindrar fria rö-
relser i selen.

Generellt sett har exemplar av den-
na typ tung benstomme, kort rygg, 
djup och/eller tunnformad bröst-
korg samt korta ben. Överarmen är 
kort och handleden nästan obefint-
lig. Vinklingen är otillfredsställan-
de både i framställ och bakställ. 

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 av-
saknad av elegans.

Hanhund med ett tungt huvud, 
kort nosparti och för kraftigt 
stop.

Typ C - Godtagbar typ

Godtagbar typ. Den djupaste punk-
ten på bröstkorgen ligger över arm-
bågen. Raka skuldror. För smalt 
bakställ och raka bakbensvinklar, 
lösa och platta tassar.

Generellt sett har exemplar av den-
na typ lätt benstomme och lång 
rygg. Den är ofta extremt långbent 
och har en dåligt utvecklad samt 
rak front. Den är ofta övervinklad 
bak. Handlederna är extremt långa. 
Hunden ger ofta ett intryck att ha 
mycket mer ben än bröst.

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 päl- 
sad och pälsen är ofta väldigt kort.  

Genom att vara allt för lätt och 
bräcklig uppfyller inte denna typ 
standarden.

Hanhund med för finmejslat huvud 
och ett otillräckligt markerat stop.
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Exempel på hundar av utmärkt typ
Notera färgvariationen 

Exempel på hundar av utmärkt typ
Notera färgvariationen 

Tik Tik

Tik Tik

Tik Tik Hane Hane

Hane Hane

Hane Hane
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Ur protokollet från SPHKs exteriör-
domarkonferens 2010

Problem

Uppdelning av rasen
Det största problemet är uppdelningen av rasen. De så 
kallade showhundarna har som regel korta ben, bröst-
korg och kors. Det enda som inte är kort är pälsen. 
Det här är ingenting som man vill ha på den slädhund 
som rasstandarden beskriver. Att enbart avla på exte-
riör är enkelt eftersom man bara behöver ta hänsyn till 
ett enda kriterium. Det är betydligt mycket svårare att 
avla fram en bra slädhund. Här krävs flera faktorer 
såsom;

• God exteriör med de rätta proportionerna
• Arbetsvilja
• Uthållighet
• Förmåga att ta emot stora träningsmängder.
• Polar prägel.
• Träning och tävlingssäsongen försvårar dessutom 

aveln genom att de bästa individera är svåra att 
undvara i spannet.

Inom långdistans är hundarna som regel inte tillräck-
ligt testade förrän de är tre år. Först då vet man om 
de är tillräckligt bra för avel. En konsekvens av det-
ta är att hundar av arbetande linjer har avsevärt färre 
generationer tillbaka till de första registrerade hundar 
som grundade rasen, än de hundar av showlinjer som 
har utseendeet som det enda urvalskriterium vid avel. 
Detta har lett till att hundarna av showlinjerär mera 
homogena än hundar av arbetslinjer.

Höjden
Rasstandarden diskvalificerar hanhundar över 60 cm 
och tikar över 56 cm. Någon lägre diskvalificerande 
gräns finns inte. Rasklubben upplever detta som märk-
ligt. En hund som är 61 till 62 cm hög är fortfarande 
en mycket duglig slädhund. En hund som är 49 cm har 
däremot inte möjlighet att fungera fullt ut som släd-
hund. Då det finns en diskvalificerande övre gräns, 
så borde det också finnas en diskvalificerande nedre 
gräns. Ett annat faktum är att ingen av de tre andra 
polara raserna har en diskvalificerande höjdgräns.

Rasklubben skulle önska att den övre gränsen inte 
är diskvalificerande, utan att den angivna höjden i 
rasstandarden istället blir ändrad till en idealhöjd.

Att tänka på vid bedömning
Den fönade pälsen som oftast syns i utställningsringen 
är fel. Utstående päls är inte funktionellt på en arbe-
tande slädhund. Den korrekta pälsen ska vara efterlig-
gande och tät samt ge hunden rena konturer.

Att titta på när du ser hunden i ringen
• Är det en siberian husky - typen ska vara en na-

turlig slädhund inte en hund som ger intryck av att 
vara en leksak.

• Har den polar prägel
• Har den de rätta proportionerna
 *  Är hunden ca 10 procent längre än vad den är  

     hög. En siberian husky är lite längre än de andra  
     tre polara raserna.
 *  Är frambenets längd ca 10 procent längre än 
     bröstet.
 *  Har den en lång överarm.
 *  Har den ett långt kors med ca 30 graders  
     lutning.
• Har den de rätta rörelserna utan ansträngning som 

ger intryck av att vara lätta och uthålliga. Rygglin-
jen ska vara fast och still i rörelse. Den ska heller 
aldrig röra sig likt en schäfer.

Sammanfattning
Rasen får aldrig vara så tung eller grov att den ger 
intryck av en tungviktare, den får ej heller vara så lätt 
och bräcklig att den påminner om en sprinter.

Notera den unika stam av arbetande hundar som finns 
i Skandinavien. Rasklubben vill uppmana domarna 
att tänka på detta vid bedömning. Rasklubben arbetar 
för att bevara den arbetande slädhunden. De hundar 
som finns i Skandinavien är unika och avlade enligt 
de kriterier som en gång rasstandarden skrevs på. Ute 
i Europa och resten av världen finns extrema hundar 
åt båda hållen. Extrema utställningshundar utan någon 
som helst förmåga att fungera som arbetande slädhun-
dar samt extrema sprinthundar i total avsaknad av po-
lar prägel.

Rasklubben har noterat att extrema showhundar plock-
ar BIR och BIS-placeringar på länsklubbarnas utställ-
ningar. Däremot åker hundarna av extrem sprinttyp 
(tunna hundar ofta med avsaknad av polar prägel) ofta 
ut ur ringen med en trea eller en nolla. Rasklubben vill 
betona att båda dessa typer är lika fel och därför bör 
behandlas lika vid bedömning. 

Exempel på siberian husky
Här ligger inte fokus på eventuella detaljfel. Viktigt att istället notera den rika färgvariationen som är så viktig för 
rasen och dess fortlevnad!

Tik Hane

Tik Hane

Tik Hane

Hane Hane
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Bilden är från en helt vanlig start. 

När man kör ett storspann siberian huskies får tem-
peramentet aldrig förbises. Syftet med den här rasen 
är att arbeta i ett spann tillsammans med andra hun-
dar. Standarden beskriver tydligt det temperament 
som är helt nödvändigt för den uppgiften. Siberian 
huskyn ska vara vänlig och mjuk, uppmärksam och 
utåtriktad, men också ibland reserverad. En siberi-
an husky 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.

Vi ser det som positivt att ni har med er detta kompen-
dium när ni dömer vår ras. Vi önskar att ni beaktar 
de kommentarer som klubben försöker förmedla. 

Tack till er som medverkat vid konferensen, vi hopp-
as att den ger god vägledning i er framtida rasbedöm-
ning.

Sist men inte minst - tack för att ni hjälper oss att 
förvalta vår ras!

Vi som arbetar med siberian husky i Sverige hyser 
stort hopp till er utställningsdomare som har stor in-
verkan på rasen. Det är vi som avlar, men det är ni 
som ger oss ett av de verktyg som avgör vilken hund 
vi bör använda för att få fram nästa generation släd-
hundar! 

Här finns våra kontaktuppgifter: www.sphk.se

SPHKs rasklubb för siberian husky


