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Kompendiet är reviderat av avelsrådet för grönlandshund på uppdrag av 
Svenska Polarhundklubbens rasklubb för grönlandshund. Anledning till 
revisionen är den nya standard för rasen som antogs 2003-10-16. Kompendiet 
är avsett att användas vid exteriördomarkonferensen 2010. 
  
Bilderna har, där inget annat anges, ställts till förfogande av: Wille Carlsson, 
Katinka Mossin, Lennart Andersson, Karin Stensson, Åke Wedin och Hélène 
Ouchterlony. 
 
 
Referenser: 1. Standard for den Grønlandske Hund; Tidskrift for den   
                     Grønlandske Tjenstemandsforening, Nr 1, 14 Aarg.,  
                     Jan 1940. 
                  2. Hundens tänder; Henricson Bengt; Hundsport nr 5, 
                     1958. 
 
 
Vi har valt att ta upp de olika rubrikerna i standarden i den ordning de finns i 
den svenska utgåvan, och presentera kommentarerna i anslutning därtill. 
Att bildtexterna oftast innehåller kommentarer även om annat än just det 
rubriken anger är naturligtvis en följd av att det hos så gott som varje hund 
finns mer än en exteriördetalj att kommentera. 
 
För Rasklubben för Grönlandshund 
 
Hélène  Ouchterlony 
Februari 2010 
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Historik 
Grönlandshunden har sedan urminnes tider varit eskimåernas transport- och 
jaktredskap. Bruksegenskaper som styrka och uthållighet har varit avgörande för 
avelsurvalet, även om också estetiska önskemål funnits med i bilden. 
Skillnader i klimatförhållanden ställde olika krav på hundarna på Öst- och Västgrönland 
vilket gjorde att det utvecklades två typer, den västgrönländska högre med längre ben 
och den östgrönländska som är något mer kompakt byggd. De mycket begränsade 
möjligheterna att färdas mellan dessa delar av landet fram till modern tid har medfört 
att dessa skillnader i typ fortfarande syns i rasen. Standarden ger också utrymme för 
detta. 
 
Grönlandshunden har varit (och är) en populär följeslagare på expeditioner av olika 
slag, och litteraturen ger rika tillfällen att förstå vilka stora bedrifter hundarna fått 
utföra under stundtals mycket svåra förhållanden. De har utgjort en förutsättning för 
somliga av de stora geografiska upptäckterna. Den hårda urvalsteknik som varit 
nödvändig har bidragit till den psykiska styrka som är ett av grönlandshundens 
kännetecken. 
 
Många expeditionshundar hamnade i Norge efter avslutat uppdrag och genom att 
gränserna varit öppna har ett stort utbyte mellan norska och svenska hundar skett. 
Den största populationen grönlandshundar finns dock fortfarande på Grönland, där de i 
stor utsträckning ännu brukas som de gjort i gamla tider. 
 
I Sverige finns grönlandshunden främst hos den frilufts- och fjällintresserade som 
draghund och färdkamrat. I tävlingssammanhang kan den också hävda sig väl, 
speciellt på längre distanser. 
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RASSTANDARD FÖR 
GRÖNLANDSHUND  

FCI-nr 274 

Ursprungsland: Grönland  
Hemland: Danmark  
Användningsområde: Slädhund  
FCI-klassifikation: Grupp 5, sektion 1 
Utan arbetsprov (För nationellt 
championat i Sverige krävs dock 
arbetsprov)  
 

 

Bakgrund/ändamål: Grönlandshund 
är en av världens äldsta hundraser och 
har sedan urminnes tider använts av 
inuiterna för transporter och jakt. 
Bruksegenskaper som robust styrka, 
uthållighet och tålighet har varit  avgö- 
rande i avelsarbetet även om en tillta- 
lande exteriör har fått ha en viss 
betydelse. 
Med sin robusta natur passar grön- 
landshunden friluftsmänniskor. Det är 
en utmärkt hund för fjäll- och skogs-
vandringar då den kan bära eller dra 
packningen. 
 

Helhetsintryck: Grönlandshunden är 
en mycket stark polarspets och skall 
vara byggd för uthålligt och  
påfrestande arbete som slädhund 
under arktiska förhållanden. En viss 
variation i storleken tillåts så länge  
det inte påverkar arbetsförmågan eller 
den exteriöra harmonin. 
 
 
 
 
 
Viktiga måttförhållanden:  
Förhållandet mellan mankhöjd och  
kroppslängd skall vara ca 10:11, 
  d.v.s. kroppen skall vara svagt  
rektangulär.  
Tikar får vara något längre i kroppen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentarer 
Skillnader i storlek och typ ska således 
kunna förekomma. Beskrivningen 
”mycket stark” får dock inte premiera 
en alltför tung hund.  
Den ska ge ett torrt och stramt intryck 
och får aldrig ge associationen lymfatisk 
i kroppen eller flegmatisk i sitt 
uppträdande.  
Det är viktigt att hunden ger ett intryck 
av styrka, balans och harmoni.  
Vidare bör hundens kön framgå redan 
vid första anblicken. 
Kommentarer 
Hunden får inte ge ett kvadratiskt  
intryck. 
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 En utmärkt hane med goda proportioner   
 och goda vinklar såväl fram som bak. 
 Bra huvud, stark nacke och hals. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En utmärkt vinklad hane med mycket 
goda proportioner i kroppen. Nacke, 
hals och huvud är dock svårt att 
bedöma från denna bild, då hunden 
vänder huvudet bort. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En välvinklad kropp i god balans. Denna 
hane kunde dock vara något längre i 
ryggen. Bra vinklar, starkt skulderparti 
och brett lår. Hunden står något högre 
med framtassarna vilket ger rygglinjen 
väl mycket bakåtlutning. 
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  En tik som är lite dåligt vinklad både  
fram och bak och framför allt har  
ett huvud utan det rätta uttrycket.  
För brett placerade öron och stora  
och runda ögon. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Två hundar med utmärkt könsprägel. 
Fastän nästan bara silhuetten av 
huvudena framgår ser betraktaren 
genast vilken som är tik och vilken som 
är hane. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är här det behövs psykisk hårdhet. I 
ospårad terräng med snö till bringan och 
tung släde. 
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En på alla sätt typisk grönlandshane. 
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Uppförande/Karaktär: 
Grönlandshunden kännetecknas främst 
av sin energi, mentala styrka och 
oräddhet. Rasen är en passionerad och 
outtröttlig slädhund. Mot människor, 
även främmande, är den vänlig och 
som brukshund tyr den sig inte till 
någon särskild förare. Rasen lämpar sig 
inte som vakthund. Vid säl- och 
isbjörnsjakt visar grönlandshunden stor 
jaktinstinkt. 
 
Huvud 
Skallparti: Skallpartiet skall var brett 
och svagt välvt; bredast mellan 
öronen. 

 
Stop: Stopet skall vara tydligt, men  
inte skarpt markerat. 

 
Nostryffel: Nostryffeln skall vara stor 
och till färgen mörk i harmoni med 
pälsfärgen.  
Hos gyllenröda  individer är nostryffeln 
ofta leverfärgad. Under vintern kan 
nostryffeln bli köttfärgad, s.k. 
vinternäsa. 

 
Nosparti: Nospartiet skall vara 
kilformat och kraftigt, brett vid basen 
och gradvis avsmalnande utan att vara 
spetsigt.  
Nosryggen skall vara rak och bred från 
stop till nostryffel.  

 
Läppar: Läpparna skall vara tunna och  
strama. De skall sluta väl an mot de  
mycket kraftiga tänderna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentarer 
Huvudet bidrar i stor utsträckning till 
hundens uttryck. Här ska genast 
framgå vilken ras det är frågan om, 
liksom vilket kön. Av denna anledning 
är huvudets utseende viktigt, i övrigt är 
det huvudets insida som är av störst 
betydelse. Skallen ska vara bredare än 
nosen, bredast vid öronen. 
Rätt vanligt är för snipig nos, liksom 
dåligt markerat stop. 
Tendens till pannfåra kan förekomma 
och bör inte betraktas som något fel 
men heller inte premieras. Pannfåra 
föreskrivs i en dansk rasbeskrivning 
från 1940 (ref.1). 
 
 
 
 
 
 
För egna anteckningar 

 
_____________________________ 

 ____________________________ 
 ____________________________ 

____________________________ 
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Ett hanhundshuvud med lagom markerat 
stop på en kraftig bra hals. 

Ett tikhuvud med utmärkt könsprägel, bra 
skalle med bra stop och välplacerade öron. 
Ögonen är något stora och runda. 

  
Hane med rastypiskt uttryck och välplacera- 
de små öron. Utmärkt utfyllnad i kinderna. 
 

Samma huvud. Från sidan ter sig möjligen 
nosen något kort. Annars utmärkt med 
stark nacke och hals. 

  
Ett hanhundshuvud med utmärkta 
proportioner. Enda anmärkningen är att 
underläppen är väl slapp. 

Ett bra huvud med fint uttryck, som i någon 
mån saknar könsprägel. Det är en hane. 
Rynkor i pannan är dock inte önskvärt. 
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Käkar/tänder: Käkarna skall vara 
kraftiga med regelbundna, sunda och 
starka tänder. Saxbett.  
 
 
Skiss på saxbett 
 

 
 
 

Kommentarer 
Bortfall av P1 bör inte i sig medföra 
någon betygssänkning, men ett större 
tandbortfall är givetvis inte acceptabelt. 
Det förekommer att hundar, vilka 
saknar flera tänder, såväl premolarer 
som molarer, når stora utställnings-
framgångar. Detta kan undvikas genom 
bättre tandkontroll. 
Däremot ser vi mindre allvarligt på 
bettavvikelser som t.ex. tångbett så 
länge tänderna har kontakt. Jämför 
vilda djur (ref. 2) 
 

Ögon: Mörka ögon är att föredra, men 
en ögonfärg som svarar mot 
pälsfärgen accepteras. Ögonen skall 
vara lätt snedställda, varken djupt 
liggande eller framträdande. Uttrycket 
skall vara frimodigt och oförskräckt.  
Ögonkanterna skall vara åtliggande. 

Kommentarer 
Observera här möjligheten att ljusare 
ögon kan lämnas utan vidare 
kommentar om de passar till hundens 
pigment i övrigt. En röd hund kan 
mycket väl ha ljust bärnstensfärgade 
ögon. Ögonfärgen har visat sig inte ha 
något att göra med känsligheten för 
snöblindhet. 
Det förekommer att ögonen är stora, 
runda och inte snedställda. 

Öron: Öronen skall vara tämligen små 
och trekantiga med rundad spets. De 
skall bäras styvt upprättstående och  
vara mycket rörliga och uttrycksfulla i 
sina olika ställningar. 

Kommentarer 
Öronens storlek uppvisar idag en stor 
variation. De kunde gärna vara i 
genomsnitt mindre på bekostnad av de 
största. Stora öron utgör en onödig 
värmeavgivande yta och blir dessutom 
ofta för tunna och dåligt behårade på 
insidan. Öronen är oskyddade även då 
hunden krullar ihop sig vid vila, varför 
denna detalj inte är oväsentlig. 
Öronen ska inte vara för tätt placerade, 
ej heller ska de vara så brett ansatta 
att de pekar mer utåt än uppåt. 
 
För egna anteckningar 

________________________ 
________________________ 
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Ett utmärkt hanhundshuvud med korrekta 
öron. Ögonen kunde sitta något glesare. 
 

Ett utmärkt tikhuvud med fint uttryck. 
Små, väl behårade öron, möjligen något 
tätt placerade. Ögonen är något för runda. 

 
 

 
 
 
 
 
Ett hanhundshuvud med alltför smal skalle 
och nos. Han har dåligt stop och tunna 
öron.  
Dessutom illustreras tandbortfall av 
oacceptabel mängd.  
� 
 

  
Ett hanhundshuvud som kanske skulle 
behöva en något bredare skalle och lite 
mera utfyllnad i kinderna för att få den 
rätta könsprägeln. Bra ögon och öron. 

Ett mycket bra hanhundshuvud med bra 
ögon och öron. Han har dock för stora 
läppar. Överläppen täcker underkäken. 
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Hals  
Halsen skall vara mycket kraftfull och 
ganska kort. 
 
 
 
Kropp  
Kroppen skall vara stark och ganska 
kompakt med en längd som endast 
något överstiger mankhöjden. 
 
Rygglinje: Rygglinjen skall vara plan 
eller endast lätt fallande. 
 
Rygg: Ryggen skall vara rak. 
 
Ländparti: Ländpartiet skall vara 
brett. 
 
Kors: Korset skall vara lätt sluttande. 
 
Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara 
djup och bred; rymlig, men inte 
tunnformad. 
 
Underlinje: Buklinjen skall följa 
bröstbenet. En svagt uppdragen buk- 
linje kan dock accepteras. 
 
Svans: Svansen skall vara högt ansatt, 
tjock och buskig. Den skall bäras i en 
båge eller löst rullad över ryggen. 

Kommentarer 
En alltför kort hals beror ofta på en 
framskjuten skuldra. Halsen måste ha  
tillräcklig längd för att kunna bidra till 
en god balans. 
 
Kommentarer 
Det viktigaste är att det är balans i 
kroppen. Att fram- och bakdel 
harmonierar och samarbetar i rörelse. 
Ryggen ska vid rörelse inte röra sig 
upp och ned och naturligtvis inte ”rulla” 
från sida till sida. Välvda revben får 
inte betyda att man accepterar 
”tunnbröst”. Revbenen ska kunna 
kännas utan svårighet, även genom en 
tjock vinterpäls. 
 
 
För egna anteckningar 

_______________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
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En tik med utmärkt kropp med 
utmärkta proportioner och goda 
vinklar såväl fram som bak. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna tik har många förtjänster. 
Dock ger hon på denna bild ett 
intryck av att ha en något för 
lång rygg. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En hane på Svalbard som 
uppvisar s.k. tunnbröst, d.v.s. 
bröstkorgen är snarare 
cirkelrund än elliptisk. Detta 
intryck förstärks genom 
hjulbentheten. Denna hund har 
förmodligen satts i alltför hårt 
arbete vid alltför tidig ålder.    

 



 14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En hund som ger ett alltför 
tungt intryck. Stopet tycks f.ö. 
utgöra en nästan rät vinkel 
vilket är alltför kraftigt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En hane som är alltför tung i 
kroppen. Han har dessutom 
stora runda ögon och 
synbarligen mycket löst 
halsskinn, ev. accentuerat av 
ett stramt halskoppel. 

 
 

 
 
 
Ett exempel där den första 
hunden har en mycket god 
front men alltför rakt bakställ 
och en lång rygg, medan den 
andra hunden är väl 
balanserad i kroppen. 
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Extremiteter: 
 
Framställ: Frambenen skall sedda 
framifrån vara helt raka med kraftig 
muskulatur och grov benstomme. 
 
Skulderblad: Skulderbladen skall  
vara måttligt tillbakalagda. 
 
Överarm: Överarmarna skall vara raka 
och kraftiga, något längre än 
skulderbladen. 
 
Armbåge: Armbågarna skall ligga väl 
an mot kroppen, men medge fria 
rörelser. 
 
Underarm: Underarmarna skall vara 
raka och starka. 
 
Handlov: Handlovarna skall vara 
starka och elastiska. 
 
Mellanhand: Mellanhänderna skall 
vara starka, spänstiga och sedda från 
sidan endast svagt snedställda. 
 
Framtassar: Framtassarna skall vara 
tämligen stora, kraftiga och rundade 
med kraftiga klor och trampdynor. 
 
Bakställ: Bakstället skall vara mycket 
muskulöstmed kraftig benstomme och 
måttliga vinklar. Bakbenen skall sedda 
bakifrån vara helt parallella. 
 
Lår: Låren skall vara kraftiga och 
mycket muskulösa. 
 
Has: Hasorna skall vara breda, starka 
och måttligt vinklade. 
 
Baktassar: Baktassarna som 
framtassarna. 
 

Kommentarer 
 
Benens parallellitet bör bedömas under 
rörelse. En ringovan hund kan ställa 
upp sig ”fult” och vi vill på intet sätt 
premiera ”tassflyttningstekniken” bland 
utställare för att få hunden att se 
bättre ut än vad den egentligen är. Vid 
så fri rörelse som möjligt ska benen 
vara raka sett fram- och bakifrån. 
Svaga mellanhänder bör 
uppmärksammas som ett fel. 
Tassarna är en detalj som vi upplever 
ges alltför lite uppmärksamhet vid 
bedömning. Exempel på en dålig tass 
är en tunn, platt fot som gärna ”flyter 
ut” och spretar vid stillastående. 
Trampdynorna ska vara grova för att 
tåla slitage. 
 
För egna anteckningar 

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
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En hane med för öppen vinkling, framför 
allt i bakstället. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En hund som är för rak i knä- och hasled, 
möjligen beroende på för kort eller rakt 
kors. Han har dock goda tassar. 

 
Utmärkta framtassar. 
 

En sämre tass. Lite tunnare med 
spretande tår. 
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Rörelser: 
 
Det är mycket viktigt för en slädhund 
att ha ett trav som är effektivt, 
harmoniskt, flytande och outtröttligt. I 
utställningsringen skall hunden visas 
med löst koppel i måttligt trav för att 
visa god räckvidd fram och bra påskjut 
bak. Sedd framifrån i skritt rör sig 
grönlandshunden inte i ett spår men 
allteftersom farten ökar rörs benen 
gradvis alltmer inåt tills tassarna följer 
mittlinjen. 

Kommentarer 
 
Observera att kraften i steget skall 
ligga i frånskjutet och inte i isättandet 
av tassen. Höga lyft med frambenen 
kan se flott ut, men bidrar inte med 
någon kraft i hundens arbete. 
Rygglinjen ska vara stilla under rörelse, 
både i höjd- och sidled. 
Låt hundarna röra sig så mycket som 
ring och tidstillgång tillåter, så att de 
hinner finna sitt rörelsemönster. 
 
För egna anteckningar 

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
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En bild av samlad kraft hos goda dragare. Se vilket steg den lilla tiken i pos. 3 kan ta ut. 
Utmärkta vinklar! Inga onödiga upp- och nedflyttningar av fötterna utan all kraft läggs i den 
horisontella (förflyttnings-) riktningen. 
Även könsprägeln framgår klart, såväl i huvud som kropp. 
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Päls: 
Pälsstruktur: Pälsen skall vara 
dubbel, d.v.s. en mjuk tät underull och 
ett tätt, rakt och grovt täckhår utan 
lockar eller vågor. På huvud och ben 
skall pälsen vara ganska kort, på 
kroppen längre och fylligare. Pälsen 
skall vara lång på undersidan av 
svansen vilket ger den ett buskigt 
utseende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Färg: Alla färger är tillåtna, enfärgade 
såväl som flerfärgade, med undantag 
av albinos som skall diskvalificeras. 
 

Kommentarer 
I en funktionell päls ska täckhåren på 
huvud och kropp inte ligga an utan 
snarare stå rätt ut från kroppen, för att 
ge maximal isoleringsförmåga. Pälsen 
ska inte ge ett släthårigt intryck. 
Grönlandshunden fäller sin underull en 
gång per år, tikar ofta även i samband 
med löpning. 
Fällningen pågår under en längre tid, 
ofta under utställningssäsong. 
Fällningsperioden kan te sig olika för 
olika individer; somliga blir ”nakna” 
under en period medan andra får sin 
nya päls medan den gamla fälls. 
Hundarna måste tillåtas att vara i 
fällning, och detta får inte ses som 
något negativt för individen. 
Pälsen ska inte vara så lång så att den 
delar sig på ryggen, detta skulle ge snö 
och blöta tillfälle att komma ända in på 
huden. För lång päls på ben och tassar 
kan också ge problem med snö som 
fastnar och bildar isklumpar. Pälsen ska 
dessutom ha ett naturligt fettlager som 
gör den smutsavvisande. 
 
Observera att alla färger och 
färgkombinationer är likvärdiga. Detta 
ska betyda att det endast mellan två i 
övrigt lika välbyggda och goda hundar 
kan bli domarens ”fria skön” som får 
avgöra till en viss färgs fördel. 
Betydande pigmentbortfall önskas 
noterat. 

Storlek/vikt: 
Mankhöjd: Hanhund: 60 cm och  
                 däröver. 
                 Tik: 55 cm och däröver. 
 

Kommentarer 
Mankhöjd önskas gärna noterad. 
Standarden anger endast minimimått 
vilket inte betyder att det inte finns ett 
övre mått som gör hunden mindre 
användbar som draghund. Möjligen kan 
detta ligga vid ca 70 cm för hanhund 
och ca 65 för tik. 
Helhetsintrycket får dock givetvis vara 
det avgörande för denna bedömning. 
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Fel hårlag. En ”makriok”, d.v.s. lång och mjuk päls som på frambenen t.o.m. bildar 
fana. 

 
 
En grönlandshane med färgteckning som är vanligare hos malamuter, speciellt på 
huvudet. Obs, att denna teckning är lika godkänd som någon annan. Dock är denna 
hund i övrigt inte någon framträdande representant för rasen. 
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Fel: 
Varje avvikelse från standarden är fel 
och skall bedömas i förhållande till 
graden av avvikelse. 
 

- tunn benstomme 
- lågställdhet 
- skygghet 

 
Allvarliga fel: 

- lång och mjuk päls 
- öron som inte bärs helt 

upprättstående 
 
Diskvalificerande fel: 

- aggressivitet eller extrem 
skygghet 

- albinism 
- olikfärgade ögon 
- blå eller blåfläckiga ögon 

 
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 
Det frimodiga uppträdandet hos en 
grönlandshund är viktigt och det kan 
ifrågasättas varför en lång och mjuk 
päls ska anses vara ett allvarligt fel 
medan skygghet ”bara” anses vara ett 
fel. Skygghet bör betraktas som 
otypiskt för rasen, liksom överdriven 
underkastelse.  
Allmän och uppenbar aggressivitet mot 
andra hundar bör också betraktas som 
ett fel, då det menligt inverkar på 
hundens användbarhet vid 
spannkörning. 
 
För egna anteckningar 

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

Slutord: 
I den förra standarden skrevs angående prioritering vid bedömning följande: 
Sådana egenskaper hos grönlandshunden som är av väsentlig betydelse för 
hunden som draghund under arktiska förhållanden ska särskilt beaktas och 
prioriteras. 
 
Vi kan från rasklubbens sida inte annat än hålla med om detta. Vi ser det som 
ett problem att hundarna ofta får röra sig för lite i ringen. Skillnader i rörelser 
eller svagheter kan omöjligen bedömas under några få varv i en liten ring. 
För att underlätta för er domare att göra dessa bedömningar ser vi gärna att ni 
besöker SPHKs och andra arrangörers dragtävlingar av olika slag för att se 
hundarna i aktion. Den intresserade behöver bara höra av sig till SPHK eller  
rasklubben för grönlandshund så hjälper vi till med detta. 
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Grönlandshundar i nordisk anspänning. Goda rasrepresentanter alla fem. Vid arbete 
under lång tid och med tung belastning visar sig hundens exteriöra fel och förtjänster.En 
välbalanserad kropp med vinklar som möjliggör ett vägvinnande steg utan kraftslöseri 
är en förutsättning för ett gott resultat. Det är förutsättningarna för detta, i kombination 
med det raskarakteristiska utseendet, vi vill ha bedömt i ringen. 

 
I nomeanspänning ställs förutom alla andra krav även krav på social fördragsamhet 
mellan hundarna. Notera blandningen av färgteckningar och storlekar. Alla lika goda, 
ingen mer eller mindre önskvärd än den andra. 
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