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(NORSK BUHUND) 
Alkuperämaa: Norja 
 
YLEISVAIKUTELMA:  Hieman keskikokoa pienempi, neliömäinen pystykorva, 
jolla on valpas, avoin ja ystävällinen ilme sekä kohtisuoraan pystyt, teräväkärkiset 
korvat. Häntä kiertyy tiukasti selän päälle. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  Rohkea, tarmokas ja ystävällinen. 
PÄÄ:  Tasapainoinen, kiilamainen ja kuiva, ei liian raskas. Selvä sukupuolileima. 
KALLO-OSA:  Lähes tasainen, yhdensuuntainen suoran kuononselän kanssa. Täy-
teläinen silmien alta. 
OTSAPENGER: Selvästi havaittava, mutta ei liian korostunut. 
KIRSU:  Väriltään musta. 
KUONO-OSA:  Suunnilleen kallon pituinen, ei suippo eikä liian karkea. 
HUULET:  Kuivat, tiiviisti sulkeutuvat ja väriltään mustat. 
HAMPAAT / PURENTA:  Leikkaava purenta. Täydellinen hampaisto. 
SILMÄT:  Soikeat ja mahdollisimman tummat. Silmäluomien reunat ovat mustat. 
KORVAT:  Keskikokoiset, teräväkärkiset ja tanakasti pystyssä. 
KAULA:  Keskipitkä, kuiva, voimakas ja ylväsryhtinen. 
RUNKO  
SELKÄ:  Lyhyt, voimakas ja suora. 
LANNE:  Lyhyt, voimakas ja suora. 
LANTIO:  Mahdollisimman vähän viisto. 
RINTAKEHÄ:  Syvä; kylkiluut ovat selvästi kaareutuvat. 
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HÄNTÄ:  Korkealle kiinnittynyt ja kiertynyt tiiviisti selän keskilinjan yläpuolelle, 
ei liiaksi sivulle. 
RAAJAT  
ETURAAJAT  
YLEISVAIKUTELMA:  Eturaajat ovat kuivat ja luustoltaan voimakkaat. 
LAVAT:  Kohtuullisen viistot. 
KYYNÄRPÄÄT:  Tiiviisti rungonmyötäiset. 
KYYNÄRVARRET:  Suorat. 
VÄLIKÄMMENET:  Vain hieman viistot. 
KÄPÄLÄT:  Soikeat ja hyvin tiiviit. 
TAKARAAJAT  
YLEISVAIKUTELMA:  Takaraajat ovat kohtuullisesti kulmautuneet. 
REIDET JA SÄÄRET:  Voimakkaat ja lihaksikkaat. 
KÄPÄLÄT:  Soikeat ja tiiviit. 
LIIKKEET:  Tehokkaat ja yhdensuuntaiset, hyvä takaraajan työntö. Koiran liikku-
essa selkälinja on kiinteä. 
KARVAPEITE  
KARVA:  Peitinkarva on tiheää, karkeaa ja pinnanmyötäistä. Aluskarva on pehme-
ää ja tiheää. Karvapeite on suhteellisen lyhyttä päässä ja raajojen etuosassa, pitem-
pää niskassa, kaulassa, rinnassa, reisien takaosassa (housut) ja hännässä. 
VÄRI:  Kellertävä: Väri voi vaihdella täysin vaaleasta punakeltaisempaan, karvojen 
kärjet voivat olla mustat, mutta eivät niin voimakkaasti että yleisväri muuttuu. 
Maski on sallittu. On toivottavaa, että väri on puhdas ja kirkas. Niin vähän valkois-
ta kuin mahdollista. 
Musta: Täysin yksivärinen (ei liian ruskeavivahteinen). Niin vähän valkoista kuin 
mahdollista. 
KOKO  
SÄKÄKORKEUS:  Urokset 43 - 47 cm, nartut 41 - 45 cm. 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen. 
- hintelyys, liiallinen karkeus, jalouden puute 
- takakorkeus 
- melovat tai ristiinastuvat eturaajat, lyhyet tai sipsuttavat askeleet 
- hermostuneisuus 
- maksanruskea tai vaaleanpunainen kirsu 
- vaaleat tai ulkonevat silmät 
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- tasapurenta 
- huonosti kiertynyt tai roikkuva häntä, hapsut eivät ole toivottavat 
- laineikas tai liian pitkä karvapeite. 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:   
- aggressiivisuus 
- muut kuin pystyt korvat 
- ylä- tai alapurenta 
- muu kuin edellä mainittu väritys 
- säkäkorkeuden alitus yli 1 cm:llä tai ylitys yli 2 cm:llä. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 


