
Vedlegg 5: Sak 10/23 

 

Sak til DK/RS fra NVK Innlandet 

Innlending 

Lover for Norsk Vorstehhund Klubb, stiftet 28. februar 1935. 

Lovene er vedtatt av Ekstraordinært representantskap møte 27.05.2013. Sist endret av 

Representantskapet den 17.02.2019 

Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund [29.05.2013, endringer 20.01.2015. 

§ 1-2 Formål  

NVK har til formål å ivareta vorstehhunden og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å 

fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase KV, SV og LV. 

 

Saksopplysning

 



 

 

Siden 2012 har det i Norge blitt etablert en ny rase innen vorstehhund. Den i NKK benevnt som 

Tsjekkisk Vorstehhund og har pr nå ingen egen raseklubb. Antallet i Norge er i overkant av 20 

individer.  

Mange av eierne til disse er medlemmer i NVK. 

Dette er en rase som naturlig hører inn under NVK både typemessig og bruksmessig.  

Utseendemessig kan den minne om SV, og er også grunnsteinen i denne rasen. Tysk og Tsjekkisk 

befolkning gikk om hverandre i Tsjekkia i flere hundre år. 

Etter 1 verdenskrig har både SV og KV blitt brukt i rasen for å sikre genetisk bredde. Standard er 

vedlagt under. 

NVK har i dagens situasjon to valg.  

1. Velge å ikke innlemme Tsjekkisk Vorstehhund i klubben. På sikt vil det da bli etablert en egen 

klubb for denne rasen, og de medlemmer som pr nå er i NVK som har denne rasen vil 

forsvinne. 

2. NVK kan velge å se på dette som en mulighet, innlemme Tsjekkisk Vorstehhund i klubben. 

NVK vil da få kynologisk ansvar for rasen i Norge, og vil derved ha mulighet til å være med og 

videreutvikle denne. NVK har allerede innenfor sine medlemsrekker personer med god 

kunnskap om rasen som kan bidra inn i avlsråd m.m. 

I og med at NVK som formålsparagraf klart sier «NVK har til formål å ivareta vorstehhunden» og ikke 

Tysk vorstehhund så ligger naturlig klubbens formål å innlemme Tsjekkisk Vorstehhund. 

 

 

Forslag 

NVK vedtar å ta kynologisk ansvar for Tsjekkisk vorstehund. 

NVK Lover endres i henhold til det.  



 

RASEBESKRIVELSE FOR TSJEKKISK 

VORSTEHHUND – CESKY FOUSEK / 

BOHEMIAN WIRE-HAIRED POINTING 

GRIFFON  

 

Gruppe 7 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASEBESKRIVELSE FOR TSJEKKISK VORSTEHHUND – CESKY FOUSEK / 
BOHEMIAN WIRE-HAIRED POINTING GRIFFON  

 

Opprinnelsesland/ hjemland: Tsjekkia. Gammel rase (1348). Første kjente klubb 
for rasen ble etablert i 1886. Frem til første verdenskrig var CF den mest anvendte 
strihårs stående fuglehund i det som i dag utgjør Tsjekkia og Slovakia. Etter første 
verdenskrig var tsjekkisk vorstehhund nesten utdødd på 1920-tallet. Re-etableringen 
av rasen ble grunnlagt på på noen utvalgte eksemplarer av av de originale, 
rasetypiske hundene. Ut fra dette ble den moderne typen tsjekkisk 
vorstehhund utviklet gjennom planlagt avl, blant annet gjennom innkryssing av tysk 
strihårsvorsteh. I 1963 ble rasen godkjent av FCI. Rasen er per i dag den nest mest 
utbredte jakthundrasen i Tsjekkia og Slovakia.  

Helhetsinntrykk: En mellomstor, strihåret vorsteh med ru og beskyttende pels, edel, 
livlig og vennlig fremtoning. Utstråler styrke og utholdenhet. Allsidig brukshund for 
jakt i skog, fjell og vann. Smidige, atletiske, jordvinnende, flytende og harmoniske 
bevegelser. Kjent for utholdenhet og kraft, svært samarbeidsvillig og veldig dedikert 
til sine eiere. 

Viktige proporsjoner: Ikke kvadratisk, noe lengre i kroppen enn den er høy (12:10). 

Adferd/ temperament: Til tross for sterke jaktinstinkter, er rasen lettrent og hengiven 
overfor sin eier. Den er sterk og utholdende med stor arbeidslyst.  
 

HODE: Hodet er tørt, langt og noe smalt og skal bæres høy 

 

Skalle: Øverste del av skallen er moderat buet over pannen med antydning til 
avrundet. Noe bredere skalle hos hannhund enn hos tisper. Tydelige markerte 
øyebrynsbuer. Nakkeknøl er knapt synlig.   

 

Stopp: Moderat men med tydelig avgrensning mot pannen. 



Nesebrusk: Bred med åpne, følsomme nesebor. Fargen skal alltid være mørk 
brun.  
 
Snuteparti: Noe lenger enn skallen. Neseryggen skal være moderat krummet 
(romersnute). Smalner moderat mot nesebrusken.  

Lepper: Godt utviklet, tilliggende mot kinn. Former en fleksibel linje til nesen. 
Overleppen har en moderat overlapp. Godt pigmentert i henhold til pelsfargen. 

Kjever/tenner: Kraftige kjever med et perfekt og regelmessig saksebitt. Store, 
jevne, hvite tenner. Komplett tannsett. Godt utviklet kinnstruktur. 

Øyne: Dyptliggende øyehuler. Mandelformede øyne med et vennlig og 
oppvakt uttrykk. Øyne skal ligge dypt, med farge fra mørk rav til mørk 
hasselnøtt. Godt pigmenterte (grå – svart), tilsluttende øyenlokksrender. Ikke 
tillatt: Utstående øyne. 

Ører: Middelsstore, høyt og bredt ansatte, ikke vridde. Smalner betydelig ned 
mot øretippen. Ørenes lengde skal rekke til to tredjedeler av kinnene. 
Tettliggende inntil kinnene. Øretippen er moderat buet.  
 
Hals: Middels lang, muskuløs og tørr. Bæres stolt. Lett nakkebue. Ikke tillatt: 
Kort, tykk nakke med overskudd av løs hud. 

 
 
KROPP: 

Overlinje: Rett og lett fallende.  

Manke: Markert og velutviklet. 

Rygg: Kort og stram, muskuløs med svakt fall mot kryss.  

Lend: Kort, relativt bredt, muskuløs, bredt bekkenparti, moderat buet. 

Kryss: Langt og bredt, lett fallende og muskuløs.  

Bryst: Bred brystkasse med dybde til albueledd, og med godt utviklet forbryst. 
Velutviklet brystkasse. Sammen med skulderbladet skal ribbkassen sett forfra og 
bakover ha oval harpefasong. Vidden skal være proporsjonal med hundens bygning. 
Ribbena skal være godt buet og jevnt fordelt i hele ribbkassens lengde. Sett fra siden 
skal brystbenet være godt synlig.  

Underlinje/buk: Lett opptrukket for å sikre fri bevegelse men må ikke gi magert 
inntrykk.   

Hale: Verken for tykk eller tynn. Bæres i rygglinjens forlengelse, mest mulig 
horisontal eller evt. lett sabelformet. I land hvor halekuppering er forbudt, skal halen 
være naturlig lang og nå til hasen.  



 

FORLEMMER 

Helhetsinntrykk: Sett forfra rette og parallelle, sett fra siden plassert godt under 
kroppen. Avstanden fra bakken til albuen skal være omtrent lik avstanden fra albuen 
til manken.  
 

Skulder: Velutviklet muskulatur. God vinkling med 110 grader mellom skulderblad og 

overarm.  

Overarm: Loddrett og strak med veldefinerte, tørre muskler. 

Albue: Sterk og muskuløs. Godt tilliggende, verken inn- eller utoverdreid. God 
vinkling mellom over- og underarm.  

Underarm: Tørr og loddrett, kraftig benstamme. Sterk. 

Håndrot: Relativt kort og nesten loddrette, men sett fra siden lett skråstilte fremover.  
 

Poter: Kompakt og oval med godt sluttede tær. Sterke klør med grå til svart farge. 
Tilstrekkelig tykke, kraftige, motstandsdyktige og velpigmenterte tredepoter. 
Parallelle, verken inn- eller utoverdreide i stående og bevegelse. Synlig svømmehud 
mellom tærne.  

 

BAKLEMMER 

Bekken: Må være proporsjonalt i lengde, og ha en vinkel på 110 grader mot 
lårbenet.  

Helhetsinntrykk: Sett bakfra bredt med velutviklede muskler, rette og parallelle. 
Godt vinklet i kne- og haseledd. Velutviklet benstamme.  

Lår: Øvre lår bredt og muskuløst, god vinkel mellom bekken og lår.  
 
Kne: Kraftig med god vinkel mellom over- og underlår. 

Underlår: Langt, muskuløs og senete. Skrår an en anelse bakover som muliggjør 
flytende bevegelser. 

Haser: Slank og tørr med knapt synlig helben. Ikke for høyt satt.  

Mellomfot: Kraftige. Kort, står nesten helt loddrett mot bakken.  

Poter: Kompakt og oval med godt sluttede tær. Sterke klør med grå til svart farge. 
Tilstrekkelig tykke, kraftige, motstandsdyktige og velpigmenterte tredepoter. 



Parallelle, verken inn- eller utoverdreide i stående og bevegelse. Synlig svømmehud 
mellom tærne. Ulveklør fjernes. 

Hud: Stram, tilliggende, uten rynkedannelse.  

 

PELS 

Hårlag: Skal bestå av tre ulike hårtyper: Myk, tett underull skal være 1,5 cm 
lang og hindre vanngjennomtrengning. På sommeren felles den nesten helt. 
Kroppskonturene skal ikke skjules av for langt hårlag. Dekkpels skal være 
hard, stri og tykk, tettsittende. Lengde ca. 3 - 4 cm. Dekkpels på utsatte steder 
som bryst albuledd kneledd.Noe lenger topp-pels som er stri og rett, ca 5-7 cm 
lange, spesielt synlig på bryst, skuldre, flanke og topplinje. Pels er noe kortere 
på frembena. På bakbena kan den forme fjær/vifter. Halen skal ikke ha brus 
eller vifte. På hodet er pelsen lengre og mykere på lepper og kinn, og former 
det rasetypiske skjegget. Pelsen over øynene former øyenbryn som peker 
oppover. Pannen, nakkeknøl og kinn er dekket med kort, grovere pels. Ørene 
er dekket av kort, glatt og mykere pels. 

Farge: Godkjente farger er mørk skimlet med eller uten brune flekker. Brun 
med eller uten hvit brystflekk og hvit på nedre fremben. Ensfarget brun. 

Andre farger ikke tillatt.  

 

BEVEGELSER Rette og parallelle. Meget jordvinnende, med god forbensaksjon og 
godt fraspark. God reisning og rett rygg.  

 

STØRRELSE OG VEKT 

Mankehøyde  Hannhund: 60 - 66 cm 

Tispe:  58 - 62 cm  

  

Vekt   Hannhund: 28 – 34 kg 

Tispe:  22 – 28 kg 

 

 

 



FEIL 

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, 
skal graderes etter hvor stort avviket er i relasjon til rasebeskrivelsen.  

Diskvalifiserende feil:  

Grove feil: 
- For kort, smal eller spiss snute 
- Svakt bitt 
- Sterkt hengende nedre øyelokk 
- Utstående øyne 
- Svak rygg, karpelend, overbygget 
- Sterkt ut- eller innoverdreide albuer 
- Kuhaset, hjulbent eller hasetrang såvel i stående som i bevegelse 
- Passgang 
- Stive eller trippende bevegelse 
- Tynn pels, manglende underull  

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske defekter som påvirker 
hundens sunnhet skal diskvalifiseres.  

- Gemyttsfeil – aggressivitet eller ekstrem skyhet tolereres ikke 
- Skuddredd, manglende jaktlyst 
- Over- eller underbitt, kryssbitt 
- Manglende tenner utover P1 
- Entropium, ektropium 
- Medfødt haleknekk eller stumphale 
- Pigmentfeil 
- Forskjellig øyenfarge  

 

OBS  

Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. *)  
I henhold til norsk lov er halekupering forbudt.  

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.  

 


