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RASEBESKRIVELSE FOR SLOUGHI 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Marokko. 

Helhetsinntrykk: 
 

Meget edelt og elegant inntrykk pga sin holdning, tynne hud 
og tørre muskulatur. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Hannhunder med ideell mankehøyde på 70 cm:  
kroppslengden fra skulderleddet til sittebensknuten 67-68 cm; 
tisper på 65 cm kroppslengde på 62-63 cm. 
Lengde (skulderledd-sittebensknute):mankehøyde=9,6:10 
Brystdybde:mankehøyde = 4:10 
Snute:skalle = 1:1 
Halslengde:hodelengde = 1:1 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Stolt og verdig, meget knyttet til sin eier og forsvarer ham 
hvis nødvendig. En utholdende jakthund, men likevel en 
trivelig selskapshund. 
 

Hode: 
 

Sett fra siden langt, elegant, edelt, men forholdsvis kraftig. 
Sett ovenfra meget langt kileformet med skallen som 
bredeste del og gradvis avsmalnende mot spissen. 
 

 Skalle: Ganske bred, flat sett fra siden. Fra øre til øre er skallen 12-
14 cm. Tydelig avrundet bak og buer harmonisk mot sidene. 
Meget lite markerte øyebrynsbuer og pannefure. Nakkeknøl 
og isseben så vidt synlig. 
 

 Stopp: Knapt markert. 
 

Nesebrusk: Sort. Tilstrekkelig kraftig til ikke å virke spiss. Godt åpne 
nesebor. Da den ikke holdes oppe av noen knokkeldel, 
dannes en svakt fallende linje. 
 

Snuteparti: Formet som en langstrakt kile uten overdrivelse, omtrent like 
lang som skallen. Rett neserygg helt fra roten. 
 

Lepper: Tynne, myke, dekker akkurat underkjeven. Munnvikene så 
lite synlig som mulig. 
 

Kjever/tenner: Normale tenner, sterke og jevne kjever. Saksebitt. 
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Øyne: Store, mørke, velplasserte i øyenhulene. Noen ganger ikke 
helt åpne grunnet lett skråstilte øyelokk. Mildt, men litt trist og 
drømmende uttrykk. Når pelsfargen er lys er øynene vanligvis 
ravfarget. Pigmenterte øyelokksrender. 
 

Ører: Høyt ansatte, litt over øyenhøyde. Henger tett inntil hodet, 
ikke for store, trekantede og lett rundet i spissen. 
 

Hals: Lang med god reisning fra skuldrene, lett nakkebue. Halsen 
tydelig samme lengde som hodet. Huden tynn og stram helt 
uten løs halshud. Pelsen meget kort. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette og parallelle. 
 

Skulder: Lang og skråstilt. 
 

Overarm: Kraftig. 
 

Underarm: Benet og muskuløs. 
 

Mellomhånd: Smidig og sterk.  
 

Poter: Tørre og langstrakt ovale, kan ta form som en harefot hos 
lettbygde hunder. De to midterste tærne tydelig lengre enn de 
øvrige. Sorte eller pigmenterte klør.  
 

Kropp:  
 

Overlinje: Myk og harmonisk hvelvet med fremtredende hoftebens-
knuter på høyde med eller høyere enn manken. 
 

Manke: Godt fremtredende.  
 

Rygg: Kort, nesten vannrett. 
 

Lend: Kort, tørr, bred og lett hvelvet. 
 

Kryss: Benet, bredt og skrånende, men ikke sterkt avfallende. 
 

Bryst: Ikke for bredt. Når knapt til albueleddet. Velutviklet i lengden. 
Flate ribben. Brystbenet langt og oppoverbuet.  
 

Underlinje/buk: Jevnt buet, verken for kantete eller for opptrukket. 
 

Hale: Tynn og tørr, ansatt i forlengelse av krysset, båret under 
rygglinjens forlengelse. Skal nå minst til haseleddet. I hvile er 
spissen tydelig bøyet. 
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Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette og parallelle sett bakfra. Flate muskler, fremtredende 
sener. 
 

Lår: Flatt og muskuløst. 
 

Underlår: Langt og meget muskuløst. 
 

Haser: Kraftige, velvinklete. 
 

Mellomfot: Kraftige, uten sporer. 
 

Poter: Som forpotene. 
 

Bevegelser: 
 

Skritt, trav og galopp. Smidige og flytende, med lang 
skrittlengde, jordvinnende. 
 

Hud: 
 

Meget tynn og stram uten folder eller overflødig halshud. 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Meget kort, tett og fin. 

Farge: 
 

Fra lys sandfarget over alle tenkelige nyanser til rød 
sandfarget (fawn); med eller uten sort maske, med eller uten 
sort mantel, med eller uten sorte hårspisser; brindle.  
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 66-72 cm 
Tisper: 61-68 cm 
 

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. 
− Ukorrekt forhold mellom kroppslengde og mankehøyde 
− Litt for grovt hode og kropp 
− For lite eller for mye markert stopp 
− For lye øyne 
− Ikke vannrett overlinje 
− Krysset smalt eller for avfallende 
− Ikke tilstrekklig opptrukket buk 
− For hvelvede ribben 
− Brystet ikke langt nok, sett fra siden for kantete eller for 

buet underlinje 
− Halen for kort, for behåret, dårlig haleføring 
− Runde og fremtredende muskler 
− Hard og grov pels 
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− Liten hvit flekk på brystet 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
− Kroppen tydelig lengre enn høy, hoftebena lavere enn 

manken 
− Upigmenterte områder på slimhinnene 
− Over eller underbitt 
− Stå eller tippører, for lange ører, rosenører 
− Halvlang pels 
− Faner på ben eller hale 
− Hvite sokker; større, hvite tegninger 
− Farve ikke i henhold til standarden 

  
 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 19. september 2001 
 
 
 


