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RASEBESKRIVELSE FOR SALUKI 
 
Opprinnelsesland:  
 

Midtøsten. 

Hjemland:  
 

FCI 

Helhetsinntrykk: 
 

Skal gi inntrykk av eleganse og symmetri, stor hurtighet og 
utholdenhet i kombinasjon med styrke og aktivitet. 
Korthåret variant har de samme egenskaper, men uten 
beheng. 
 

Viktige proporsjoner: Kropslengden (fra skulderleddet til sittebensknuten) omtrent 
lik mankehøyden, selv om den ofte gir inntrykk av å være 
lengre enn den egentlig er. 
 

Temperament: Reservert overfor fremmede, men ikke nervøs eller 
aggressiv. Verdig, intelligent og selvstendig. 
 

Hode: 
 

Langt, smalt og edelt. 

 Skalle: Moderat bred mellom ørene. Ikke hvelvet. 
 

 Stopp: Ikke markert. 
 

Nesebrusk: Sort eller leverbrun. 
 

Kjever og tenner: Kraftige med et regelmessig og perfekt saksebitt. Komplett 
tannsett.  
 

Øyne: Mørke til hasselnøttbrune. Klare, store, ovale, ikke frem-
tredende. Uttrykket verdig og mildt, med tillitsfullt og fjernt 
blikk. 
  

Ører: Lange, bevegelige, båret tett inntil hodet. Dekket med lang 
silkeaktig pels. 
 

Hals: Lang, smidig, muskuløs. 
 

Forlemmer:  
 

Skulder: Skråstilt, godt tilbakelagt. Muskuløs uten å være grov. 
 

Underarm: Rett, lang fra albue til håndrot. 
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Poter: Moderat lange. Lange tær, godt hvelvede, ikke sprikende 
men heller ikke kattepoter. Kraftige og smidige. Behåret 
mellom tærne.  
 

Kropp:  
 

Rygg: Ganske bred. 
 

Lend: Svakt hvelvet, muskuløs. 
 

Kryss: God avstand mellom hoftebena. 
 

Bryst: Dypt, moderat smalt.  
 

Hale: Lang, lavt ansatt, naturlig båret i en bue, på undersiden godt 
behåret med lang, silkeaktig pels, ikke busket. Hos voksne 
ikke båret over rygglinjens forlengelse, unntatt under lek. 
Spiss når minst til haseleddet. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Kraftige, gir inntrykk av styrke for galopp og sprang. 
 

Over- og underlår: Godt utviklete. 
 

Knær: Moderat vinklete. 
 

Haser: Lavt ansatte. 
 

Poter: Som forpotene. 
 

Bevegelser: Jevnt, flytende og uttrettelig i trav. Lette med god steglengde 
og godt driv, uten høye forbensbevegelser eller støtende. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Glatt, myk og silkeaktig struktur. Beheng på ben og på 
baksiden av lårene. Kan ha beheng på strupen hos voksne, 
valper kan ha litt ullaktig beheng på lår og skuldre. Den 
korthårete varianten har ikke beheng. 
 

Farge: 
 

Alle farger og fargekombinasjoner tillatt, brindle uønsket. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 58-71 cm 
Tisper: Noe mindre 
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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: 

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

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 19. september 2001 
 
 
 


