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RASEBESKRIVELSE FOR SHIH TZU 

 
Opprinnelsesland:  
 

Tibet 

Hjemland:  
 

Storbritannia 

Helhetsinntrykk: 
 
 
Viktige proporsjoner:  
 

Robust, med rikelig, men ikke overdreven pels.  Utpreget stolt holdning og 
et krysantemum-lignende ansikt. 
 
Lengre fra halerot til manke enn mankehøyden. 

  
Adferd/ 
temperament: 
 

Intelligent, aktiv og årvåken.  Vennlig og selvstendig. 

Hode: 
 

Bredt, rundt, god bredde mellom øynene. Rikelig pels.  Velutviklete 
mustasjer og skjegg. Pelsen på neseryggen vokser oppover og gir hodet 
et krysantemum-lignende utseende. Må ikke påvirke hundens evne til å 
se.  

   
 Stopp: Godt markert. 

 
Nesebrusk: Sort, men mørk leverbrun hos leverfargete eller levertegnede hunder.  

Overkanten sett forfra plassert på linje med eller litt under nedre 
øyelokksrand.. Store nesebor.  Fallende neserygg, eller sammenklemte 
nesebor høyst uønsket.   
 

Snuteparti: God bredde, kort og kvadratisk, flatt uten rynker og med rikelig pels.  
Snutelengde ca 2,5 cm fra snutefront til stopp.  Neseryggen rett eller lett 
pekende oppover.  Pigmentering på snutefronten så fullstendig som 
mulig.  
 

Lepper: Stramme. 
 

Kjever/tenner: Brede.  Lett underbitt eller tangbitt. 
  
Øyne: Store, mørke og runde, men ikke utstående.  Plassert godt fra hverandre, 

varmt uttrykk.  Lysere øyefarge tillatt på leverfargete eller levertegnete 
hunder.  Intet hvitt skal synes. 
 

Ører: Store, lange og hengende.  Ansatt litt lavere enn skallens høyeste punkt.  
Pga den lange, rikelige pelsen på ørene synes de å gå i ett med halsens 
pels. 
 

Hals: Velproporsjonert, godt buet, har tilstrekkelig lengde for å bidra til stolt 
holdning. 
 

Forlemmer: 
 
Skulder 

 
 
Fast, godt tilbakelagt. 

 

 

Underarm: Korte og muskuløse, kraftig benstamme.  Så rette som mulig i 
overensstemmelse med et bredt og dypt bryst. 
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Poter: Runde, faste og dekket med rikelig pels. 

 
Kropp:  

 
Rygg: Rett. 

 
Lend: Kort og kraftig. 
  
Bryst: Bredt og dypt, ligger godt nede mellom forbena. 
  

Hale: Rikelig med lang pels, Bæres kjekt over ryggen.  Høyt ansatt. Skal være 
omtrent i høyde med skallen for å gi en harmonisk  silhuett.  

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Korte og muskuløse med kraftig benstamme. Parallelle sett bakfra.  
 

Lår: Godt rundet og muskuløs. 
 

Poter: Som forpotene. 
 

Bevegelser: 
 

Arrogante, jevnt flytende.  Forbena føres godt framover, kraftige fraspark 
bak hvor hele tredeputen skal kunne sees bakfra.  

  
Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Dekkpelsen lang og tett, ikke krøllete, moderat underull, ikke ullen.  
Svakt bølget pels tillatt. Pelsen må ikke hindre hunden i å se eller være 
så lang at den hemmer bevegelsene. 
 

Farge: 
 

Alle farger tillatt.  Hvitt bliss i pannen og hvit haletipp meget ønskelig på 
flerfargete. 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Skal ikke overskride 27 cm. 
Type og rasepreg er av den største betydning og må ikke ofres av hensyn 
til størrelsen alene. 
 

Vekt: 4,5 – 8 kg.  Idealvekt 4,5 – 7,5 kg. 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig 
feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er og effekten på hundens 
helse og velferd. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

 Aggressiv eller for sky 

 Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter  
  
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
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