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FCI Standard                      Nr. 188 

27.04.1998 (EN)   (ORG 08.01.1998) 

 

 

SLOUGHI 

Oprindelsesland: Marokko 

 

 

Anvendelse: Mynde 

Klassifikation: FCI Gruppe 10 (Mynder) 
  Sektion 3 (Korthårede mynder) 
  Uden brugsprøve og løbstilladelse 
 
Historisk oversigt: Sloughien har i århundreder eksisteret i Nordafrika. I dag finder man de fleste 

Sloughier i Marokko, der også er ansvarlig for standarden. Racen findes kun i en 
korthåret variant. 

 

Helhedsindtryk: Ved sin opførsel, sin tynde hud og muskuløse stramhed fremtræder en Sloughi som en 
yderst ædel, elegant og letbygget hund. 

 

Vigtige proportioner: For en han af ideel størrelse – 70 cm – er længden af kroppen fra skulderspidsen til 
sædebensknoglen 67 - 68 cm. For en tæve af ideel størrelse – 65 cm – er længden af 
kroppen 62 – 63 cm. Forholdet mellem kropslængden og højden ved manken bør være 
som 9,6 til 10. Forholdet mellem brystdybden og højden ved manken bør være som 4 
til 10. Forholdet mellem længden af næsepartiet og hovedets totale længde bør være 
som 1 til 2. 

 

Temperament: Selvom den er fornem og stolt, er den stærkt knyttet til sin herre og foog en rsvarer 
ham om nødvendigt. Med en jægers instinkt og i besiddelse af stor udholdenhed 
forstår den også at værdsætte den hjemlige komfort. 
  

Hoved: Set fra siden er hovedet langstrakt, fintbygget og elegant. Set fra over har det facon 
som en meget langstrakt kile, hvor skallen er den bredeste del, der gradvist bliver 
smallere mod næsen.  

 Skalle: Temmelig bred, set fra siden flad. Fra ører til ører måler den 12 til 14 cm. Skallen er 
tydelig afrundet bagtil og buer harmonisk på siderne. Øjenbrynsbuerne er kun svagt 
synlige. Midterfuren er knapt mærkbar, nakkekam og nakkeknude er næsten ikke 
synlige. 

 Stop: Knapt synligt 

 Næse: Sort. Tilstrækkelig fyldig til ikke at virke spids. Godt åbne næsebor. Næsebrusken buer 
en anelse nedad. 

 Næseparti: Af form som en langstrakt kile – uden overdrivelse – og er af næsten samme længde 
som skallen. Næseryggen er lige. 

 Læber: Tynde og smidige. De dækker netop underkæben. Mundvigen skal ses så lidt som 
muligt. 

 Kæber, bid: Normale tænder. Kæberne stærke og velbyggede. Saksebid 
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Øjne: Store og mørke. Velplacerede i øjenhulerne. De er af og til dækket af et let skråtstillet 
øjenlåg. Udtrykket er mildt, en lille smule bedrøvet og nostalgisk. Er pelsfarven lys, kan 
øjenfarven være som rav. Øjenrandene er pigmenterede.  

 

Ører: Ansat højt og over øjenhøjde. De er hængende, ikke for store og bæres tæt til hovedet. 
Formen er trekantet med let afrundede spidser. 

 

Hals: Lang og godt indpasset i skulderen. Halsens overlinie er godt buet. Længden er 
næsten den samme som hovedets længde. Huden er tynd og stram – uden løs 
halshud. Pelsen er meget blød. 

 

Krop:  

 Overlinie: Forløber i en blød, harmonisk bue med fremstående hofteben, der er i højde med eller 
lid højere end manken. 

 Manke: Godt fremtrædende 

 Ryg: Kort, næsten vandret 

 Lænd: Kort, tør, bred og let hvælvet 

 Kryds: Knoglet, bredt og skråtliggende – men ikke for kraftigt faldende 

 Bryst: Ikke for bredt. Dybden når knapt til albuerne. Veludviklet i længden. Ribbenene er 
flade.  

 Underlinie: Brystbenet er langt og buer opad. Bug og flanker er godt optrukne. Underlinien er 
jævnt buet – ikke så brat som hos en Whippet. 

 

Hale: Tynd og tør, ansat i højde med krydset og bæres under rygliniens niveau. Den skal 
mindst kunne nå til haserne. I hvile danner spidsen en tydelig bue. 

 

Lemmer:  

Forpart: Forbenene er lodrette og parallelle 

 Skuldre: Lange og skråtliggende 

 Overarm: Stærk  

 Underarm: Knoglestærk og muskuløs 

 Mellemhånd: Smidig og stærk 

 Forpoter: Tørre, af form som en langstrakt oval. Hos letbyggede Sloughier kan poten ligne en 
harefod. De to midterste tæer er tydeligt længere end de øvrige tæer. Kløerne er sorte 
eller farvede. 

Bagpart: Set bagfra er bagbenene lodrette og parallelle. Musklerne er flade, og senerne godt 
udmejslede. 

 Overlår: Fladt og muskuløst 

 Underlår: Langt og godt bemusklet 

 Haseled: Stærkt og velvinklet 

 Mellemfod: Stærk – uden vildkløer. NB: Det er forbudt at fjerne vildkløer i Danmark. 

 Bagpoter: Som forpoterne 
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Bevægelse: Gang, trav og galop. Bevægelsen er smidig, blød og med lange jordvindende skridt. 

 

Hud: Meget tynd og tætliggende over hele kroppen – uden folder eller halshud. 

 

Pels:  

 Hårlag: Fin og meget kort med tæt struktur 

 Farve: Farveskalaen strækker sig fra lys sandfarvet over alle mulige forskellige nuancer til rød 
sandfarvet (fawn) – med eller uden sort maske, med eller uden sort mantle, med eller 
uden sort brindling, med eller uden sort ”slør”. 

 

 

Størrelse: Højden ved skulderen:  Hanner   66 - 72 cm 

                                         Tæver    61 - 68 cm 

 

Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for 
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens virkning på 
hundens sundhed og velbefindende. 

• Dårligt forhold mellem kropslængde og skulderhøjde 

• Hoved og krop en anelse for tunge 

• Stoppet for dybt eller for svagt markeret 

• For lyse øjne  

• Overlinien ikke vandret 

• Krydset for smalt, for lidt eller for meget skråtstillet 

• Underlinien for lidt optrukken 

• Runde ribben 

• Brystet ikke langt nok, for brat afskåret eller for optrukket 

• For kort hale med for meget pels, dårlig halebæring 

• Musklerne runde og fremstående 

• Pelsen hård og grov 

• Små hvide aftegn på brystet 

 

Diskvalificerende fejl: 

• Aggressive eller for sky hunde 

• Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal diskvalificeres. 

• Kroppen tydeligt længere end høj, hoftebenene lavere end manken 

• Upigmenterede områder omkring slimhinderne 

• Over- eller underbid 

• Ørerne opretstående eller kipører, for lange, rosenører 

• Halvlang pels 

• Frynser på ben eller hale 

• Hvide strømper, store, hvide aftegn 

• Farver ikke i overensstemmelse med standarden 

 

Bemærk:  

• Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen. 

• Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg bør indgå i avlen. 
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Dansk Kennel Klubs bemærkning: 

Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl. 

 

     
 

Standarden udgivet af FCI 27.APRIL 1998 

 

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité 

AUGUST 2021 

 NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i JULI 1998 
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