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Forord: 
 
Kompendiet er utarbeidet av en gruppe nedsatt av styret i Norsk Shih Tzu Klubb i 2017. 
Gruppen har bestått av: Per Åge Frank, Maria Engen, Laila Midtun Pedersen, Hege Mari Finnanger og Hildur J. 
Johnsen. 
 
Kompendiet er tenkt først og fremst brukt i dommerkonferanser og gjerne utdelt til dommere for shih tzu. Gruppen 
ønsker også at denne blir benyttet av nye eiere av shih tzu, samt oppdrettere.  
 
Gruppen har fått tillatelse fra Specialklubben for Shih Tzu i Sverige til å hente ideer, evt. kopiere tegninger o.l. fra 
deres Dommar kompendium. Vi retter en stor takk til Sverige for tillatelsen til dette som har lettet vårt arbeid.   
I tillegg har vi  fått tillatelse til å bruke et bilde og en tegning fra Shih Tzu Klubben i Finland.  Vi retter en stor takk til  
den finske Shih Tzu Klubben. 
Vi har også  hentet informasjon/inspirasjon fra andre lands kompendier bl.a..  
 
Sist, men ikke minst, retter vi en stor takk til eiere av hunder som har gitt oss tillatelse til å bruke bilder. 
 
Det gjøres oppmerksom på at i skrivende stund er den engelske rasestandarden oppdatert 09.10.2017 av FCI .  

Endringen gjelder pynt i toppen på shih tzu i utstillingsringen: « It is strongly recommended that the hair on head 

is tied up without adornment.» Oversatt til norsk: «Det anbefales sterkt at håret på hodet er bundet opp uten 

pynt.» 

Dette vil bli endret når NKK har oppdatert vår rasestandard. Det gjøres også oppmerksom på at bilder av hunder i 
kompendiet er tatt før den engelske rasestandarden ble oppdatert, derfor har enkelte hunder pynt i toppen. 
Rasestandarden som vi her har brukt er revidert i 2011 av NKK i henhold til FCI den gang. 
  
Gruppen håper kompendiet kan bli et nyttig verktøy for dommere ved bedømmelse på utstillinger.  
I tillegg håper vi nye eiere og også oppdrettere kan nyttegjøre seg verktøyet. 
 
Lykke til ! 
 
 
Hilsen  
Gruppen for Shih Tzu Kompendiet, høsten 2017 
 
 
 Godkjent av NKKs Standardkomitè 29.08.2018 
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Historikk 
Første shih tzu til Norge (kilde: Shih-Tzun av Elisabeth Legl og J.M. Brearley og Rev.D. Allan Easton, The book of Shih 
Tzu). 
 
Rasen slik vi kjenner den i dag, har sin fortid i det keiserlige Kina, hvor den siste keiserinne Tzu-Hsi var særlig interes-
sert i oppdrett av shih tzu, men rasens historie strekker seg mye lengre tilbake i tiden. Man mener forfedrene stam-
mer fra Tibet, hvor de hørte til gruppen av ”hellige hunder” eller ”løvehunder”, og settes i forbindelse med den tibe-
tanske buddhisme. Opp gjennom tiden har Tibets Dalai Lama gitt små hunder av ”løvehund”-typen til de kinesiske 
keiserne som gaver.  
 
Krysninger mellom de ulike tibetanske rasene har forekommet til alle tider. Shih tzu typen var den vanligste i østre 
Tibet mens apso-typen dominerte i Lhasa. 
 
Shih tzu temperamentet ble ansett for å være viktigere enn størrelse og farge. Den solide svarte shih tzu, iblant med 
hvitt hakeskjegg ser ut til å ha vært den vanligste fargevarianten. Helgyldne hunder ble ansett å tilhøre apso-typen. 
Hunder med korte snuter kan ha eksistert under Konfucius tid (omkr 570 f.Kr.). I år 618 f. Kr. ble Tang-dynastiet 
grunnlagt i Kina og vår shih tzu kan ha sitt utspring fra den tiden. Disse hundene ble også kalt Fo-hunder. I Ming-
dynastiet som ble innledet i slutten av 1360-tallet ble en langhåret løvehund omtalt som antakeligvis er forfedre til 
vår moderne shih tzu.  
 
Gul var den viktigste fargen i det keiserlige Kina, og symboliserte de 5 legendariske keisere av det gamle Kina. Fargen 
ble brukt til å dekorere i palass og templer og mye brukt på klær. I kinesisk kultur står fargen gul for balanse mellom 
Yin og Yang, og symboliseres også i den himmelske gule drage. Shih tzu i fargen gul/gylden og hvit hadde en helt spe-
siell status.  
Det står skrevet at det ble høyt verdsatt at de hadde hvitt bliss i pannen og hvitt på halen, da dette også hadde sym-
bolsk betydning. Shih tzu i denne fargen var forbeholdt de keiserlige. Dette medførte at de første som ønsket å kjøpe 
shih tzu i Kina, hadde problemer med å få tak i denne fargevarianten. Da var det lettere å få tak sorte, sort/hvite og 
gyldne hunder. Shih tzu skulle finnes i alle fargevarianter, for å passe til ethvert keiserlig antrekk. Men unntak av far-
gen hvit, som symboliserer døden.  
 
Den kinesiske detaljkarakteristikken for en shih tzu var slik: 
- Hodet skulle være synlig men ikke ansiktet 
- Ørene skulle være synlige men ikke øynene 
- Øyeglobene skulle være synlig men ikke øyelokkene 
- Nesen skulle være synlig men ikke neseryggen 
- Overleppen skulle være synlig men ikke underleppen 
- Bena skulle være synlig men ikke føttene 
- Haletippen skulle være synlig men ikke halen 
- Potene skulle være synlig men ikke tærne. 
 
På 1930-tallet nådde de første importene så vel Storbritannia og Irland som Skandinavia. Enkelte hunder av rasen 
hadde tidligere blitt importert til England og til og med stilt ut, men man bedrev ingen avl før Miss Hutchins i 1930 
importerte den svart-hvite hannen Lung Fu SSu til Irland og Sir Douglad og Lady Brownrigg samme år sendte den lik-
nende svart-hvite hannen Hibou og den svart-hvite tispen Shu SSa til England. I 1934 ble The Shih Tzu Club dannet 
med Lady Brownrigg som sekretær. Hundene Lung Fu SSu, Hibou og Shu SSa utgjorde grunnlaget for den berømte 
Taishan-linjen, hvorpå avlsarbeidet omhyggelig og møysommelig ble ledet av Lady Brownrigg og Miss Hutchins. Med 
bakgrunn i importtispen Mee Na of Taishan ble Lhakang-kennelen etter hvert grunnlagt. Etter dette ble flere hunder 
importert til England. Mrs Sheila Bode var en av de aller første shih tzu oppdretterne i England. Avlen var vanskelig 
da avlsmaterialet var snevert.  
 
I 1952 ble det berømte «peke krysset» gjennomført etter planlegging, men uten godkjenning på forhånd av den eng-
elske kennelklubben. Miss Evand, Elfann-kennelen som var relativt ny på rasen, parret sin shih tzu tispe Elfann 
Fenling of Yram med vakker sort/hvit pekingneser hann (Philadelphus Suti T’Sun of Elfann) hvis eneste feil var rette 
bein. Avkom etter dette krysset ble igjen krysset med renraset shih tzu. Først når etterkommere etter dette krysset 
hadde så lite som 1/16 pekingneserblod ble de registrert og godkjent som shih tzu i England. Bakgrunnen for krysset 
var at shih tzu i England hadde blitt gjennomgående for store (dvs. både i størrelse og vekt). Det var imidlertid ikke 
full enighet i shih tzu-miljøet om nødvendigheten av å gjøre dette krysset. I USA ble de først godkjent som renraset 
shih tzu etter 7. generasjon. Etterkommere etter dette krysset ligger bak på de aller fleste stamtavler i England i dag, 
og dermed også på stamtavler til norske shih tzu. 
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På begynnelsen av 1930-tallet ble også de første shih tzu importert til Norge, altså omtrent på samme tid som Eng-
land fikk sine første eksemplarer av rasen. Importene ble tatt hjem av fru Kaufmann, ektefellen til den danske minis-
teren i Kina. Med på flyttelasset fra Peking til Oslo fulgte 1 import som ble registret i Norge. Senere importerte hun 
enda to eksemplar. De tre importene var Adizo, en svart-hvit hanne født i Peking i 1930, hannen Leidza født i det 
keiserlige palasset i 1928 og tispen Schauder født i Shanghai 1931. Hundene ble i Norge registrert som lhasa terrier. 

Først i 1939 henvendte Norsk Kennel Klub seg til Lady Brownrigg i England for å få råd angående rasens benevnelse. 
 
Foruten Adele Heyerdahl berømte kennel Flinthaug skal nevnes to tidlige norske shih 
tzu-oppdrettere, nemlig Aasta Helliksen (kennel Voksenlia) og John Norman (kennel 
Dux). Ruth Laakso, (kennel Zizi) representerte norsk shih tzu oppdrett. Shih tzu i Sve-
rige, Finland, Danmark, Holland, Tyskland, USA og naturligvis Norge har båret og bæ-
rer hennes berømte kennelnavn. Ruth Laakso levde opp til mottoet kvalitet og ikke 
kvantitet. 
 
Nevnes skal også danske Astrid Jeppesen (Björneholms kennel), svenske Erna Junge-
feldt (Jungfältets kennel), og danske Fr. G. Wedege-kennel Lindevangen. 
 
Først i 1950 ble rasen bofast i Sverige da Carl Leuhusen importerte et eksemplar fra 
Adele Heyerdahl i Norge. Den første svenske oppdretteren derimot ble fru Anna 
Hauffmann (Shepherds kennel). Den shih tzu som har spilt størst rolle i den svenske 
shih tzu historien er nok Beldams Fu Mao Thing. Denne hunden er en fellesnevner 
for de fleste shih tzu kenneler. Fu Mao Thing ble oppdrettet av Kris Sandberg (kennel 
Beldam) og ble eid av Marianne Berg (kennel Marina). 
 
Fu Mao Thing er representert i kennelene Zizi, Boreas, Lha-sa, Lyckobringaren, Tempelgården, Osprey, La Mia, Lun-
dehill, Ta Hay og Shih Moon for å nevne noen av de gamle. 
 
I 1955 ble rasen introdusert i Finland med importhunder fra Anna Hauffmans 
kennel.  
 
Norges hittil største oppdretter av rasen, er Børre Hasle (Boreas kennel) startet 
med rasen på 70 tallet. Han hadde en brennende interesse og kunnskap om shih 
tzu og avlet frem mange kjente hunder, derav over 50 champions.  
 
Det finnes en Boreas hund på de fleste anetavler hos de hundene vi har i dag.  
Børre Hasle har laget mange kompendier for rasen som også benyttes som teo-
ristoff for kommende hundedommere i deres utdannelse. Han hadde generell 
høy kompetanse om genetikk. 
 
 
 
 
 

              Ruth Laakso 

Børre Hasle 
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Utviklingen i Norge 
I dag har rasen for godt inntatt Norge og har blitt en populær hund å eie.  På samme måte som i Sverige og Fin-

land, har norske oppdrettere tatt vare på den opprinnelige engelske modellen. 

 

Populasjonen på shih tzu holder seg stabilt gjennom mange år. Hvis vi går tilbake til 1980 f.eks. vil vi se en begyn-

nende økning på utstillinger. Det viser seg at antall oppdrettere økte også og dermed økte registrerte shih tzu (i 

flg. Dogweb, NKK). Børre Hasle var en ivrig pådriver med sin hjelp til enkelte for å komme i gang på 1980-tallet. 

 

I statistikk hentet fra NKK’s Dogweb hvor vi har tatt ut antall påmeldte shih tzuer pr. utstillinger, ser vi en jevn øk-

ning fra 1980-tallet og fremover til 2010 hvor vi ser en påmeldingstopp. Fra 2010 til 2015 ser vi en svak nedgang, 

og spesielt sees det på klubbutstillinger der det utdeles kun små Cert. Dette kan også skyldes at det er mange flere 

klubbutstillinger i tillegg til at reglene for Cert-utdelingen er endret. NKK’s utstillinger går også ned, men dette er 

en svak nedgang.  

(Statistikken er som sagt tatt ut fra NKK’s Dogweb i skrivende stund og de siste 2 år er ikke tatt med. Vi tar forbe-

hold om feil.) 

 

Bevegelsene er for så vidt sunne og skal dekke mye mark når de går. Det skal være kraft  i hvert steg og foten skal 

sitte godt i bakken, samt ha god balanse mellom fram- og bakbensbevegelser. Den typiske flick-upen, der hele 

poten synes bakfra, finnes hos de fleste, men kunne ha  vært kraftigere hos en del.  De må ikke være  altfor lave  

eller høybeinte, dette vil ødelegge bevegelsene.  

 

Oppdrettere av shih tzu arbeider seriøst med å avle frem shih tzu som er best mulig, både eksteriør og mentalt, i 

overensstemmelse med den standarden som vi nå skal gå nærmere inn på. 
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Rasestandard med kommentarer:      
Gruppe 9  

Opprinnelsesland: Tibet                                                                                                                        FCI-nummer 208 
Hjemland: Storbritannia                                                                                                                 FCI dato: 24.06.1987 

NKK revidert dato: 16.02.2011 

Helhetsinntrykk : 

Viktige proporsjoner: Lengre fra halerot til manken enn mankehøyden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard 
Robust, med rikelig, men ikke overdreven pels. Utpreget 
stolt holdning og et krysantemum-lignende ansikt. 
 

 

Kommentar 
Allerede ved første øyekast skal den rektangulære 
formen framgå. Det er brystkassen som skal være 
lang, ikke lenden. Hvert tegn på kvadratisk form eller 
høystilthet er en klar feil. 
Den korrekte profilen skapes av at hode og hale lager 
hver sin bue i omtrent lik høyde. 
Shih tzu skal i tillegg være en lav og bredstilt hund, 
velkroppet med stort volum i brystkassen. 
Dette i lag med kombinasjon av eleganse og flytende 
bevegelse. 
Standarden tillater store vektvariasjoner, hvilket kan 
aksepteres så lenge rasetype og proporsjoner behol-
des. 
Kjønnspreg er viktig, men ikke avhengig av størrelse. 
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Adferd/temperament: 

Hode: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Det optimale hodet bør være så rundt som mulig.   Tegningene lengst til venstre ovenfor beskriver det ønskelige. 

Standard 
Intelligent, aktiv og årvåken. Vennlig og selvstendig. 

Kommentar 
Temperamentet er en viktig del av helhetsinntrykket. 
Shih tzu skal møte sin omverden med vennlighet og 
ro. Ikke under noen omstendigheter kan skyhet eller 
aggressiv holdning aksepteres. 
Den stolte holdningen og det arrogante uttrykket er 
også viktig hos rasen. 
  

Standard 
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. 

 

Kommentar 
Hodets størrelse skal være i hundens proporsjoner for 
øvrig. Pannen skal være høy, bred og hvelvet for å få 
det dype og velmarkerte stoppet. Skallens form skal 
fra stopp til bakskalle og fra øre til øre være rund. 
  
Kinnene skal være vel utfylte. Ansiktet skal være bredt 
og åpent, med øynene plassert med god bredde fra 
hverandre. Øynene har en frontal plassering, slik som 
hos mennesket, hvilket innebærer at hunden ser rett 
mot personen. Hvert tegn på smalt eller spisst hode er 
feil. Tynt smalt, snipete eller ikke utfylt snute er feil. 
En flat panne som gjør stoppet mindre markert er feil. 
For svak hake er vanlig feil på rasen som en bør være 
oppmerksom på. For en riktig bedømmelse av et hode 
på en shih tzu er det viktig at man virkelig bruker hen-
dene og kjenner nøye etter. Man kan nemlig gjøre en 
hel del forandringer med hjelp av oppsetting av topp, 
til eksempel at fylle toppen med ut kammet underull 
eller kraftig tupering. 
Vær oppmerksom på kjønnspreg i hodets uttrykk. 
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Stopp: 

 

 

 

Nesebrusk:  

 
 
 
 
 

Snuteparti:  
 

 
 

Lepper: 
 

 

 
 

Standard 
Godt markert. 

Standard 
Sort, men mørk leverbrun hos leverfargete eller leverteg-
nede hunder. Overkanten sett forfra plassert på linje med 
eller litt under nedre øyelokksrand. Store nesebor. Fallen-
de neserygg, eller sammenklemte nesebor høyst uønsket. 

Standard 
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 mu-
lig. 

 

 
    Bildet eies av Shih Tzu Klubben i Finland 

Kommentar 
Snutepartiet (her menes hele snutens front) skal være 
firkantet, rett og vel utfylt. Haken må være så markert 
og bred at den balanserer snutepartiet, som i profil 
skal ha en rett linje fra nesebruskens overkant til ha-
ken. Leppene skal møtes jevnt. Snuten skal være kort, 
dens lengde må settes i proporsjon til resten av hode. 
Nesebrusken skal ha god høyde og bredde, og dens 
plassering er av avgjørende betydning for den orien-
talske, litt arrogante uttrykk. Hunden skal ikke ha 
trange nesebor. I snutepartiets pigmentering inngår 
øyerender og lepper. Pigmenteringen skal være jevn/
lik. 

 
 

Standard 

Stramme 
  

Kommentar 
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Kjever/tenner: 

Øyne: 

 
    

Standard 
Brede. Lett underbitt eller tangbitt. 
  

  
  
  

   
  
  
  
  

  
                                                    

 
                          Korrekt bitt der munnen blir helt lukket  

Kommentar 
Kjeven skal være tilstrekkelig bred, som gir god plass til 6 
incisiver og at haken er godt markert. 
  
Et bortfall av en incisiv betraktes som en mindre feil, un-
der forutsetning av at kjeven er bred. Også et uryddig bitt 
kan aksepteres om kjeven er bred. 
  
I praksis har de fleste shih tzu underbitt. Idealet er et ube-
tydelig underbitt, men også store underbitt kan aksepte-
res. Dog tillates ikke så store underbitt at hunden ikke kan 
lukke igjen munnen, uten at tenner eller tunge synes. 
Saksebitt og overbitt er en alvorlig feil. 
Dårlig utviklete hjørnetenner bør en være oppmerksom 
på. Det skal være klar markert forskjell mellom hjørneten-
ner og incisiver. 
Manglende hjørnetenner er alvorlig feil. Skjeve kjever er  
alvorlig feil. 
 

Godkjent bitt. 

Tangbitt 

Godkjent/ønsket  bitt.  

Underbitt 

Standard 
Store, mørke og runde, men ikke utestående. Plas-
sert godt fra hverandre, varmt utrykk. Lysere øye-
farge tillatt på leverfargete eller levertegnete hun-
der. Intet hvitt skal synes. 
  
  
  
  

Kommentar 
Øynene skal gi et varmt og vennlig uttrykk. Det er å fore-
trekke at øynene er godt utfylt med pigment, når hunden 
ser rett frem. Øyelokkskanten skal være fullt pigmentert. 
Leverfargede hunder får ha lysere øyner og pigment. 
Små, tettsittende eller mandelformete øyner får et for 
stirrende blikk og er derfor en alvorlig feil. 
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Ører: 

 
 

Hals: 

Nakke/hals 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Standard 
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. 
  

Kommentar 
Ørene skal ikke være høyt ansatt, men skal bidra til 
hodets runde form. 
 

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

 
 
 

 

Kommentar 
Det er viktig at halsens lengde balanserer med halens 
høyde for å gi den korrekte silhuetten. Overdrevet lang 
hals på en shih tzu er ikke ønsket, halsens form er dog 
mye vesentlig. Rasen har et kraftig hode og halsen må 
da være sterk og muskuløs. For å få en korrekt båren 
hals må skulder og overarm være godt tilbakelagt og 
hunden må ha et godt utviklet forbryst. Halsen skal ha 
en myk overgang fra manke og rygg, og skal aldri ha en 
skarp vinkel mot rygglinjen. 
  
  

Kort Lang 

Normal 
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Forlemmer:  

 

 

 
 

 

 

 

             Riktig                                 Feil: For trang        Feil: Utstående poter            Feil: Poter innvridde med utstående 

                             Brystkassen for oval      Brystkassen litt for rund.         albuer. Brystkassen for tønneformet. 

                                           Rokokko 

 
Skulder: 

 

Underarm: 

Standard 
Fast, godt tilbakelagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Korrekt vinklet skulder       Fremskutt skulder 
  

Kommentar 
Skulder og overarm skal ligge godt inntil kroppen. En 
svak bøyning av overarmen må tillates, med tanke på 
brystkassens bredde. Albuene skal ligge godt inntil 
kroppen. 
Mellomhånden skal ikke være for svak, hvilket skal 
bedømmes når hunden er i bevegelse. 
Meget svingende forbein med kraftig svingte under-
armer og vridde mellomhender skal bedømmes som 
en alvorlig feil. 
  

Standard 
Korte og muskuløse, kraftig benstamme. Så rette som 
mulig i overensstemmelse med et bredt og dypt bryst. 
  
  
  
  
  
  

Kommentar 
Beinene må ikke være så korte at de typiske bevegel-
sene går tapt. Hunden skal stå stødig med forbeina 
godt under kroppen. Potene skal peke rett frem og 
hunden skal stå på hele foten, ikke på klospissene. 
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Poter: 

Kropp:  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Tegningen eies av Shih Tzu Klubben i Finland  (Oversatt til norsk av gruppen) 

Rygg: 

 

Lend: 

Standard 
Runde, faste og dekket med rikelig pels. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar 
5 fullt utviklete tær kan forekomme og er tillatt. 
Føttene/potene skal peke rett fremover. Shih tzu skal 
ha store samlete poter. Det er ønskelig at potene er 
vel pigmentert. 
 
 
 

 
  
  

Standard 
Rett. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kommentar 
  
  
  
  

  
  
 

Standard 
Kort og kraftig. 

Kommentar 
Lendepartiet (avstanden mellom siste ribben og hofte-
benet) skal være kraftig og muskuløs. 
Se illustrasjon «kropp». 
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Bryst: 

 

Hale: 

 

  

Standard 
Bredt og dypt, ligger godt nede mellom forbena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Front brystkassen     Brystkassen i forhold til mankens totale høyde 

Kommentar 
Avstanden mellom manken og brystkassens under-
side skal utgjøre ca. 2/3 av den totale mankehøyden. 
Brystkassen må være av tilstrekkelig lengde, dette 
omfatter også brystbenet. Forbrystet skal være velut-
viklet. 
Brystkassen skal være rundt, men verken for rundt 
eller tønneformet. En flat eller grunn brystkasse er 
feil. Den skal være dyp og rekke straks under albuen. 

  

Standard 
Rikelig med lang pels, bæres kjekt over ryggen. Høyt an-
satt. Skal være omtrent i høyde med skallen for å gi en 
harmonisk silhuett. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommentar 
Halen skal være tilstrekkelig lang. Den må ikke bryte 
en tenkbar loddrett linje bak «sittbeinet». 
Halen skal bæres oppover/fremover. En korrekt bå-
ren hale skal harmonere med hodets høyde, så den 
rasetypiske silhuetten oppstår. 
Lavt ansatt eller ved siden rullende hale er en alvorlig 
feil. En flat hale liggende på ryggen er også en feil. 
Valper og unge hunder bærer ofte halen rett opp 
eller flaggende, disse halene blir ofte de mest korrek-
te som voksne og bør ikke kritiseres negativt. 
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Baklemmer 

Helhetsinntrykk: 

 

 

 
 

 
Baklemmer  –  Parallelle bakben  - riktig 

 

 

 

 

 
               Paralelle ben  -riktig  Kuhaset ben—feil  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
              Utvridde haser— feil   Trange haser—feil 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Feilsilt  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

         Riktig vinklet/godt vinklet     Svak vinklet   Overvinklet  

Standard 
Korte og muskuløse med kraftig benstamme. Parallelle 
sett bakfra. 
  
  
  

Kommentar 
Bakparten skal være bred og kraftig. Bakbensvinkler 
skal være i balanse med forbensvinkler. Krysset skal 
være bredt og flatt. Kneet skal være velvinklet, hasen 
lavt ansatt og mellomfoten skal være kort. 
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Lår: 

Poter: 

 

 

 

 

 

Standard 
Godt rundet og muskuløs 
  

Kommentar 
Godt rundet og muskuløs med god lårbredde. 
  

Standard 
Som forpotene. 
  

 
 
 
 

Kommentar 
Det er ønskelig at potene er vel pigmentert. 
Kraftige fraspark bak hvor hele tredeputen skal kunne 
sees bakfra. 
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Bevegelser: 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
 

 
 

 
Valp i  gange 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
                                              

Bevegelser bakfra 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
                                             

Bevegelser fra siden 

Kommentar 
Shih tzu er en av de rasene som skal ha et flytende 
bevegelsesmønster, med en kraftig bakdrift og 
kraftig fraspark (flick-up). Bevegelsene skal være 
harmoniske og kraftfulle. Hunden skal bære hodet 
stolt i bevegelse, også i slakk lenke. (Det skal se ut 
som den beveger seg uten å anstrenge seg). Den 
skal ta lange og balanserte steg. Beinene skal strek-
kes ut godt, foran og bak hunden. Ved et økt tempo 
skal bevegelsene sentreres. Ryggen skal ligge stille 
og være fast og stram i bevegelse. Avvik fra de ty-
piske shih tzu bevegelsene skyldes oftest kroppens 
forskjellige feilaktige deler eller av feilaktige vinkler. 
Styltende eller trippende, for tunge, rullende beve-
gelser er ikke typeriktig. Shih tzu er en aktiv og livlig 
rase og det er viktig at den er muskuløs. 
En velutviklet muskulatur er også en forutsetning 
for at hunden skal kunne bevege seg med det kraft-
fulle, flytene bevegelsene som standarden tilsier. 
Shih tzu skal være velvinklet både foran og bak. En 
høystilt hund er en alvorlig feil. 
Rett, steil skulder og kort overarm er feil og fore-
kommer ofte. 
Obs. En underutviklet brystkasse kan være grunnen 
til at overarmen og albuen ikke ligger fast inntil 
kroppen. Løse albuer er en feil. Bratt/fallende kryss 
med lavt ansatt hale og trippende bevegelser er en 
alvorlig feil. 
En smal bakpart er feil. I kombinasjon med dårlige 
bakbensvinkler og en lang hase er det en alvorlig 
feil. Standarden sier at beinene pga av sin pels skal 
virke kraftige. Da rasen i forhold til sin lave manke-
høyde har en kraftig beinstamme og tyngde, blir 
oppsummeringen at beinene skal være kraftige og 
muskuløse. 
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Pels 

Hårlag: 

Farge: 

 

   

 

 

 

 

 

Standard 
Dekkpelsen lang og tett, ikke krøllete, moderat underull, 
ikke ullen. Svakt bølget pels tillatt. Pelsen må ikke hind-
re hunden i å se eller være så lang at den hemmer beve-
gelsene. 

         
  Underpels hos voksen hund               Dekkpels hos voksen hund 

Kommentar 
Shih tzu skal ha dobbel pels. Pelsstrukturen skal være 
sånn at det er klar forskjell på dekkhår og underull. Det 
skal legges stor vekt på at den er dobbel, har glans og 
liv, og er så rett som mulig. Det krysantemums lignende 
uttrykket sees best hos valper. På unge shih tzuer kan 
pelsen virke noe ullen som ikke er ønskelig hos voksne. 
En lang pels på en shih tzu er et vakkert syn, men får 
ikke forblinde for eventuelle feilaktigheter mot rase-
standarden. 
  

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

Kommentar 
Vi er så heldige innen rasen at alle farger er tillatt og 
skal dømme likeverdig. Fargen får ikke være avgjøren-
de ved kvalitet eller konkurranse bedømmingen, ikke 
heller fordelingen av det hvite. Hunder som er ensfar-
get eller har ujevn tegning i ansiktet skal sees nøye på, 
da det er vanskeligere å se uttrykket ved første blikk. 
Helt ensfargede hunder kan også være vanskelig å se 
de riktige proporsjoner på ved første blikk. 
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Beskrivelse av farger:   

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

Her er de vanligste: 

 

Solid 

                              
 
 

En helt ensfarget. Helgylden eller sort.  Helgylden med maske, 
dvs. sorte barter og bliss. Den gyldne fargen kan være veldig 
mørk. På 80-tallet så vi i oftere solide farger enn hva vi har i 
dag.  

Sort/hvit 

 

Svart med innslag av hvitt i varierende mengde. De sort/hvite 
skal være rene/klare farger. På 60- til 70-tallet så vi oftere sort/
hvit enn hva vi gjør i dag  

Gylden/hvit 

 

Gylden, rødt eller brunt i varierende stryke med varierende 

innslag av hvitt. Dette er i dag den dominerende farge. Vanlig 

gylden honningfarget der fargen er blekere med innslag av 

hvitt. Øvrige lyse nyanser i varierende mengde. Denne gruppen 

har økt mest i antall fram til i dag. Disse fargekombinasjonene 

har gode pigmenteringer rundt øyne, snute og poter.  
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Størrelse og vekt 
Mankehøyde: 

 

Feil: 

 
 

 

 

Diskvalifiserende feil 

 

 

 
        

OBS 

 

 

 

         

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

Kommentar 
En hund som ligger opp mot maks mankehøyde må også 
ligge i nærheten av den høyeste vekt for å få riktige pro-
porsjonen. En hund på 4,5 kg må og ha en motsvarende 
lav mankehøyde. Tross for at vi har bekymring for høystil-
te og luftige hunder, må det påpekes at rasen ikke heller 
må være for kortbent og tung, slik at hunden blir for 
klumsete og urørlig. 

  
Vekt: 

Standard 
4,5-8 kg. Idealvekt 4,5-7,5 kg. 
  

Standard 
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. 
  

Standard 
Aggressiv eller for sky. 
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter. 

Standard 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på 
normal plass. 
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Norsk Shih Tzu Klubb er raseklubben for shih tzu i Norge . 

 Klubben er tilknyttet Norsk Kennel Klub.  

På klubbens hjemmeside: www.nstk.no finner du mer informasjon.  

Ta kontakt med leder eller sekretær på mail hvis behov.  


