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BICHON HAVANAIS 
 

RASSTANDARD FÖR 
BICHON HAVANAIS  
 
Grupp 9 
FCI-nummer 250 
FCI-standard på franska 
publicerad 2009-01-12 
FCI-standard fastställd av 
FCI General Committee 
2008-11-04 
Översättning fastställd av 
SKK Standardkommitté 
2009-02-18 
 
Ursprungsland/hemland 
Medelhavsregionen; 
sedermera utvecklad 
på Cuba 
 
Användningsområde 
Sällskapshund 
 
FCI-klassifikation 
Grupp 9, sektion 1 
 
BAKGRUND/ÄNDAMÅL 
Rasen härstammar från 
Medelhavsregionen där den 
varit spridd längs Italiens 
och Spaniens kuster. Man 
tror att denna ras kom till 
Cuba för länge sedan, med 
italienska sjökaptener på 
långfärd. Av misstag har 
hundens vanligaste färg, 
havanna, (färg som brun-
röd tobak) givit upphov till 
legenden att rasen skulle 
härstamma från staden 
Havanna, Cubas huvudstad. 
Händelseutvecklingen har 
lett till att rasens gamla 
blodslinjer helt har 
försvunnit på Cuba. Rasen 
har bevarats genom att 
enstaka rasföreträdare har 
smugglats ut från Cuba till 
USA 
 
 
 
 
 

Kommentarer: 
 
Havanaisens ursprung är omdiskuterat. Raser som 
bolognese, bichon frisé, malteser och pudel har 
nämnts som tänkbara förfäder till havanaisen. 
 
En av de första uppfödarna som låtit tala om sig på 
Kuba var en rik dam vid namn Catalina Laza. Hon 
födde upp dessa hundar för att ge bort som 
presenter till sina rika vänner. 
 
Att det finns havanaiser på Kuba råder det inget 
som helst tvivel om. Där finns en del eldsjälar som 
bedriver avel. Flera hundar från dessa uppfödare 
har hittat vägen hit till Europa. 
 
På 60-talet togs 8 st hundar ut från Kuba till USA  
(Kuba-krisen). Dessa 8 ligger till grund för rasen i 
Europa och övriga världen. 
 

                  Till Sverige kom de två första hundarna i slutet av 
                  1987 och registrerades i SKK 1988. Dessa kom från 
                  Holland. Samma år registrerades ytterligare fem  
                  stycken som kom från Holland och Danmark. De  
                  följande åren breddades avelsbasen med hjälp av  
                  tyska, holländska, danska, portugisiska och  
                  amerikanska importer. De första svenska kullarna  
                  registrerades 1989. Under den senare hälften av  
                  90-talet låg antalet registrerade havanaiser runt  
                  200 per år  för att sedan mer än tredubblas 2005. 
                
                  Från det 20-tal hundar som ligger bakom de flesta 
                  havanaiserna har utvecklingen verkligen gått 
                  framåt. Idag är Sverige ett land som övriga världen 
                  gärna importera havanaiser ifrån. 
                  Förutom att vara en trevlig sällskapshund, 
                  uppskattas också havanaisen av dem som tränar 
                  och tävlar i lydnad och agility. Från att varit en 
                  numerärt liten ras på utställningar har antalet 
                  utställda individer ökat markant.  
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OBS 
Vi ber ER uppmärksamma 
att på de hundar som 
använts till illustrerande 
foton, kan det förekomma 
både felaktiga och 
önskvärda detaljer i andra 
hänseenden än den som 
avses att demonstreras i 
de olika styckena. 
 
HELHETSINTRYCK: 
 
Bichon havanais skall vara 
en liten, energisk hund. Den 
skall vara lågbent med lång, 
riklig, mjuk och helst vågig 
päls. 
Rörelserna skall vara livliga 
och spänstiga. 
 
 
VIKTIGA  MÅTT- 
FÖRHÅLLANDEN: 
 
Nospartiet skall vara lika 
långt som avståndet mellan 
stop och nackknöl. 
Förhållandet mellan 
mankhöjd och kroppslängd 
(mätt från 
skuldra/överarmsled till 
sittbensknölen) skall vara 
3:4. 
 
 
 

Kommentarer: 
 
Havanaisen i Sverige är idag ingen homogen 
grupp. Det finns flera olika typer. 
Även om havanaisen ska vara lågbent, något 
längre än hög, får den inte inge ett lågställt 
intryck. Den ska ha en balans mellan robusthet och 
elegans, så att den inte verkar för tung eller för 
lätt. 
  

 ALLVARLIGA FEL: 
 - Avsaknad av typ i 
   helhetsintrycket. 
 
 
Anteckningar:………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
Kommentarer: 
 
Ett flertal havanaiser har fortfarande ett något 
kortare nosparti än rasstandarden föreskriver. 
Noslängden mäts enligt skiss nedan.  
 
 
Anteckningar:………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
                 Lika mått        Lika mått 
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Bichon havanais - Rastypiska helheter 
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UPPFÖRANDE/ 
KARAKTÄR: 
 
Rasen är synnerligen 
uppmärksam, vilket gör den 
lätt att träna till vaksamhet. 
Till sättet är bichon havanais 
tillgiven och av naturen 
gladlynt, vänlig, charmig, 
munter och något av en 
clown. Bichon havanais 
tycker om barn och kan leka 
outtröttligt med dem. 
 
 
HUVUD: 
 
Medellångt. Förhållandet 
mellan huvudets längd och 
avståndet manke/svansrot 
skall vara 3:7. 
 
Skallparti: 
 
Skalle 
Skallen skall vara bred och 
flat, eller mycket lätt välvd. 
Framtill skall skallpartiet 
vara lätt upphöjt. Ovanifrån 
sett skall det vara avrundat 
baktill, men nästan tvärt och 
kantigt på de tre andra 
sidorna. 
 
Stop 
Stopet skall vara måttligt 
markerat. 
 
Ansikte: 
 
Nostryffel 
Nostryfflen skall vara svart 
eller brun. 
 
Nosparti 
Nospartiet skall gradvis 
smalna av mot nostryffeln, 
men får varken vara snipigt 
eller tvärt avhugget. 

Kommentarer: 
 
Havanaisen har ett ”mjukt” temperament. Den är 
mycket observant på människors kroppsspråk, 
detaljer i klädsel eller linjer på golvet etc. 
Den hälsar inte urskillningslöst på främlingar och 
tycker inte om att bli överrumplad. Den sista 
meningen om uppförande/karaktär anser vi inte 
hör hemma i en rasstandard. 
 

 DISKVALIFICERANDE FEL: 
 - Aggressiv eller extremt skygg. 
 - Hund som tydligt visar fysiska eller beteende-       
   mässiga abnormiteter skall diskvalificeras. 
 
 
Anteckningar:………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
Kommentarer: 
 
Det finns en mängd olika huvudtyper och uttryck, 
som ändå faller inom ramen för standarden. T ex 
en liten hund har mindre huvud än en stor hund, 
men huvudet är ändå proportionerligt till 
respektive storlek. Pälsmängd och färg kan också 
påverka uttrycket.  
 
 
Anteckningar:………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..  

 
 
Kommentarer: 
 
En dålig pigmenterad nostryffel är 
diskvalificerande. Brunt pigment är endast godkänt 
på genetiskt bruna ("chokladfärgade") havanaiser. 
Övriga färger skall ha svart nostryffel. 
 
 
Anteckningar:………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
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Bichon havanais - Utmärkta huvuden 
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Läppar 
Läpparna skall vara tunna, 
torra och strama. 
 

Käkar/tänder 
Saxbett. Ett fulltandat bett 
är önskvärt. Avsaknad av 
P1:or och M3:or tolereras. 
 
Kinder 
Kinderna skall vara mycket 
flata, inte framträdande. 
 
Ögon  
Ögonen skall vara ganska 
stora, mandelformade och så 
mörkt bruna som möjligt. 
Uttrycket skall vara vänligt. 
Ögonkanterna skall vara 
mörkbruna eller svarta. 
 
Öron 
Öronen skall vara relativt 
högt ansatta, och hänga 
utmed kinderna, varvid ett 
mjukt veck bildas, som 
lyfter öronen lätt. 
Öronlapparnas nederdelar 
skall vara svagt spetsiga. 
Öronen skall vara täckta 
med lång, fransig päls. 
Öronen skall varken bäras 
som väderkvarnsvingar eller 
klistrade mot kinderna. 
 
 

 
Kommentarer: 
 
Det är fortfarande svårt att uppfylla önskemålet 
om ett komplett bett gällande premolarer. Därför 
måste vi nog godkänna bra hundar som saknar 
någon/några tänder, dock ej incisiver. 
 
 
Kommentarer: 
 
Det är på plats att poängtera att ögonen ska vara 
ganska stora, mörka och mandelformade, ej så 
stora att de blir runda. Genetiskt bruna 
("chokladfärgade") hundar har ljusare ögon. 
 

 ALLVARLIGA FEL: 
 -Tvärt avhugget eller snipigt nosparti; nosparti vars 
 längd inte är densamma som skallpartiets. 
-Rovfågelsögon; alltför djupt  liggande eller 
 utstående ögon; dåligt pigmenterade ögonkanter. 
 
 DISKVALIFICERANDE FEL: 
 -Över- eller underbett. 
 -Dåligt pigmenterad nostryffel. 
 -Ektropion eller entropion, avpigmenterade  
  ögonkanter. 
 
 
Anteckningar:………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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Bichon havanais - Ögon 

 

 
Bra uttryck, storlek, färg och form. 

 
Bra uttryck och färg, något för runda. 

 

 
Bra uttryck, färg och form. 

 
Bra uttryck, för ljusa. 
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HALS: 
 
Halsen skall vara medellång. 
 
KROPP: 
 
Kroppslängden skall vara 
något större än 
mankhöjden. 
 
Överlinje 
Överlinjen skall vara rak. 
 
Ländparti 
Ländryggen skall vara lätt 
välvd. 
 
Kors 
Korset skall vara tydligt 
sluttande. 
 
Bröstkorg 
Revbenen skall vara väl 
välvda. 
 
Underlinje och buk 
Buken skall vara tydligt 
uppdragen. 
 
Svans: 
Svansen skall bäras 
uppåtböjd och antingen ha 
formen av en kräkla, eller 
vilket är mest önskvärt, vara 
upprullad över ryggen. Den 
skall vara försedd med en 
fana av lång silkeslen päls. 
 
 
 
 

 
Kommentar: 
 
Kort hals är många gånger en följd av brant 
skulderläge, fel vinkel eller fel i längdförhållande 
mellan skuldra och överarm. Detta förekommer i 
rasen. 
 
 
Kommentar: 
 
Se punkten viktiga måttförhållande. 
 
När man känner på en havanais skall man under 
det lite elegantare ”skalet” finna en rejäl utvecklad 
kropp med välvda revben. 

 
 
Kommentar: 
 
Inom rasen kan man se överbyggda hundar så väl 
som karpryggar. 
 
ALLVARLIGA FEL: 
- För kort eller för lång kropp. 
 
 
Anteckningar:………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

 
                   Kommentar: 
 
                    Svansen skall alltid bäras över ryggen (i rörelse).  
                   Graden av ”upprullningen” kan däremot variera. 
                   Allt ifrån en luftig båge med ”dippad” tipp mot 
                   ryggen till en hårt rullad svans. Unga hundar med 
                   den öppnare typen av svans, kommer med åldern 
                   och med mer behäng att få en mindre öppen 
                   svans. 
 

ALLVARLIGA FEL: 
- Rak svans, svans som inte bärs uppåtböjd. 

 
 
                   Anteckningar:…………………………………………………….. 
                   ………………………………………………………………………………. 
                   ………………………………………………………………………………. 
                   ………………………………………………………………………………. 
                   ………………………………………………………………………………. 
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Bichon havanais - Svans 

 
Valp med korrekt öppen svans. 

 
Samma hund vid 1 års ålder. 

 
Korrekt svans. 

 
Korrekt hårt rullad svans. 

 
Luftig korrekt svans. 

 
Luftig korrekt svans. 

 
Korrekt svans 

 
Korrekt svans 
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                     Kommentarer: 
 
                  Återigen påminns man om att havanaisen ska vara 
                  rejäl även vad det gäller benstomme. Dock får den 
                  aldrig bli för tung. 
 
                  Fransyska fronter och inte helt raka framben är    
                  förekommande. 
 
                  Alltför raka och framskjutna skuldror kan påträffas  
                  inom rasen. 
                 
                 ALLVARLIGA FEL: 
                 - Fransyskt ställda framben. 
                 - Deformerade tassar. 
 
                   Anteckningar:………………………………………………………… 
                   …………………………………………………………………………………. 
                   …………………………………………………………………………………. 
                    …………………………………………………………………………………. 
                    ………………………………………………………………………………….       
                  
 
                   Kommentarer: 
 
                  Observera att ett måttligt vinklat bakställ är det 
                  korrekta och bör inte medföra att det får ett 
                  negativt påpekande på utställning. 
 
             
                  Anteckningar:………………………………………………………… 
               …………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….       
 
 
                   Kommentarer: 
 
                  Felaktigt skulderläge inverkar negativt på de 
                  önskvärda fria och parallella rörelserna. Ibland kan  
                  rikligt pälsade bakben ge intryck av att hunden är  
                  hastrång. Likaså kan färgteckningen förvilla 
 synintrycken av fram- och bakbensrörelser. 
 
 
 Anteckningar:……………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………. 
  
  
 
 
 
 

EXTREMITETER: 
 
FRAMSTÄLL: 
 
Helhet 
Frambenen skall vara raka 
och parallella, de skall vara 
torra med god benstomme. 
Avståndet mellan mark och 
armbåge skall inte vara 
större än avståndet mellan 
armbåge och manke. 
 
Framtassar 
Framtassarna skall vara en 
aning långsträckta till 
formen. De skall vara små 
och kompakta. 
 
BAKSTÄLL: 
 
Helhet 
Bakbenen skall ha god 
benstomme. Vinklingen 
skall vara måttlig. 
 
Baktassar 
Baktassarna skall vara en 
aning långsträckta till 
formen. De skall vara små 
och kompakta. 
 
 
RÖRELSER: 
 
Bichon havanais har lätta 
och spänstiga rörelser som 
är tämligen frapperande 
och som understryker 
rasens muntra kynne. 
Rörelserna skall vara fria 
och parallella. 
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Bichon havanais - Utmärkta rörelser 

 

 
 
 
 

 
 

Fotona illustrerar de önskvärda fria och parallella rörelserna. 
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PÄLS: 
 
Pälsstruktur 
Den ulliga underullen skall 
vara föga utvecklad. Ofta 
saknas den helt. Täckhåret 
skall vara mycket långt  
(12-18 cm hos den vuxna 
hunden), mjukt, slätt eller 
vågigt. Det kan bilda lockiga 
slingor. All slags frisering, 
eller klippning för att jämna 
till pälslängden, eller 
trimning av något slag, är 
förbjudet. Undantag: 
ansning av pälsen på 
tassarna är tillåten. Likaså 
tillåts viss avkortning av 
pälsen i pannan, så att inte 
ögonen skyms, och pälsen 
på nospartiet får också 
putsas på motsvarande sätt. 
Det är dock önskvärt att 
man låter pälsen vara i sitt 
naturliga skick. 
 
Pälsfärg 
Vit, (i sällsynta fall enfärgat, 
rent vitt), fawn i alla dess 
nyanser (något svärtad 
skuggning tillåten), svart, 
havanna-brun, tobaksbrun, 
röd-brun; pälsen får även ha 
fläckar i dessa färger. 
Tanteckning i alla nyanser är 
tillåtet. 
 
 
 
 
 
 

 
Kommentarer: 
 
Havanaiser som helt eller nästan helt saknar 
underull är mycket ovanliga. 
 
De flesta havanaiser som får god pälsvård har 
längre täckhår än 12-18 cm. 
 
Även om standarden tillåter en vågig päls som 
bildar lockiga slingor är det önskvärt att den inte 
ser ut som pälsen hos ”kusinerna” bichon frisé och 
bolognese. Då förlorar havanaisen sin rastyp. 
 
FEL: 
- Grov päls; inte tillräckligt riklig päls; kort päls 
(utom hos valpar); friserad päls. 
 
 
Anteckningar:………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
 

 
Kommentarer: 
 
Det är vanligt att den mörka fawnfärgade 
(brun/röda) valpen/unghunden ljusnar med åldern. 
Även den svarta pälsfärgen kan ljusna något. 
 
 
Anteckningar:………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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       Bichon havanais - Päls 
 

 
 

 

 
 

4 rastypiska pälsar i utställningskondition. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
En för krusig päls. 
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STORLEK/VIKT: 
 
Mankhöjd: 
23-27 cm. 
Tillåten avvikelse: +/- 2 cm 
 
 
FEL: 
Varje avvikelse från 
standarden är fel och skall 
bedömas i förhållande till 
graden av avvikelse och 
dess påverkan på hundens 
hälsa och välbefinnande. 
 
ALLVARLIGA FEL: 
-Avsaknad av typ i  
helhetsintrycket. 
-Tvärt avhugget eller snipigt 
nosparti; nosparti vars längd 
inte är densamma som 
skallpartiets. 
-Rovfågelsögon; alltför djupt 
liggande eller utstående 
ögon; dåligt pigmenterade 
ögonkanter. 
-För kort eller för lång 
kropp. 
-Fransyskt ställda framben. 
-Deformerade tassar. 
-Rak svans, svans som inte 
bärs uppåtböjd. 
-Grov päls; inte tillräckligt 
riklig päls; kort päls (utom 
hos valpar); friserad päls. 
 
DISKVALIFICERANDE 
FEL: 
-Aggressiv eller extremt 
skygg. 
-Hund som visar fysiska 
eller beteendemässiga 
abnormiteter skall 
diskvalificeras. 
-Över- eller underbett. 
-Dåligt pigmenterad 
nostryffel. 
-Ektropion eller entropion; 
avpigmenterade ögonkanter.  
-Mankhöjd som överstiger 
eller understiger den i 
standarden angivna. 
 
NOTA BENE: 
Endast funktionellt och 
kliniskt friska hundar med 
rastypisk konstruktion skall 
användas till avel. 
 

 
Kommentarer: 
 
Kanske är det tur för vår ras att en avvikelse från 
21-29 cm är tillåten, då det fortfarande finns stora 
variationer gällande storleken.  
Det är svårt att acceptera att 21-23 cm eller 27-29 
cm hundarna får kvalitetspris VG p.g.a. storleken, 
vilket inte är ovanligt på utställning, trots att 
storleken överensstämmer med standarden. 
 
DISKVALIFICERANDE FEL: 
- Mankhöjd som överstiger eller understiger den i  
  standarden angivna. 
 
 
Anteckningar:……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
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TESTIKLAR: 
Hos hanhundar måste båda 
testiklarna vara fullt 
utvecklade och normalt 
belägna i pungen. 
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Kompendiet är sammanställt av 
Maud Johansson, Gustaf Lange, Kristina Nilsson, Johanna Rydin och Elise Alverönn. 

På uppdrag av BBHC 2015. 
 


