Fokus på sundhed og funktionsevne – Dansk Kennel Klub, januar 2015

Kære eksteriørdommer
Dommerens medansvar for racehundes sundhed og funktionsevne
Siden slutningen af 1990’erne har Dansk Kennel Klub (DKK) haft særlig fokus på dommernes
medansvar for racehundes sundhed og funktionsevne, og DKK har således været pioner på dette
vigtige område, som gennem årene har fået stadig større international opmærksomhed.
Når du dømmer på udstillinger arrangeret af DKK samt DKK’s kredse og specialklubber, forventer vi, at
du er dit medansvar bevidst. Her skal der blandt andet fokuseres på følgende forhold:
•
•
•
•
•
•

Vejrtrækning - alle hunde skal kunne trække vejret normalt og ubesværet, også under bevægelse.
Øjne - alle hunde skal have sunde, klare øjne fri for irritation.
Bid og tænder - alle hunde skal have sunde tænder og velfungerende bid i henhold til standarden.
Kondition - ingen hunde skal være overvægtige og alle hunde bør have god muskulatur.
Hud - alle hunde skal have sund hud uden tegn på irritation.
Pels – skal følge standardens krav, men må ikke være så omfangsrig, at den besværer eller hindrer
bevægelsesfrihed.
• Bevægelser - alle hunde skal kunne bevæge sig racetypisk uden synlig anstrengelse eller besvær.
• Temperament - alle hunde skal have en adfærd, så de kan fungere i samfundet. Racetypisk adfærd
skal accepteres og tillades, men overdreven skyhed eller enhver form for aggressivitet er
uacceptabelt.
Overdrivelse af racetypiske egenskaber ønskes aldrig. I visse racer er der særlig risiko for, at sådanne
overdrivelser vil kunne indvirke negativt på sundhed og funktionsevne. Disse racer med tilhørende
risikoområder fremgår af vedhæftede raceliste. Ved bedømmelsen af sundhed og funktionsevne hos
samtlige racer i almindelighed og disse risikoracer i særdeleshed er det væsentligt, at du bruger din
erfaring og sunde fornuft og dømmekraft. Som bekendt skal forhold, der påvirker en hunds sundhed
og velfærd negativt, betragtes som alvorlige fejl.
For yderligere information henvises til følgende dokumenter, som kan findes på:
http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2262
• Breed Specific Instructions (BSI) regarding exaggerations in pedigree dogs (NKU).
• FCI basic statement for show judges - dogs fit for their original function.
• FCI show judges code of commitment to the welfare of pure bred dogs.

Har du såvel positive som negative observationer på de racer, som du har dømt, vil det være muligt at
indrapportere dette til DKK’s Eksteriørdommerudvalg. Ringpersonalet har skemaer til formålet. Der
skal udfyldes ét skema pr. race i det omfang, som du finder det nødvendigt – og det for alle racer og
ikke blot de nævnte risikoracer.
Vi takker for dit væsentlige bidrag til at holde vores racehunde sunde og velfungerende.
Med venlig hilsen
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RACESPECIFIKKE ANVISNINGER
Racer med særlig risiko for, at overdrivelse af racetypiske egenskaber kan medføre negativ indvirkning på sundhed og funktionsevne.
FCI-gruppe 1
Collie

Kæber, bid: Smal underkæbe, hvor underkæbens hjørnetænder går
op på indersiden af overmundens tandrække.
Øjne: Overdrevent små, meget dybtliggende øjne.
Temperament: Ængstelighed, unødig skyhed.

Schæferhund

Bagpart: Overvinklet, kohaset bagpart med ustabile haser.
Overlinje: Buet med affaldende lænd og kryds.

FCI-gruppe 2
Boxer

Vejrtrækning: For kort næseparti, sammenklemte næsebor.
Hud: Irritation.

Bullmastiff

Vejrtrækning: For kort næseparti, sammenklemte næsebor.
Hud: Generelle hudproblemer, for meget løs hud i hovedet.
Bagpart: Manglende vinkling.
Overlinje: Overdreven højde over bagparten, meget stejlt kryds.
Type og størrelse: Overdrivelse kan medføre manglende sundhed,
balance og korrekt konstruktion.

Dogue de Bordeaux

Anatomi: Overdrivelse af standarden omkring fronten, bagpartens
vinkling og det høje kryds kan forårsage usund bevægelse uden fraskub og aktion.
Øjne: Løse øjenrande.

Engelsk Bulldog

Vejrtrækning: For kort næseparti, sammenklemte næsebor.
Type og anatomi: Overdrivelse af type og utilstrækkelig vinklet forog bagpart kan resultere i usund bevægelse og halten.
Hoved: For megen løs hud. Løse øjenrande kan forårsage skader og
øjenbetændelse. Overdreven næsefold kan forårsage betændelsestilstande.

Grand Danois

For- og bagpart: Overkodede mellemhænder, svag bagpart.
Øjne: Løse øjenrande.
Temperament: Ængstelighed, unødig skyhed.

Mastiff

Bagpart: For høj bagtil, rette knæled og et meget stejlt kryds kan
forårsage ukorrekt og svækket bevægelse.
Vejrtrækning: For kort næseparti, sammenklemte næsebor.
Hud: Irritation.
Øjne: Løse øjenrande.
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Mastino Napoletano

Hud: Generelt for meget hud, for mange rynker i hovedet, indadeller udad krængede øjenrande, usunde læbefolder.
Anatomi: Ukorrekt konstruktion af lemmer og generel anatomi og
bygning kan forårsage mangel på generel sundhed samt usunde
bevægelser.

Sankt Bernhardshund

Hud: Overdreven løs hud, for løse læbefolder.
Øjne: Løse, for store, indad krængede øjenrande.
Hoved: Overdimensioneret, for tungt.

Shar Pei

Hud: Generelt for meget eller for rynket hud, som kan føre til øjen-,
øre- eller hudproblemer.
Mund: Underlæben indad rullet, så biddet generes.

FCI-gruppe 3
Bull Terrier
Miniature Bull Terrier

Kæber, bid: Smal underkæbe, hvor underkæbens hjørnetænder går
op på indersiden af overmundens tandrække.
Hud: Irritation og sparsom, glansløs pels.
Øjne: For små øjenåbninger.

Norwich Terrier

Generelt: Tendens til dværgvækst med æblehoved, udstående øjne
samt konkavt næseparti med deraf følgende vejrtrækningsbesvær.
Bevægelse: Hæmmet bevægelse pga. for kort hals og ryg.

Staffordshire Bullterrier

Kæber, bid: Smal underkæbe, hvor underkæbens hjørnetænder går
op på indersiden af overmundens tandrække.
Vejrtrækning: For kort næseparti, sammenklemte næsebor.
Hud: Irritation, sparsom pels.

West Highland White Ter- Hud: Irritation, overdrevne folder.
rier
Yorkshire Terrier

Vejrtrækning: Sammenklemte næsebor.
Mund: Svage kæber og tænder, synlig tunge ved lukket mund.
Generelt: Tendens til dværgvækst med æblehoved og store, runde
og udstående øjne.
Pels: For overdreven så den hæmmer bevægelsen og udviklingen af
sund muskulatur.

FCI-gruppe 4
Gravhunde

Front: Krogede benstammer.
Bevægelse: For lidt rækkevidde pga. for korte ben og dårlig konstruktion.
Bryst: For kort brystparti, deformerede ribben, for kort brystben.
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FCI-gruppe 5
Chow Chow

Vejrtrækning: For kort næseparti, sammenklemte næsebor.
Bagpart: Overkodede knæ og haser.
Hoved: For megen løs hud, der dækker øjnene. For små øjenåbninger.

Pomeranian

Pels: Overdreven underuld kombineret med utilstrækkelig yderpels
og dermed mangel på den dobbelte pels’ karakteristiske elasticitet.

FCI-gruppe 6
Basset Hound

Hud: For meget og usund hud med betændelse i rynkerne.
For- og bagpart: For lidt rækkevidde i bevægelsen pga. for korte
ben og dårlig konstruktion.
Øjne: Løse, for store, indad krængede øjenrande.
Ører: Overdreven længde.

Blodhund

Hud: For meget hud og for løse eller indad krængede øjenrande.

FCI-gruppe 7
Bracco Italiano

Hud: For meget løs hud i hovedet kan medføre usunde læbefolder
og problemer med øjenrande.

Spinone

Hud: For meget løs hud i hovedet kan medføre usunde læbefolder
og løse øjenrande.

FCI-gruppe 8
Amerikansk Cocker Spani- Hoved: For kort næseparti, for kort og rundet skalle samt bidproel
blemer og usunde læbefolder.
Øjne: Udstående med for lidt dybde i øjenhulen, løbende tårer, løse
øjenrande.
Bryst: Utilstrækkeligt udviklet og kort brystparti, for kort brystben.
Pels: For overdreven mængde, ukorrekt struktur.
Clumber Spaniel

Anatomi: Overdreven størrelse og substans samt utilstrækkelig
vinkling af lemmer kan give usunde bevægelser.
Hoved: For tungt og med for meget løs hud og løse øjenrande.

Flat Coated Retriever

Øjne: For dybtliggende.

FCI-gruppe 9
Boston Terrier

Generelt: For kort krop, karperyg, formindsket hale, for kort og
fladt næseparti, stort og groft hoved.
Vejrtrækning: For kort næseparti, sammenklemte næsebor.
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Cavalier King Charles Spaniel

Vejrtrækning: Vejrtrækningsproblemer med snorkelyde.
Hoved: For kort næseparti og meget kort, rund skalle.
Øjne: Udstående øjne, med flad øjenhule og løse øjenrande, tåreflod, hudfolder som viser tegn på irritation.
Bevægelse: Afvigende og unaturligt bevægelsesmønster.

Chihuahua

Kæber, bid: Fejlbid pga. underudviklet næseparti. Smal underkæbe,
hvor underkæbens hjørnetænder går op på indersiden af overmundens tandrække.
Tunge: Lam.
Øjne: Udstående med for lidt dybde i øjenhulen.
Bagpart: Splejset og usund konstruktion.
Hoved: Åben fontanel.

Chinese Crested

Hud: Skadet som følge af uacceptabel fjernelse af pels.

Fransk Bulldog

Vejrtrækning: For kort næseparti, sammenklemte næsebor.
Øjne: Udstående og udsatte pga. for kort næseparti.
Bevægelse: Ineffektiv og slæbende pga. for kort hals og ryg samt
utilstrækkelige vinkler.
Hale: Manglende.
Hud: Problemer.

Griffon Belge
Griffon Bruxellois
Petit Brabançon

Vejrtrækning: For kort næseparti, sammenklemte næsebor.
Øjne: Udsatte pga. for kort næseparti.
Bevægelse: Afvigende og unaturligt bevægelsesmønster.

Japanese

Vejrtrækning: Besvær pga. for lille skalle, sammenklemte næsebor
og for kort brystparti.
Øjne: Udstående med for lidt dybde i øjenhulen.

King Charles Spaniel

Anatomi: Dårligt og underudviklet brystparti med fremtrædende
brystben, bøjede forben, udad drejede poter.
Næseparti: For kort.
Øjne: Udstående.
Bevægelse: Afvigende og unaturligt bevægelsesmønster.

Mops

Vejrtrækning: For kort næseparti, sammenklemte næsebor, for kort
brystparti.
Hoved: For kort næseparti, for meget løs hud samt pels på næserynken, der forstyrrer øjenenes og næsens funktion.
Øjne: Udstående.
Pels: Klippet.

Pekingeser

Vejrtrækning: Sammenklemte næsebor.
Øjne: Udstående.
Næsefold: Dækker næsebor, med betændelse.
Anatomi: Svag konstruktion, ringe brystparti, kort brystben, dårlig
muskulatur.
Pels: For overdreven mængde, ulden struktur.
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Shih Tzu

Vejrtrækning: For lille hoved, for kort næseparti, sammen-klemte
næsebor.
Øjne: Udstående.
Mund: Smal underkæbe, dårlige tænder.

FCI-gruppe 10
Borzoi

Kæber, bid: Smal underkæbe, hvor underkæbens hjørnetænder går
op på indersiden af overmundens tandrække.
Øjne: Dybtliggende, for små øjenåbninger.

Irsk Ulvehund

Kæber, bid: Smal underkæbe, hvor underkæbens hjørnetænder går
op på indersiden af overmundens tandrække.
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