NBaK Eksteriør dommer konferanse

Sammendrag fra ekstriørdommer
konferanse 2017
Etter å ha gjennomgått alle raser, og
sett på hva Sverige har gjort på sin
konferanse har NBaK i samråd med de
tilstedeværende dommerne samlet seg
om disse punkter som bør vektlegges
ved bedømming av hver rase, dette bør
også være en peke pinn på hvor rasene
står for oppdrettere og raseråd.

•

Type og helhet uten overdrivelser

•

Brystbenets lengde

•

Brystkassens utforming , man ser ofte at bakre
ribben kan være noe underutviklet hvilket påvirker
underlinjen og hele kroppens bærefunksjon

•

Front konstruksjon. Her kommer overarmens
vinkel og potenes stilling inn. Poter får ikke være
ikke for utovervridde.

•

Bevegelser skal være frie og uanstrengte, man skal
være obs på at dårlige bevegelser grunnet
konstruksjon blir ofte forsøkt skult ved for høyt
tempo og høy hodeføring, noe som ikke er typisk
for rasen.

•

Øyne og bedømmelse av øyne.

•

Skinn, her var det en samlet vurdering av å ikke
tenke så mye på mengden skinn, men heller at
skinnet skal være sundt, friskt og ikke misfarget,
anbefalt markhøyde er en knyttet neve fra bakken
og opp til brystkassens underdel, her skal ikke
skinn / skirt regnes inn.

•

Ører og ørets stilling / lengde, viktigst er
øreansettning, lavt ansatt under øyets bakre kant,
rekker forbi snuten, viktig er også ørets struktur ,
de SKAL være tynne med en god innover rull.

Basset Hound

BBDG

• Type og helhet «mindre en hound
større og kraftigere en BAN»
• Bygget for å være en arbeidshund
• Brystkasse og brystben av god
lengde
• Skal ha synlige munnviker og godt
overhengende lepper
• Fronter, overarmer skal være
eggeglass formet ligge godt rundt
brystkassen, rette ben aldri svake
mellomhender eller sprikende
poter
• Frie bevegelser, får aldri bli lett og
luftig , kan ofte være mark trange
og hase trange, dette er ikke
ønskelig
• Ører skal være svært tynne og
smidig, lavt ansatt, aldri fulle av
brusk eller flate

BAN

•

Type og helhet, skal ALLTID fremstå som edel og
gi et aristokratisk nobelt utrykk, skal være svært
elegant, uten å være spinkel.

•

Hodet ses ofte for tunge og grove i rasen,
spesielt på hannhunder, det SKAL være edelt,
selv på hannhunder, dette er rasens varemerke.

•

Aldri for tunge lepper , ingen synlig munnvik.

•

Ører lange og smidige svært tynne lavt ansatt
med god innover rull, aldrig flate eller fulle av
brusk. ( det ses ofte i rasen)

•

Størrelse bør måles hvis man er i tvil .

•

Brystkasse, skal ha langt bryst ben, brystkassen
skal være lang med velutviklet bakre ribben (
problem i rasen, korte bryst ben, korte bryst
kasser, grunne brystkasser, kjøleformet
brystkasser) brystkassen beskytter og gir plass til
indre organer, er derfor en viktig funksjon på en
jakthund.

•
•

•

Front skal være lyre formet DETTE BETYR IKKE
UTOVERVRIDDE POTER. Lyreformen sitter i
underarmens utforming som hos de andre
basset raser, over og under arm skal være
eggeglass formet og ligge som en ramme rundt
brystkasse, utover vridde albuer, svake
mellomhender og utover vridde poter ses ofte i
rasen ( den kan være NOE utover vridd i
beinstilling/ poter i forhold til de andre basset
rasene men aldri på bekostning av sunnhet og
funksjon) .
Tenner de kan ses med flere tenner en de skal
ha, bør noteres i kritikk

• Type og helhet, det skal over
hode ikke være tvil på hundre
meter avstand at dette er en
grand, altså en mer generøs
hund en petit.
• Lengde, her skal alt generelt
være lenger en hos petit, de
seks L lenger hode , lengre ører,
lengre kropp, lengre hale lengre
ben og lengre pels.
• UTRYKK !!!!!!! aristokratisk og
nobelt, det får aldri gi inntrykk
av å se ut som en petit.
• Proporsjoner, brystkassens
dybde og lengde
• Mentalitet, en gbgv skal være
tilgjengelig og stabil, men
trenger ikke være like
imøtekommende som en petit

GBGV

• Pelsstell ( grooming ) må
trimmes, men bør se naturlig ut,
men det skal være ryddet rundt
øyne og hals, pelsen får ikke bli
ullen eller flokete .

PBGV

•

Type og helhet, i likhet med gbgv skal de kunne ses på
hundre meter at dette er en petit og ikke noe annet. ( her
ligger det store utfordringer i rasen)

•

Hode og utrykk, alt skal i prinsipp være kortere en på en
grand, skal ha et mer våkent litt rampete utrykk ikke som
grandens aristokratiske utrykk. Skal være trimmet og
ryddet rundt øyne, bryn skal ikke dekke over øynene.
Ørene skal være lavt ansatt med innover rull.

•

Tannmangel bør noteres i kritikk, da det er mye tannfeil.

•

Størrelse( måles hvis man er i tvil)

•

Selv om den skal gi et mer «cobby» utrykk en grand får den
ikke bli for kort og kvadratisk, det SKAL være en lett
rektangulær hund, heller ikke gi inntrykk av å være for høy
og luftig.

•

Benstamme, tung men ikke grov

•

Underarmer, formet som et egge glass rundt brystkassen,
dette betyr IKKE utover vridde poter med svake
mellomhender som ses ganske ofte i rasen.

•

Brystkasse og bryst ben. Man ser ofte korte bryst ben og
underutviklet brystkasse, viktig for en jakthund og dens
funksjon å ha godt volum.

•

PELS . er en viktig del av funksjonen på en jakthund og må
holdes i skikk. Her ser vi dessverre veldig ofte dårlig
kvalitet, dårlig vedlikehold og stell, noe som nedsetter
bruksevnen. Skal fremstå naturlig men stelt. Dårlig stell gir
også i mange tilfeller ullen pels, noe som gjør at den ikke er
vannavstøtende og mister sin beskyttelsesevne. Den slites
også fortere av. Rapport fra drevdommere er at en kan ofte
se på hunder som har gått i mye lyng at de kan komme inn
helt uten pels på brystkassens underside med SÅR, dette er
stor forskjell på hunder med korrekt pels og dårlig pels.

•

Type og helhet, kortest av basset rasene.

•

Hode og utrykk, aldri bred og flat skalle.

•

Ører skal være lavt ansatt, tynne og vell
dreide med typisk innover rull. Pels på ører
skal være glatthåret. Ikke lang pels og fjon.
OBS OSB FRONTER !!!! overarmer skal som
på en petit være eggeglass formet og ligge
rundt brystkassen, MEN det betyr IKKE at
fram ben skal være utover vridde på noen
som helst måte, med svake mellomhender
eller utover vridde poter, dette er ikke
uvanlig at man ser.
Husk at dette er en basset, den skal aldri
fremstå som kort og «luftig».
PELS OG FARGE rasen skal trimmes/nappes
den skal være relativt kort og stri over hele
kroppen og ben, kan ha noe mer rundt
nakken. Ofte ses ullen og for lang pels eller
pels fjon på rygg og ben. Farge kan variere
men bør overhode ikke gå over i gul eller
beige.

•

•
•

BFDB

Vi takker for oppmerksomheten, dette har
vært et nødvendig og nyttig tiltak for den
videre forvaltning av våre raser, og ble
svært positivt mottatt av alle deltagere som
var tilstede, vi håper også at dere hundeiere
og oppdrettere kan nyttiggjøre dere av den
informasjonen som er blitt gitt av våre
deltagende dommere.
For NBaK Wenche Skogli

