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RASEBESKRIVELSE FOR BROHOLMER 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Danmark. 

Helhetsinntrykk: 
 

Stor, rektangulær, kraftig bygget av mastiff-type. Rolige, 
kraftfulle bevegelser. Inntrykket domineres av en kraftig 
forpart: Stort, bredt hode; kraftig hals med en del halshud; 
bredt, dypt bryst. I hvile bæres hodet ganske lavt og halen 
hengende i sabelform. Under bevegelse bæres halen i høyde 
med rygglinjen. Når oppmerksom bæres hodet høyere og 
halen løftes til over vannrett. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

 
Skalle:snute = 1:1. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Rolig, godmodig, omgjengelig, men vaktsom. Meget 
selvsikker. 

Hode: 
 

Forholdsvis stort og bredt, virker tungt. 

 Skalle: Bred og ganske flat. Skallens overlinje parallell med 
neseryggen, plassert noe høyere enn denne. 
 

 Stopp: Ikke for markert. 
 

Nesebrusk: Sort, kraftig. 
 

Snuteparti: Massivt, virker kort pga det kraftige hodet. Over- og 
underkjeve like lange. 
 

Lepper: Hengende, men ikke overdrevent. 
 

Kjever/tenner: Kraftige kjever, velutviklet kjevemuskulatur. Sakse- eller 
tangbitt.  
 

Øyne: Runde, ikke for store. Lyst til mørkt ravfarget. Selvsikkert og 
rolig uttrykk.  
 

Ører: Middels store, temmelig høyt ansatte. Bæres hengende inntil 
kinnene. 
 

Hals: Meget kraftig og muskuløs. Løs halshud, men ikke 
overdrevent. 
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Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Kraftige, rette og sterke, muskuløs overarm. Lengde og 
vinkler skal gi mulighet for frie og jordvinnende bevegelser i 
skritt og trav. 
 

Overarm: Meget muskuløs. 
 

Albue: Godt tilliggende. 
 

Underarm: Rett, kraftig. 
 

Mellomhånd: Ikke for lang. 
 

Poter: 
 

Avrundete, sluttede. 

Kropp:  
 

Overlinje: Rett. 
 

Manke: Kraftig, godt markert. 
 

Rygg: Forholdsvis lang. 
 

Kryss: Middels langt, lett fallende. 
 

Bryst: Kraftig og dypt, velutviklet forbryst. 
 

Hale: Forholdsvis lavt ansatt, bred ved roten. Bæres hengende, 
uten fane. Under bevegelse løftes halen til vannrett, helst 
ikke høyere. Aldri inn over ryggen eller opprullet. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Kraftige og muskuløse, med vinkler som gir godt fraspark. 
Sett bakfra rette og parallelle. 
 

Lår: Kraftige, muskuløse. 
 

Mellomfot: Ikke for lang. 
 

Poter: Sluttede, like lange som forpotene. 
 

Bevegelser: 
 

Rolig og lutende. Skritt og trav naturlig ganglag. 

Hud: 
 

Godt pigmentert, tykk. Generelt rikelig, særlig på halsen. 

Pels: 
 

 

Hårlag: Kort og tilliggende, kraftig underull. 
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Farge: 
 

Gul med sort maske; rødgylden; sort. Hvite tegninger på 
bryst, poter og haletipp tillatt. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: ca. 75 cm 
Tisper: ca. 70 cm 
 

Vekt: Hannhunder: 50-70 kg 
Tisper: 40-60 kg 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
i relasjon til rasebeskrivelsen. 
− For lett og edelt hode og kroppsbygning 
− Manglende masse, forbryst og brystdybde 
− For elegante bevegelser 
− For markert stopp, for lett snuteparti, hengende munnviker
− For store eller for små ører. Rosenører 
− Faner/beheng på lår og hale 
− Lang og bløt mellomhånd/mellomfot. Sprikende poter 
− For høyt eller for lavt ansatt hale. Halekrok eller –knekk 
− Kohaset 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
− Nervøsitet, aggressiv 
− Kvadratisk bygning uten tilstrekkelig masse 
− Overbitt, underbitt 
− Forskjellig farget øyne 
− Stående ører 
− Ikke sort nesebrusk 
− Opprullet hale 
− Pelsen feilfarget, langhåret 

  
 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 24. januar 2001 
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Notater: 
 
 
 


