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Innledning 

Dette dokumentet er blitt laget etter ønske fra Norsk Kennel Klubb og arbeidet med 

avlsregler er et stort skritt, da rasen er relativt ny i Norge og det er foreløpig svært få 

registrerte oppdrettere på rasen. Det foreligger svært få eller ingen oversikt over rasens 

helhetlige helsebilde, og/eller fakta rundt rasens helse pr dags dato i Norge. 

Rasen er pr i dag stort sett en ren selskaps- og familiehund, men det har vist seg at den 

også viser en stor interesse for søk og sporøvelser, der Bordeauxen gladelig får bevise sin 

utrolige luktesans. Det har derimot vist seg at den ikke egner seg til å trenes opp til ulike 

grener innenfor IPO som f.eks forsvarshund. Grunnen til dette kan muligens være at DdB har 

en relativt lang utviklingssyklus (ca 3-3,5 år) både mentalt og fysisk. 

Generelt 

Rasens historie; bakgrunn og utvikling 

Bordeaux Dogge (Dogue de Bordeaux eller Fransk Mastiff) er en av Europas eldste 

hundetyper. Den er kjent for å inneha en enorm mental stabilitet. Det finnes mange teorier 

rundt rasens opphav. 

Bordeaux doggen stammer fra distriktet Bordeaux i Frankrike, hvorfra typen har referanser 

tilbake til 1300-tallet. Denne hundetypen blir også kalt gresk-romersk kamphund, noe som 

refererer til kamphunder brukt i krigshandlinger under den gresk-romerske perioden. 

Typen ble første gang vist på en hundeutstilling i Paris i 1863, og fikk da offisielt navnet 

Dogue de Bordeaux. På Parisutstillingen i 1883 vant en hannhund med navnet Bataille 

førsteprisen. Denne hannen var hele 67 cm i skulderhøyde, noe som førte til at mange 

oppdrettere ble redde for at deres hunder ville være for små til å vinne priser sammenlignet 

med denne. Dette førte til at de parret tispene sine med hanner av engelsk mastiff, noe som 

bidro til brun- og sortmasket avkom. 

På 1880-tallet var det avlet fram tre regionale varianter av denne doggen; såkalt Pariser 

dogge, Toulouse dogge og Bordeaux dogge. Disse hadde varierende utfarging og kunne 

godt være brindlet og ha hvite markeringer, spesielt oppover leggene. Rød og sort maske var 

heller ikke uvanlig. Noen steder hadde hundene saksebitt, andre steder var typen underbitt. 

Også hodestørrelsen og kroppsstørrelsen kunne variere, men typen var relativt ensartet. 

Dette førte til mange diskusjoner i årene som fulgte. Mellom 1883 og 1910 var det nærmest 

ingen endringer å spore på denne hunden. 

I 1910 ble den første raseklubben dannet, og det ble nye diskusjoner omkring 

rasestandarden. Raseklubben eksisterte kun i tre år, men to nye raseklubber ble etablert i 

1913; en i Bordeaux og en i Paris. I Parisklubben ble det jobbet for at saksebitt skulle 

aksepteres i standarden, mens Bordeauxklubben sto for at rasen skulle ha underbitt. Da 

første verdenskrig brøt ut i 1914 stoppet imidlertid arbeidene med å etablere en ny 

rasestandard opp. 

 

Arbeidene med rasestandarden ble tatt opp igjen i 1926. Da ble det akseptert to distinkte 

varianter av rasen; kalt dogue og doguini. Doguini hadde en noe smalere og mindre kropp og 
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et litt smalere snuteparti enn dogue. Begge typene skulle ha 1 cm underbitt. Vekten skulle 

være 40-50 kg for en doguinihann og 40-45 kg for en doguinitispe. Doguehannen skulle veie 

minst 50 kg og tispen minst 45 kg. Hunder av typen doguini regnes imidlertid nå som utdødd. 

Den første rasestandarden ble publisert i 1896, Store revideringer kom i 1910, 1971 og 1993. 

Nye presisjoner ble lagt til standarden av Raymond Triquet i 2007 og publisert året etter. 

Triquet var også sentral i revideringene for årene 1971 og 1993. 

Rasen holdt på å dø ut etter andre verdenskrig, men kan sies å ha fått en ny «start» på 

1960-tallet. 

Bordeaux Dogge har i mange århundrer blitt brukt som kamphund i hets mot okser, bjørn og i 

kamp. Den har også vært brukt til å vokte våpen, soldater, gårder og kjøtt for slakterne. Samt 

vært brukt i jakt på storvilt, noe den gjorde med stort mot og smidighet. For å få frem 

underbittet, blandet man inn Engelsk Bulldog i rasen, slik at de kunne få et fastere grep om 

sitt jaktbytte, dermed ble rasen prognat (fremskutt underskjeve). 

Rasens bruksområde har altså vært bredspektret, men i de senere årene har rasen kun vært 

avlet frem som selskaps- og familiehunder. 

Mest kjent er kanskje rasen fra filmen Turner & Hooch med Tom Hanks fra 1987. 

Overordnet mål for rasen 

Vekke interesse for, og fremme avl av mentalt og fysisk friske og sunne hunder, samt bevare 

rasens spesifikke egenskaper i samsvar med rasestandarden for Bordeaux Dogge.  

Rasens populasjon 

Populasjonsstørrelse 

Den første registrerte Bordeaux Doggen i Norge var en svenskimport i 1997. Det ble også 

importert en hannhund fra USA til Narvik sent på 90-tallet.I år 2000 begynte det virkelig å 

skje ting angående denne rasen i Norge. Hele 9 stk ble importert dette året og flere fulgte i 

2001 og 2002, samt at de to første kullene i Norge ble født i 2002. Etter dette var det en 

gradvis økning av interessen for rasen og en jevn stigning av registrerte valpekull i NKK. I 

2002 var det 2 registrerte valpekull, mens det i 2007 var 17 registrerte valpekull. Men etter 

2007 har vi sett en lettere nedgang av interesse for rasen igjen og i 2013 var det kun 2 

registrerte valpekull. Vi har ikke noen eksakt oversikt over hvor mange individer det finnes i 

Norge, men vi kan nok trygt si at det er mindre enn 350 individer i Norge pr mars 2014. 
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Gjennomsnittlig kullstørrelse 

Årstall Antall valper Antall kull Gjennomsnittlig 
kullstørrelse 

2013 10 2 5 

2012 12 2 6 

2011 27 4 6,75 

2010 23 3 7,66 

2009 92 14 6,57 

2008 82 11 7,454 

2007 114 17 6,705 

2006 80 13 6,153 

2005 56 9 6,222 

2004 25 5 5 

2003 15 2 7,5 

2002 16 2 8 

Totalt 552 valper 84 kull 6,59 valper pr kull i 
gjennomsnitt 

 

Effektiv populasjonsstørrelse 

Effektiv populasjonsstørrelse er et mål for hvor mange ubeslektede hanndyr og hunndyr som 

bidrar med gener til neste generasjon. Vi har ikke regnet ut effektiv populasjonsstørrelse i 

denne omgang, men nedenfor ser man hvor stor andel av hunder registrert pr år som brukes 

i avl, fordelt på tisper og hannhunder gjennom en 10 års periode.  

 

 

År Antall hunder 
registrert - 

fordelt på T / H 

Antall tisper 
brukt i avl 

Antall 
hannhunder 

brukt i avl 

Prosentandel 
som brukes i avl 
fordelt på T / H 

2010 47 / 61 3 0 6,38 % / 0 % 

2009 28 / 29 4 2 14,29 % / 6,89 % 

2008 53 / 61 3 4 5,66 % / 6,55 % 

2007 58 / 49 3 4 5,17 % / 8,16 % 

2006 37 / 31 2 1 5,40 % / 3,22 % 

2005 26 / 30 1 0 3,84 % / 0 % 

2004 13 / 13 3 1 23,07 % / 7,69 % 

2003 17 / 17 3 3 17,64 % / 17,64 % 

2002 4 / 7 3 0 75% / 0 % 

2001 4 / 4 1 3 25 % / 75 % 

2000 1 /1 0 1 0 % / 100 % 

Totalt 288 / 303 26 19 9,02 % / 6,27 % 
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Innavlsgrad 

Sterk innavl bør unngås. Det skal ikke foretas parringer mellom søsken, far/datter, mor/sønn eller 

tilsvarende tette paringer. Halvsøskenparinger eller paringer med tilsvarende innavlsgrad bør unngås. 

Innavlsgraden beregnes på grunnlag av en 6 generasjoners stamtavle ved bruk av importer brukes de 

stamtavleopplysningene som er tilgjengelig i 4-6 generasjoner.  

Det gis mulighet til å søke NKK om dispensasjon. 

Årstall Antall kull Innavlsgrad i % Gjennomsnittlig 
innavlsgrad 

2013 2 6,482 /3,271  4,876 % 

2012 2 0,928 / 0  0,464 % 

2011 4 0,879/0,391/3,271/0,098       1,159 % 

2010 3 0/0,098/0 0,032 % 

2009 14 0/0,146/6,836/0/0,195/0/0/0/ 
0,293/0/ 1,562/ 1,611/ 0,488/0/ 

0,795 % 

2008 11 0/0/0/1,562/0/0/0/0/0,098/0,342/0 0,182 

2007 17 0/0/ 0,195/0/0/0/6,348/0/ 
0,391/0/0/0/3,125/0/ 

0,391/0/0,342 

0,634 

2006 13 0,391/0/ 0,391/0/ 0,586/0/0/0/ 
0,391/0/ 3,711/0/0,391 

0,450 

2005 9 0/ 1,562/0/0/0,586/0/0/0/0 0,238 

2004 5 0/0/0/0/ 0,781 0,156 

2003 2 0/0,391 0,195 

2002 2 0,781/ 0,391 0.586 

Totalt 84 kull 49,696 0,591 

 

 

Bruk av avlsdyr 

Rasens utvikling er bygd på oppdretternes valg av avlsdyr, samt på bruken av disse. Arvelig 

variasjon er en forutsetning for rasens mulighet til å videreføres. Derfor skal avlen være 

målbevisst, langsiktig og holdbar. Med holdbar menes at den ikke fører til svikt i helse, 

mentalitet og funksjon eller tømmer rasen for genetisk variasjon. Oppdretterne skal være 

inneforstått med rasestandarden og dens innhold, med særskilt fokus på de genetiske 

defektene og den fysiske og mentale helsen. 

Matadoravl bør unngås. NKK’s anbefaling er at en hund ikke bør ha flere avkom enn 

tilsvarende 5 % av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i en 5 års-periode. Dette 

gjelder både for tisper og hannhunder. Hos tallmessige små raser, hvor avlen i stor grad er 

avhengig av utveksling av avlsmaterialet med utlandet, bør det vurderes hvorvidt det som i 

denne sammenheng omtales som rasepopulasjonen også bør inkludere populasjonen i de 

mest aktuelle samarbeidsland, for eksempel Norden. 

I Norge 2009-2013 ble det registrert totalt 236 hunder. Dette tilsvarer 11,5 avkom pr avlsdyr, 

noe som er svært lite, dermed bør vi regne ut ifra populasjonen i hele Norden. 
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År Norge Sverige Danmark Finland Island Totalt 

2013 22 86 103 32  243 

2012 39 117 110 57  323 

2011 10 95 59 48  212 

2010 108 128 61 17  314 

2009 57 133 52 50 7 299 

Totalt 236 559 385 204 7 1391 

 

Om vi da regner 5 % av de det totale antall registrerte hunder i Norden gir dette oss 69,55 

avkom pr avlsdyr, noe som man som oppdretter fint bør kunne overholde etter vår 

anbefaling. Vi gjør oppmerksom på at vi da selvsagt ikke mener at alle avlsdyr skal ha opptil 

70 avkom etter seg, de fleste bør få betydelig færre enn det. 

 

Innhenting av avlsmateriale fra andre land 

Importstatistikken i Norge ser slik ut: 

Årstall Antall importer Fra land 

2013 7 Italia, Polen, Tsjekkia, Sverige, Frankrike, Danmark X 2 

2012 5 Sverige X 5 

2011 4 Tsjekkia X 3, Sverige 

2010 7 UK X 2, Sverige X 2, Danmark X 2, Nederland 

2009 8 Spania, Frankrike, Sverige X 4, Italia, Belgia 

2008 8 Tsjekkia, Sverige X 4, UK, Ungarn X 2  

2007 11 Polen X 4, Sverige X 2, UK X 3, Tyskland, Belgia 

2006 6 Ungarn, UK, Polen, Belgia, Sverige, Italia 

2005 8 Ungarn, Sverige X 5, Polen X 2 

2004 6 Ungarn X 2, Portugal, Polen, Sverige, Nederland 

2003 8 Nederland, UK X 4, Sverige, Danmark X 2 

2002 6 Ungarn, Danmark X3, Spania, Frankrike 

2001 8 Tyskland, Nederland, Danmark X 2, UK, Sverige X 3 

2000 2 UK, Australia 

Totalt 94 I gjennomsnitt 6,714 importer pr år 

 

Det er ikke noe spesifikt eller særskilt utstrakt samarbeid med andre land, annet enn at det 

importeres noen få individer pr år, frossen og/eller chilled semen til bruk i avl, samt at man 

eventuelt reiser til utlandet for å parre. 
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Statistikk over hvor mange av importene som faktisk er brukt i avl: 

Årstall Antall 
importer     

T / H 

Antall brukt i avl fordelt på tisper og hannhunder Prosentvis andel 

2013 5 / 2 0 / 0 0 

2012 3 / 2 0 / 0 0 

2011 2 / 2 0 / 2 50 % 

2010 5 / 2 1 / 0 14,28 % 

2009 5 / 3 4 / 2 75 % 

2008 6 / 2 2 / 1 37,5 % 

2007 7 /  4 3 / 4 63,63 % 

2006 5 / 1 2 / 1  50 % 

2005 6 / 2 1 / 0 12,5 % 

2004 4 / 2 3 / 1 66,66 % 

2003 5 / 3 3 / 3 75 % 

2002 4 / 2 3 / 0 50 % 

2001 4 / 4 1 / 3 50 % 

2000 1 / 1 0 / 1 50 % 

Totalt 94 41 43,61 % 

 

 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 

Rasens utvikling er bygd på oppdretternes valg av avlsdyr, samt på bruken av disse. Arvelig 

variasjon er en forutsetning for rasens mulighet til å videreføres. Derfor skal avlen være 

målbevisst, langsiktig og holdbar. Med holdbar menes at den ikke fører til svikt i helse, 

mentalitet og funksjon eller tømmer rasen for genetisk variasjon. Oppdretterne skal være 

inneforstått med rasestandarden og dens innhold, med særskilt fokus på de genetiske 

defektene og den fysiske og mentale helsen. 

Prioritering og strategi for å nå målene 

Om vi fortsetter å importere nye avlsdyr, frossen/chilled semen og reise til utlandet for å 

parre tispene våre i samme skala som har vært gjort frem til nå, vil vi fortsette den gode 

«flyten» vi har hatt i rasen frem til nå. Det er viktig å sjekke blodlinjer, helse og ikke minst 

rasestandarden nøye før enhver parring. Det ser ut til at de oppdretterne som er aktive pr 

dags dato gjør en god og riktig jobb når det gjelder dette. Og det trengs ingen drastiske tiltak 

eller endringer slik det er nå. 

Helse 

Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen 

Det foreligger ingen helseundersøkelser, statistikker eller oversikter pr dags dato over rasens 

helsesituasjon i Norge. Det foreligger en 10 år gammel helseundersøkelse i Sverige, men 

denne ønsker vi ikke å tillegge noen oppmerksomhet, da den ansees å være foreldet og vil 

dermed ikke gi noe troverdig bilde av dagens helsestatus. 
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Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter 

Som hos alle raser forekommer det også hos Bordeaux Dogge genetiske defekter. Følgende 

problem er særskilt observert på rasen: Hudproblem, entropion, ektropion, haledefekter (som 

haleknekk, sammenvokste halevirvler eller stumphale), magedreining og dilatert 

kardiomyopati (oppstår stort sett rundt 6 års alder i så fall). Hofteleddsdysplasi og 

albuleddsdysplasi er ikke til å unngå i en slik stor og tung rase, men det er ikke en utpreget 

problematikk for rasen pr dags dato. En Bordeaux Dogge som får påvist HD og/eller AD viser 

sjelden tegn til dette i hverdagslivet og lever et fullgodt liv med en eventuell HD og/eller AD 

status. 

 

HD STATISTIKK FREM TIL 2014 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1999 Totalt Prosent 

A 1  2 1 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0 17 16,34% 

B 1 1 3 3 2 3 1 1 0 1 1 0 1 1 19 18,26% 

C 2  4 2 2 5 1 2 3 0 0 1 0 0 22 21,15% 

D 1 4 7 1 4 2 3 1 2 1 0 1 0 0 27 25,96% 

E 1  3 3 6 2 1 0 0 0 2 1 0 0 19 18,26% 

 

Fordelt på land hvor hunden er født: 

 A B C D E 

Norge 14 10 16 18 13 

Sverige 0 2 2 5 1 

Danmark 0 0 1 2 2 

Island 0 1 1 0 2 

UK 2 1 2 0 0 

Belgia 0 1 0 0 0 

Tsjekkia 0 2 0 0 0 

Ungarn 0 0 0 0 1 

Nederland 0 1 0 1 0 

Australia 0 0 0 1 0 

Polen 1 0 0 0 0 

Spania 0 1 0 0 0 
 

AD STATISTIKK FREM TIL 2014 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Totalt Prosent 

A 2 3 8 4 9 4 4 3 1 2 1 1 1 43 59,72% 

C   3  3 3 1       10 13,88% 

D 1  1 2 3 2 1 1      11 15,27% 

E  1 2 2 2         7 9,72 % 
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Fordelt på land hvor hunden er født: 

 A C D E 

Norge 30 7 7 5 

Sverige 3  3  

Danmark 3    

Island 2 1 1  

UK 1    

Belgia    1 

Tsjekkia 1 1  1 

Ungarn  1   

Nederland 2    

Australia 1    

 

Forekomst av reproduksjonsproblemer 

Det foreligger svært få eller ingen forekomster av reproduksjonsproblemer i rasen. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 

I første omgang bør det utarbeides en helseundersøkelse blant Bordeaux Dogge eiere i 

Norge innen 5 år, slik at vi får en større oversikt over helsestatusen på rasen her i landet. 

Deretter kan vi sette oss mer konkrete mål, både kortsiktige og langsiktige, når vi har 

bearbeidet og analysert resultatet av denne. 

Det er viktig å ikke bruke hunder med tilbakevendende hudproblemer i avlen. Ei heller 

hunder som går på en livslang medisinering.  

Hunder som har diagnosen Generalisert Demodex skal IKKE brukes i avl.  

To individer som begge har vist tegn på lokal Demodex bør ikke kombineres. 

I rasens hjemland og øvrige land har røntgen av HD og AD vært veldig sparsommelig utført, i 

dag røntger man gjerne hoftene, men dropper ofte albuene. Det er viktig å tenke på at en 

Bordeaux Dogge bærer 75 % av sin vekt på frambena og at røntgen av albuene faktisk er 

noe viktigere å vektlegge enn hofter. Det optimale er selvsagt å røntge både hofter og albuer 

slik at man får et helhetlig bilde av sitt avlsdyr og kan velge en passende kombinasjon. Å få 

bort HD og AD helt og holdent er ikke et realistisk mål med det første, men ved å bruke sunn 

fornuft og symptomfrie hunder i avl vil man jobbe seg mot et stadig bedre grunnlag på sikt.  

Man kan AD-røntge en Bordeaux Dogge tidligst ved 12 måneders alder, og HD-røntge ved 

tidligst 18 måneders alder for et offisielt resultat. 
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Prioritering og strategi for å nå målene 

I avlsarbeidet bør man utgå fra at avvik og problem i helse og sunnhet alltid er arvelige til det 

motsatte er bevist. Åpenhet hos oppdrettere og valpekjøpere er viktig. Innføre 

helseundersøkelser ved 18 mnd og 6 års alder (gjennom oppdretterne), samle informasjon 

og deretter sammenfatte og analysere helsestatusen for Bordeaux Dogge.  

Mentalitet og bruksegenskaper 

Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester 

Noen få velger å mentalteste hundene sine, I Frankrike har de en mentaltest som kalles Tan-

test. Denne er spesielt utviklet for Bordeaux Dogge og inneholder i tillegg en del som 

omhandler bevegelsesmønster hos hunden. Hvert år i September avholdes National 

d’Elevage (Franske klubbmatchen) i Frankrike med ca 250-350 påmeldte Bordeaux Dogger 

fra hele verden. Her er det blant annet mulig å få utført en Tan-test. Mer informasjon om 

dette finnes på www.SADB.org.  

Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden 

Bordeaux Dogge er en mentalt stabil, kjærlighetsfull og medgjørlig rase. Den har masse 

sjarm og en utpreget personlighet, som er vanskelig å finne i andre raser. Den vokter sitt 

hjem og sin familie, men uten uberettiget aggressivitet. Den har en eksplosiv størrelse og et 

massivt hode, dette alene medfører respekt fra omgivelsene. En Bordeaux Dogge markerer 

med bjeff og sin alminnelige oppførsel om det kommer noen. Man må være klar over at det 

er en nokså egenrådig hund. Den har helt klart en egen vilje for hva som er nødvendig, når 

dette bør skje, hvordan og i hvilket tempo. Dette gjelder særlig hannhundene. Den er følsom, 

og utvikler seg sent, både fysisk og mentalt. Det er en fantastisk familiehund som fungerer 

utmerket sosialt innen sin familie, utenfor og med andre dyr. Rasen kan i visse situasjoner 

være noe reservert mot fremmede. Bordeaux Dogge er en atletisk koloss. 

Som tidligere skrevet har rasens bruksområde vært mange, men i den senere tid har rasen, i 

hjemlandet og i resten av verden, kun vært avlet frem som selskaps- og familiehunder. Tross 

sin korte nese, har Bordeaux Doggen vist seg å inneha et meget godt spor og søk sinne, og 

har et stort jaktinteresse, den lukter først høyt opp, for så å sette nesen i bakken og følge 

sporet. På grunn av sin korte nese, egner rasen seg ikke for jakt i dag. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 

Målet er å beholde rasens mentale egenskaper og arbeide for å ikke få frem en altfor skarp 

og vaktsom hund. 

Prioritering og strategi for å nå målene 

Avl bør skje med den største forsiktighet. 

http://www.sadb.org/
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Atferd 

Atferdsproblemer 

Man definerer et atferdsproblem som en hvilken som helst atferd som forringer eiers 

livskvalitet eller omgivelsene rundt. Det vil altså si at et atferdsproblem kan være så mangt. 

De fleste atferdsproblemer er imidlertid helt normal atferd som er ute av kontroll i det 

atferden opptrer i uheldige situasjoner, eller for ofte. Dette kan for eksempel være utidig 

bjeffing, vokting, aggresjon etc. Det er viktig å sosialisere en Bordeaux Dogge fra tidlig alder 

for å få en omgjengelig hund som aksepterer andre dyr og mennesker i utstrakt grad. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål  

Bevisstgjøre nye eiere viktigheten av å sosialisere sin hund og oppdra den kjærlig, men med 

klare grenser. 

Prioritering og strategi for å nå målene 

God og tydelig informasjon, samt retningslinjer gjennom blant annet klubbens hjemmeside. 

Eksteriør 

Eksteriørbedømmelser 

Typisk kortsnutet molosser. Kroppen er svakt rektangulær, kompakt og meget muskuløs med 

en harmonisk silhuett. Tettbygd, atletisk, imponerende, med et utseende som det står 

respekt av. Brystdybden er noe mer enn halve mankehøyden. Hodeskallens omkrets skal 

omtrent tilsvare mankehøyden hos hannhunder.  

Det imponerende meget store, kantede, brede, ganske korte, trapeslignende hode er viktig å 

ivareta.  

Pelsen er kort, fin og myk. Ensfarget i alle avskygninger av fawn, fra mahogni til gult. Noen 

små hvite flekker tillatt på brystet og bena. Sort og brun maske er tillatt. 

Hannene skal ha en skulderhøyde på 60-68 cm, tispene 58-66 cm. Hannene skal veie minst 

50 kg, tispene minst 45 kg. Det er ingen øvre vektgrense, så lenge kroppen er harmonisk. 

 

Rolig og avbalansert. Hannhunder har normalt et dominerende vesen. 
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Overdrevne eksteriørtrekk 

Utstillingsdommere og oppdrettere anbefales å være spesielt observante på følgende 

punkter for Bordeaux dogge: 

- Overdreven løs ansiktshud med strukturelle defekter av øvre og/eller nedre øyelokk, 

slik at øyelokkets marginer ikke er i normal kontakt med øyet når hunden poserer 

naturlig. (f.eks de ruller innover eller utover, eller der begge abnormiteter finnes til 

stede (Entropion og Ektropion) 

- Tegn på hudproblemer i hudfoldene 

- Hårtap eller arr etter tidligere hudlidelser 

- Usunne bevegelser- som spesielt er et resultat av svake bakbeinsbevegelser, eller 

korte steg pga feil kryss som gjør at bakbena alltid er under kroppen 

- For mye underbitt (tennene skal ikke synes når munnen er lukket) 

- Markant overvekt 

- Markant undervekt 

- Nervøs atferd 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 

Velge avlsdyr som utfyller hverandre og oppfyller kravene til rasestandarden, både når det 

gjelder eksteriør og mental helse. 

Prioritering og strategi for å nå målene 

Opplyse og utdanne dommere og oppdrettere i større grad, gjerne gjennom 

dommerkompendier og seminarer med innleid ekspertise på rasen fra f.eks utlandet. (Det 

være seg rasedommere, fagfolk, erfarne oppdretter osv) 

Oppsummering 

Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål 

KGFH har som målsetting å gjennomføre en grundig helseundersøkelse i rasen, bearbeide, 

analysere og foreta en evaluering av RAS, utifra denne, innen utgangen av 2019. 

Kontinuerlig samle fakta rundt hudproblemer, øyeproblemer, magedreining og hjertelidelser 

Samle inn og analysere forsikringsstatistikk hvert 5. år 

Arbeide videre med å holde en lav inavlsgrad 

Gjennomføre et dommer/oppdretterseminar innen 2019 

Spre informasjon om rasen og dens helse og utvikling via KGFH’s hjemmeside 
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Plan for videre arbeid i klubben 

Det må først og fremst rekrutteres flere aktive medlemmer, som kan gå sammen om å nå de 

kortsiktige og langsiktige målene satt i denne førsteutgaven av RAS for Bordeaux Dogge. 

 

 

 


