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RASEBESKRIVELSE FOR DOGUE

DE BORDEAUX

Opprinnelsesland
hjemland:

Frankrike

Helhetsinntrykk

Typisk kortsnutet molosser. Bordeaux doggen er en meget
kraftig hund, meget muskuløs kropp med en harmonisk
silhuett. Tettbygd, atletisk, imponerende, med et utseende
som det står respekt av.

Viktige
proporsjoner:

 Kroppslengden (målt fra skulderleddet til sittebensknuten) :
mankehøyden = 11:10.
 Brystdybden er noe mer en halve mankehøyden
 Snutelengden er maks. 1/3, min. 1/4 av hodelengden
 Hos hannhunder skal skallens omkrets omtrent tilsvare
mankehøyden.

Adferd/
temperament:

Som tidligere kamphund egner den seg til vakthold, men
med årvåkenhet og mot uten aggressivitet. En god følgesvenn, nær knyttet til sin herre og meget hengiven. Rolig og
avbalansert. Hannhunder har normalt et dominerende vesen.

Hode:

Meget stort, kantet, bredt, ganske kort, trapeslignende sett
ovenfra og forfra. Konvergerende skallelinje og neserygg.
Dype, symmetriske rynker på hver side av pannefuren.
Rynkene er bevegelige når hunden er oppmerksom. Typisk
er rynkene som går fra innerste øyekrok til munnviken, men
dersom disse finnes skal de være moderate.

Skalle:

Hos hannhunder tilsvarer skallens omkrets målt på det
bredeste omtrent skulderhøyden, noe mindre hos tisper.
Skallens volum og form kommer av den meget kraftige
utviklede tinningen, øyebrynsbuer og kinnbensbuer samt
bredden i underkjeven. Den øvre delen av skallen er lett
buet. Dyp pannefure som avtar mot skallens bakre del.
Pannen dominerer ansiktet, og er bredere enn høy.

Stopp:

Meget uttalt, danner nesten en rett vinkel med snuten (95100).

Ansiktsregion:
Nesebrusk:

Bred med åpne nesebor, godt pigmentert i forhold til fargen
på masken. Litt oppstoppernese tillatt, men ikke bakover mot
øynene.
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Snuteparti:

Kraftig, bredt, tykt, men ikke utposet under øynene, ganske
kort med moderate, men tydelige folder. Snutebredden bare
svakt avtagende mot snutespissen, skvært sett ovenfra. Sett
i profil skal snutespissen ligge noe tilbaketrukket i forhold til
overleppen. I forhold til skallens overlinje danner neseryggen
en meget åpen vinkel sett i profil. Snutens omkrets er ca. 2/3
av hodets omkrets. Snutelengde varierer fra 1/3 til 1/4 av
hodets totale lengde målt fra snutespissen til nakkeknølen;
disse ytre mål (1/3 - 1/4 av hodets totale lengde) er kun tillatt,
men ikke ønsket. Snutens ideelle lengde ligger mellom disse
to ytterpunktene.

Overlepper:

Tykke, moderat hengende, oppoverbøyet. Sett fra siden
danner overleppen en avrundet underlinje. Den dekker
underkjeven på sidene. Sett forfra er kanten av overleppen i
kontakt med underleppen, for deretter å bøyes nedover slik
at den former en omvendt bred V.

Kjever/tenner:

Meget kraftige, brede. Underbitt (rasetypisk). Underkjeven er
oppoverbøyet. Haken er godt markert og må verken
overdrevent dekke eller bli dekket av overleppen.
Sterke tenner, spesielt hjørnetennene. Bredt ansatte hjørnetenner, spesielt i underkjeven. Fortennene plassert på en
linje, spesielt i underkjeven hvor de danner en tilsynelatende
rett linje.

Kinn:

Tydelig markerte på grunn av meget sterkt utviklet
muskulatur.

Øyne:

Bredt plasserte, ovale. Avstanden mellom øynene lik ca.
dobbelt lengde av øyeåpningen. Ærlig uttrykk. Blinkhinnene
ikke synlige. Fra nøttefargete til mørk brune hos hunder med
sort maske; lysere farge tolerert, men ikke ønsket, hos
hunder med enten brun eller manglende maske.

Ører:

Relativt små, lett rundet, må ikke nå lenger enn til øyekanten.
Litt mørkere farge enn pelsfargen forøvrig. Høyt ansatt i
skallens øvre linje, noe som ennå mer fremhever skallens
bredde. Lett hevet i forkant. Hengende, men ikke ubevegelig,
ørets indre kant tett inntil kinnet når hunden er oppmerksom.

Hals:

Meget kraftig, muskuløs, nesten rund. Rikelig med elastisk
og løs halshud. Halsens omkrets tilsvarer omtrent hodets.
Atskilt fra hodet med en lett buet, tverrgående fure. Øvre del
av halsen noe buet. Godt utviklet halshud som begynner
øverst på strupen og danner folder ned til brystet, men uten
overdrivelse. Halsen som er bred ved basen, går jevnt over
til skuldrene.
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Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftig benstamme, meget muskuløs.

Skulder:

Kraftig med fremtredende muskulatur. Godt tilbakelagt og
velvinklet.

Overarm:

Meget muskuløs.

Albue:

Ikke for tett inntil brystkassen, eller utoverdreid.

Underarm:

Sett forfra rett eller lett innoverdreid for å komme nærmere
midtplanet, spesielt hos hunder med meget bred brystkasse.
Rett sett fra siden.

Mellomhånd:

Kraftig. Sett fra siden lett skrånende. Sett forfra kan den
være lett utoverdreid for å kompensere tendensen av en
innoverdreid underarm.

Poter:

Sterke. Sluttede poter, neglene buet og sterke. Tredeputene
godt utviklede og samlet: til tross for vekten står hunden høyt
på tærne.

Kropp:
Overlinje:

Stram.

Manke:

Manken godt markert.

Rygg:

Bred og muskuløs.

Lend:

Bred, ganske kort og sterk.

Kryss:

Moderat fallende mot haleansatsen.

Bryst:

Kraftig, langt, dypt, bredt, når nedenfor albuene. Bred og
kraftig brystkasse, godt avrundet brystbunn. Lange og godt
hvelvede ribben, men ikke tønneformete. Brystkassens
omkrets må være mellom 25 til 30 cm mer enn mankehøyden.

Underlinje/buk:

Lett oppsvinget fra det dype brystet til den stramme buken,
verken hengende eller for opptrukket.

Hale:

Meget tykk ved basen. Halen bør ikke rekke lenger enn til
haseleddet. Bæres lavt, verken brukket eller med knekk, men
jevn. Bæres hengende når hunden er i ro. Under bevegelse
kan halen løftes i rygglinjens forlengelse eller litt høyere (90120 til vertikalplanet), men uten å bue inn over ryggen eller
ringles.
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Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Sterke ben med kraftig benstamme, godt vinklet. Sett bakfra
parallelle og rette og gir inntrykk av kraft, selv om bredden
bak ikke er så bred som fronten.

Lår:

Meget godt utviklede og tykke med synlig muskulatur.

Knær:

Sett bakfra parallelle eller svakt utoverdreide.

Underlår:

Relativt korte, muskuløse.

Haser:

Korte, senete, moderat vinklete.

Mellomfot:

Kraftige uten ulveklør.

Poter:

Noe lenger enn forpotene, godt sluttede.

Bevegelser:

Ganske spenstige for en molosser. Frie, jordnære. Godt driv
med langt steg fram, spesielt i trav, som er den foretrukne
bevegelsesform. I hurtig trav har hodet tendens til å synke
slik at overlinjen faller mot fronten, forbena nærmer seg
midtplanet.

Hud:

Tykk og tilstrekkelig løs uten overdrevne folder/rynker.

Pels:
Hårlag:

Fint, kort og mykt.

Farge:

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Vekt:

Ensfarget i alle avskygninger av fawn, fra mahogni til gult.
God pigmentering ønskelig. Noen små hvite flekker tillatt på
brystet og bena.
Sort maske: Masken av og til ikke helt gjennomfarget og må
ikke nå skallen. Det kan være lett sort avskygning på skallen,
ørene, hals og kroppens overside. Sort nese.
Brun maske: Brun nesebrusk, brun pigmentering på
øyelokkrender og lepper. Det kan forefinnes brune nyanser
der hvert hår har en fawn eller sandfarget sone og en brun
sone. Da kan deler av kroppen ha en blekere farge.
Ingen maske: Pelsfargen fawn (huden ser rød ut), snuten
rødlig.

Hannhunder:
60-68 cm
Tisper:
58-66 cm
1 cm under og 2 cm over tolereres.
Høyden skal mer eller mindre tilsvare skallens omkrets.
Hannhunder:
Tisper:

minst 50 kg
minst 45 kg
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Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket
er og effekten på hundens helse og velferd.

Grove feil:

- Kort og rundt hode med utstående øyne.
- Bulldogaktig: Flat skalle, snuten kortere enn ¼ av hodets
totale lengde. Hoven hudfold bak nesebrusken. Kraftig fold
rundt hodet.
- Skjev underkjeve. Synlige tenner når munnen er lukket.
Små fortenner, ujevne.
- Karpelend.
- Sammenvokste ledd i halen, men ikke haleknekk
- Lett innoverdreide eller for mye utoverdreide forpoter.
- Flate lår. Dårlig knevinkel.
- Overvinkling, understilte bakben.
- Kuhaset eller hjulbent.
- Styltende eller for rullende bevegelser bak.
- Utpreget kortpustethet, skurrende pust.
- Hvitt på haletippen eller på forbena over håndledd eller
mellomfot. Hvitt bryst fra forbrystet til strupen.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn op aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
- Langt, smalt hode med utilstrekkelig stopp, snuten mer enn
1/3 av hodets totalte lengde (manglende hodetype).
- Neseryggen parallell med skalletaket, eller avfallende neserygg (romersk nese).
- Meget skjev underkjeve.
- Ikke underbitt.
- Viser tenner hele tiden når munnen er lukket.
- Synlig tunge når munnen er lukket.
- Blå øyne, utstående øyne.
- Haleknekk eller korketrekkerhale.Skrumphale («død hale»).
- Rokokkofront med sprikende poter.
- Rette bakben (koder over).
- Hvitt på hodet eller på kroppen, andre farger enn fawn,
spesielt brindle eller ensfarget brun (sjokolade) (hvert hår
helt brunt).
- Andre synlige defekter.
- Aggressiv eller meget engstelig.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 16. mars 2009
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