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RASEBESKRIVELSE FOR CONTINENTAL BULLDOG 

    

 

OPPRINNELSESLAND 

/HJEMLAND: Sveits 

 

BRUK: Selskaps- og familiehund. 

 

FCI-KLASSIFIKASJON: gruppe 2, undergruppe 2.1. 

 

KORT HISTORIKK: Målet var å skape en molosserhund av medium størrelse. 

Resultatene etter å ha krysset engelsk bulldog og old english bulldog viste tidlig at prosjektet 

førte til opprettelsen av en ny rase. En rase som kom temmelig nærme den originale 

bulldogtypen. For å tydelig skille den nye rasen fra engelsk bulldog fikk den navnet 

«Continental bulldog». 

 

HELHETSINNTRYKK:  Korthåret, nesten kvadratisk, medium størrelse, bull-typet hund 

som er atletisk bygget. Til tross for sin kompakte kropp er continental bulldogen aktiv og 

kraftfull. Selv i full fart puster hunden lydløst. Dens vekt, avhengig av dens høyde, er 

mellom 20 og 30 kg. Tydelig kjønnspreg. 

 

VIKTIGE PROPORSJONER:   

Mankehøyde/brystdybde = 2:1 

Mankehøyde/kroppslengde fra brystbensspiss til sittebensknute = 1:1,2 

Mankehøyde/kroppslengde fra manke til halerot 1:1  

 

Målene og proporsjonene skal anses som retningslinjer. Den avgjørende faktoren er alltid 

helhetsinntrykket av hunden og det er viktig å bevare bulldogtypen. 

  

ADFERD/ 

TEMPERAMENT: Oppmerksom, selvsikker, vennlig, aldri aggressiv eller sky. 

 

HODE: 

SKALLEPARTI: Omkretsen, målt foran ørene, skal ikke overstige mankehøyden med mer 

enn 10 %. Sett forfra skal hodet virke nesten kvadratisk med kinnbensbue lett markert. 

  

Skalle: Flat til lett buet panne. Noe rynker, men ikke for ekstreme. Bred og ganske flat 

pannefure, som strekker seg fra stoppen til midten av skallen.   

 

Stopp: Tydelig, men ikke for markert. 

 

ANSIKTSDEL: 

Snute: Bred og alltid helt sort. Store og åpne nesebor.  

 



Snuteparti: Bred, nesten kvadratisk sett forfra. Rett neserygg, peker hverken oppover eller 

nedover. 1:3 i forhold til hodets totale lengde, 1:4 tolereres. Hudfolder på begge sider av 

neseryggen, ikke for tykke. Underkjeve inkludert kinn er bredt og skvært. Verken tunge eller 

tenner skal være synlig når munnen er lukket.  

 

Lepper: Tykke, godt lukkede, sorte og så fullstendig pigmenterte som mulig. Overleppene 

dekker underkjeven fullstendig. Leppene på underkjeven så tettsittende som mulig. 

 

Kjever/tenner: Underbitt på 1-5 mm. Opp til 10 mm underbitt tolereres. Tennene oppe og 

nede må være plassert i en rett linje og parallelle. Sterke. 6 normale og velutviklede incisiver 

mellom de vidt plasserte hjørnetennene. Tillatt å mangle 1 P1. Manglende M3 skal ikke tas 

hensyn til. Komplett tannsett foretrekkes. 

 

Kinn: Stramme og godt rundet. 

 

ØYNE: Runde, plassert fremover og langt fra hverandre, hverken innsunkne eller utstående. 

Tilliggende øyelokksrender, så fullpigmenterte som mulig. Det hvite i øynene skal ikke 

synes når hunden ser rett fremover. Iris mørk brun. 

 

ØRER: Høyt ansatte, små og tynne. Fremre indre ørekant danner en rett linje med 

skalletoppen. Ørene er plassert tett inntil skallen når hunden er rolig. Både rosen- og 

hengeører er tillatt. Alle andre øretyper betraktes som feil. 

 

HALS: Ganske kort og sterk, men ikke så kort at den gir inntrykk av at hodet er plassert 

direkte på skuldrene. Velbuet nakke. Det er tillatt med lette hudfolder rundt halsen.  

 

KROPP: Ubetydelig høyere over manken enn over lendepartiet.  

 

Overlinje: Så vannrett som mulig. 

 

Manke: Lengden på ryggen målt fra manken til haleroten tilsvarer mankehøyden. 

 

Rygg: Kort og kraftig. 

 

Lend: Sett ovenfra kun ubetydelig smalere enn brystpartiet. 

 

Kryss: Svakt fallende.  

 

Bryst: Når ned til albuene. Rundede ribber, rommelig brystkasse.  

 

Underlinje/buk: Moderat opptrukket. 

 

HALE: Lavt ansatt, kraftig. Tykk ved roten og smalner mot spissen. Dekket av tett pels, 

men uten faner. Ideelt skal den nå ned til hasen og være enten rett eller svakt buet. I hvile 

henger den ned. I bevegelse løftet, men aldri båret i en krøll over ryggen.  

 

LEMMER: 

 

FORPART: 

Helhetsinntrykk: Bena rette sett forfra. Kraftige og sterke.  



Skulder: Bred, skråstilt og godt muskelsatt. Skulderbladet skal ligge tett til brystkassen.  

 

Overarm: Tilliggende, godt vinklet mot skulderbladet.  

 

Albue: Tilliggende. 

 

Underarm: Kort, kraftig, lett skrånende.  

 

Poter: Tykke og kompakte, verken inn- eller utoverdreide. Klør korte, ønskes så mørke som 

mulig. 

 

BAKPART: 

Helhetsinntrykk: Sterk benstamme, godt muskelsatt. Parallelle sett bakfra.  

 

Knær: Velvinkede, verken inn- eller utoverdreide.  

 

Haseledd: Velvinklede, verken inn- eller utoverdreide. 

 

Haser: Korte og sterke. 

 

Poter: Som forpotene. 

 

BEVEGELSER: Jevne og flytende bevegelser. God steglende foran og jordvinnende bak.  

 

HUD: Elastisk uten rynker på kropp og ben.  

 

PELS:  

Hårlag: Dekkhårene er korte, tette, flate, glinsende, ikke stri. Underullen er kort, tett og har 

fin tekstur. Manglende underull er tillatt.  

 

Farge: Alle farger der hunden har sort nesebrusk er tillatt, blå og brun er dermed ikke tillatt. 

Helfarget, brindle og i en kombinasjon med hvitt, med eller uten svart maske. Ingen 

spesielle krav til tegninger.  

 

STØRRELSE OG VEKT:   

 

Mankehøyde:  hannhund: 42-50 cm  tispe: 40-48 cm 

Vekt:   hannhund: 30 kg  tispe: 25 kg 

 

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. 

 

• Lavstillet 

• Hodeomkretsen overgår skulderhøyden med 10 til 20 %. 

• Små tenner 

• Underbitt mellom 11 og 15 mm 

• Ulikt bårete ører 

• Kort og/eller lett deformert hale 

• Tynnpelset 



• Lavere eller høyere enn det angitte høydemål 

• Passgang eller poter som slepes over bakken 

 

ALVORLIGE FEIL:   

 

• Hodeomkretsen overgår skulderhøyden med mer enn 20 % 

• Hudfolder henger over øyebrynsbuene  

• For stor nesefold  

• Ståører 

 

DISKVALIFISERENDE FEIL: 

 

• Aggressiv eller overdrevet engstelig 

• Viser tegn på fysiske eller psykiske defekter 

• Pustelyder under bevegelse eller i stående 

• Blå og/eller ulikt fargede øyne 

• Entropion/ektropion 

• Synlige fortenner, hjørnetenner eller tunge når munnen er lukket. 

• Underbitt på mer enn 15 mm 

• Skjevt bitt 

• Sterkt deformert eller ingen hale 

• Store størrelsesavvik 

 

NB!: 

Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass i pungen.   

 

 

  

 


