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RASEBESKRIVELSE FOR ENGELSK MASTIFF 
        (Mastiff) 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

Storbritannia 

Helhetsinntrykk: 
 

Stor, massiv, kraftig, velproporsjonert og velbygd.  Hodet gir et firkantet 
inntrykk sett fra alle kanter.  God bredde er meget ønskelig, forholdet 
bredde : hele hodets lengde = 2:3.  Kroppen massiv, bred, dyp, lang, 
kraftig bygget på bredstilte ben.  Tydelig markert muskulatur.  Størrelse er 
ønskelig, men bare dersom den er kombinert med kvalitet og at 
absolutt sunnhet beholdes .  Størrelse og substans meget viktig hvis 
kombinert med korrekte proporsjoner. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Lengden fra skulderledd til sittebensknuten større enn 
mankehøyden. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Forener verdighet og mot.  Rolig og lojal, men kan også vokte.  Vanligvis 
ignoreres fremmede, skyhet er uakseptabelt.   

Hode: 
 

 

 Skalle: Bred mellom ørene, flat panne, men rynkes når oppmerksom. Jevn og flat 
hvelvet skalle, pannefuren markert fra midt mellom øynene til halvveis 
opp på skallen.  Øyebrynsbuene lett markerte.  MUSKULATUR I TINNING 

OG KINN GODT MARKERTE. 

 
 Stopp: Godt markert, men ikke for skarpt. 

 
Nesebrusk: Sort, bred, godt åpne nesebor sett forfra, flat (ikke spiss eller oppsvinget) 

sett fra siden. 
 

Snuteparti: Kort, bredt under øynene, nesten jevnbred til snutespissen. Stump, dvs 
skvær slik at den danner en rett vinkel med neseryggen.  Stor dybde fra 
snutespissen til underkjeven. HODETS BREDDE : HELE HODETS LENGDE = 2 

: 3. 

Hodelengde : snutelengde = 3 : 1 
Snutens omkrets (målt mellom øyne og nesebrusk) : skallens 
omkrets (målt foran ørene) = 3 : 5 
Når hunden er I ro er enhver overdrivelse mht rynker og løs hud  
uakseptabelt hos voksne. 
 

Lepper: Danner en stump vinkel med midtlinjen.  Lett hengende slik at profilen blir 
kvadratisk. 
 

Kjever/tenner: 
 
 
 
 
Kinn: 

Underkjeven er bred i hele lengden.  Sunne hjørnetenner, kraftige og 
vidstilte.  TANGBITT ELLER LETT UNDERBITT,(OMVENDT SAKSEBITT) men 
aldri så mye at underkjevens fortenner er synlige når munnen er lukket. 
 
Muskulatur i kinn og tinning godt utviklet. 
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Øyne: Moderat størrelse, VIDSTILTE.  Hasselnøtt-brune, jo mørkere, jo bedre.  
Ikke synlig blinkhinne.  Løse nedre øyelokk svært uønsket.  Uten 
synlige øyeproblem. 
 

Ører: Små, tynne, bredt ansatte, plassert på skallesidenes høyeste punkt for å 
framheve skalletakets linje.  Ligger flatt og inntil kinnene. 
 

Hals: Lett hvelvet, moderat lengde.  Meget muskuløs.  Omkretsen ca 2,5 – 5 
cm mindre enn skallen foran ørene. 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Velbalansert, i harmoni med bakparten. 
 

Skulder: Lett skråstilt, kraftig og muskuløs. 
 

Overarm: Lett skråstilt, kraftig og muskuløs. 
 

Albue: 
 

UNDERARM: 

Kraftige. 
 

RETTE BEN, KRAFTIGE OG VIDSTILTE, GROV  BENSTAMME.  
 

Mellomhånd: Rette. 
 

Poter: Store og runde, godt knyttet. Godt hvelvet.   Sorte klør. 
 

Kropp:  
 

Overlinje:  
 
Rygg: 

Rett. 
 
Bred og muskuløs. 
 

Lend: Bred og muskuløs, flat og meget bred hos tisper, svakt hvelvet hos 
hannhunder. 

  
Bryst: Bredt, dypt og godt nedsenket mellom forbena. Ribbene hvelvet og godt 

rundet.  Bakre ribben lange og godt utviklet bakover. 
 

Underlinje/buk: Dype flanker. 
 

Hale: Høyt ansatt, rekker til haseleddet eller litt under.  Tykk ved roten og 
avsmalnende mot spissen.  Henger rett ned når hunden er i ro, men 
bæres i en bue med spissen oppover når oppmerksom.  Bæres aldri over 
rygglinjens forlengelse. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Brede, muskuløse.  Styrke i bakparten er av største viktighet.  
Kuhaser hos voksne individ er uakseptabelt. 
 

Underlår: Velutviklede. 
 

Haser: Velvinklede, bredstilte, parallelle under stand og bevegelse. 
  
Poter: Som forpotene. 

 
Bevegelser: 
 

Kraftfulle, uanstrengte med god steglengde, med godt driv i bakparten 
og flytende, sunne, jordvinnende steg.  Rett overlinje i bevegelse.  
Tendens til  passgang uønsket.  Absolutt sunnhet essensielt.   
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Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Kort og tett tilliggende, men grov på hals og skulderparti. 
 

Farge: 
 

Aprikos, fawn eller tigret. For alle må det være sort snuteparti, sorte ører 
og nesebrusk, sort rundt øynene og oppover mellom dem.  For mye 
hvitt på kropp, bryst og føtter er uønsket.   
 

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, samt dens evne til å utføre sitt tradisjonelle arbeid. 
 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

 Aggressiv eller for sky 

 Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter  
  
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 
 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 

Norsk Kennel Klub, 20. august 2011 

 


