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RASEBESKRIVELSE FOR BULLMASTIFF 

 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

Storbritannia 

Helhetsinntrykk:  
 

Kraftig bygget, symmetrisk, gir inntrykk av stor styrke uten å være 
klumpet.  Sunn og aktiv, utholdende og pålitelig. 

  
Adferd/ 
temperament: 
 

Temperamentsfull, våken og lojal. 

Hode: 
 

Bredt og dypt. 

 Skalle: Stor, sett fra alle hold skal den være kvadratisk.  Har rynker når 
oppmerksom, men ikke når hunden er i ro.  Skallens omkrets omtrent lik 
mankehøyden.  Markert panneavsats.  Bred og dyp. 
 

 Stopp: Utpreget. 
 

Nesebrusk: Bred med godt åpne nesebor.  Fra siden flat, ikke spiss eller bøyet 
oppover. 
 

Snuteparti: Kort  Avstanden fra snutespiss til stopp omtrent  1/3 av hodets lengde.  
Bredt under øynene.  Det skal ha omtrent samme bredde helt fram til 
snutespissen som er tvert avskåret og danner en rett vinkel med snutens 
overlinje og samtidig står i forhold til skallepartiet. 
 

Lepper: Ikke hengende leppefold, må ikke nå nedenfor underkjevens profil. 
 

Kjever/tenner: Underkjeven bred i hele sin lengde.  Tangbitt foretrekkes, svakt underbitt 
tillatt, men ikke ønskelig.  Store hjørnetenner plassert med storinnbyrdes 
avstand.  Kraftige, jevne tenner, godt plasserte. 
 

Kinn: Velutviklede. 
 

Øyne: Mørke eller nøttebrune, middels store, plassert godt fra hverandre i 
snutepartiets bredde med en fure mellom øynene. 
 

Ører: V-formede, små foldet bakover.  Høyt og bredt ansatt i høyde med 
nakkeknølen, det gir skallen det firkantede utseende som er så viktig.  
Dypere farge enn ellers på kroppen.  Ørespissen i høyde med øynene når 
hunden er oppmerksom. 
 

Hals: Godt buet, moderat lengde, meget muskuløs.  Nesten samme omkrets 
som skallen.   

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Sterke og rette med kraftig benstamme.  Plassert med god innbyrdes 
avstand sett forfra. 
 

Skulder: Skråstilt.  Muskuløs og kraftig, men ikke tung. 
 

Mellomhånd: Rett og sterk. 
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Poter: Godt hvelvede kattepoter, runde tær.  Harde tredeputer.  Mørke klør 

ønskelig. 
 

Kropp: Kompakt. 
 

Rygg: Kort og rett, men ikke så kort at det hindrer hundens bevegelser. 
 

Lend: Bred og muskuløs med dype flanker. 
  
Bryst: Bredt og dypt, plassert godt nede mellom forbena. 
  

Hale: Høyt ansatt, kraftig ved roten og avsmalnende.  Rekker til haseleddet, 
bæres rett eller buet. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Kraftige og muskuløse. 
 

Underlår: Velutviklede, gir inntrykk av kraft og aktivitet uten å være klumpete. 
 

Haser: Moderat vinklete. 
  
Poter: Som forpotene. 

 
Bevegelser: 
 

Gir inntrykk av kraft og målbevissthet.  Under bevegelse skal for- eller 
bakben ikke nøste eller krysse.  Overlinjen upåvirket av bakbenas kraftige 
fraspark og understreker et balansert og harmonisk bevegelsesmønster. 

  
Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Kort og hardt.  Ligger tett inntil kroppen.  Tåler vær og vind.  Lang, myk 
eller ullen pels høyst uønsket. 
 

Farge: 
 

Alle nyanser av tigret, fawn eller rød.  Ren og klar farge.  Liten hvit 
brystflekk tillatt.  Ytterligere hvite tegninger uønsket.  Sort maske 
vesentlig, blir gradvis lysere mot øynene.  Mørke tegninger rundt øynene 
bidrar til uttrykket. 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder:  64– 69cm 
Tisper:              61 – 66 cm 
 

Vekt: Hannhunder:    50 – 59 kg 
Tisper:                41 – 50 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, 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 


