
 

 

SRD UTVÄRDERING 2016 

 

Dogue de bordeaux – Brakycefal och molossoid 

I rasen förekommer riskområden som: 

1. Generell anatomi: Osund generell konstruktion med överdrifter av standardens 

anvisningar om lågställdhet, framställ, bakbensvinklar och bakhöghet kan ge upphov 

till kraftlösa och släpande rörelser. 

2. Ögon: Otillräckligt strama ögonkanter. 

 

Uppmärksamma hundar med funktionella och sunda rörelser och god ögonstatus. 

283 hundar har ställts ut på 38st utställningar under 2016. 

32st domare tycker att rasen skall finnas kvar på listan, 1st har valt att inte ta ställning i 

frågan pga. att personen inte dömt rasen tillräckligt. 5st domare har valt att ej ta ställning 

alls i denna fråga. 

4st tillfällen där domaren ej har angett hur många hundar som deltog. 

9st domare har valt att inte lämna några kommentarer över huvud taget. 

2st dokument går inte att tyda. 

Negativa noteringar:  

- 5st med otillräckliga rörelser bak 

- 3st med andningsbesvär 

- 2st med svagt bakställ 

- 1st med osunda rörelser 

- 2st med svaga mellanhänder 

- 1st med aggressivt temperament 

- 1st med dåligt allmäntillstånd 

- 1st med deformerade framben 

- 2st med hälta 



- 5st med dåliga fronter 

- Några med korta nospartier 

- Några med överdrivna rynkor i huvud 

- Otypade huvud 

- Knipta näsborrar 

- Lösa fronter 

- Otillräckliga ögonkanter 

- Bakhöga 

- Kohasiga 

- Lösa tassar 

- Osäkerhet  

- Mjuka haser 

- Obefintliga vinklar bak 

- Lågställd fram 

 

Positiva noteringar:  

- Bra hud och skinnkondition 

- Rena och fina i lederna 

- Bra hud 

- Mkt bra näsborrar 

- Genomgående sunda 

- Sunda rörelser 

- Sund utan tecken på svamp 

- Fina ögon och sund anatomi 

- Välbyggda hundar 

- Bra nospartier 

- Bra huvud av rastyp utan överdrifter 

 

Övriga synpunkter som lämnats av domarna gällande andra raser som bör uppmärksammas eller 

annan problematik inom rasen: 

- En domare tyckte Belgien Shepard bör uppmärksammas 

 

 

Som avslutning vill vi även påtala att SDBK 20160604 hade vår första officiella rasspecial där 

rasspecialist Mr Bas Bosch dömde och även höll ett seminarium om rasen. Han poängterade flera 

gånger att vi i Sverige i förhållande till många övriga länder håller en väldigt hög och sund kvalité på 

våra DdB. I hans SRD står bla att läsa: Not one entry had eye or wrinkle problem, or skin issues. A real 

and happy surprise! Avslutingsvis skriver han även: Well done Swedish breeders! 

 

 


