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Bakgrund och planering 
SBHK (Svenska  Bergs- och Herdehundsklubbe n)  skickade i maj 2013 en ansökan till SKK/DK om att få 

arrangera domarkonferens  2016, som beviljades  i oktober 2013. I samband med beviljandet skickades  

information ut om att revidera/påbörja  arbetet med domarkompendium   till alla rasklubbar. 
 

Det är rasklubbarna  som har haft till uppgift  att framställa raskompendium,  presentation  av rasen 

och att ansvara för urvalet av demonstrationshunda r  till konferensen. 
 

Rasenklubben  för Mastiff anslöts till klubben i januari 2014, och beviljades  i mars 2014 att få deltaga 

på konferensen. 
 

Rasklubben  för Cane Corso lämnade januari 2016 SBHK för att bli en avtalsklubb.  Därmed hade SBHK 

inte längre ansvar för rasklubbens  kompendium,  presentation mm. Eftersom rasklubben  vid ansökan 

var ansluten till SBHK så erbjöds  rasklubben  att deltaga på konferensen. 
 

I juni 2014 hade SBHK telefonmöte med 1 person från varje rasklubb,  samt skickade ut inbjudan  till 

domare om att SBHK kommer att arrangera domarkonferens  1-2 oktober 2016 i Nyköping.  I februari 

2016 skickades inbjudan  till domarna med anmälan om sitt deltagande  sena st 15 april-2016,  vilket 

resulterade  i 48 anmälda domare. 
 

SBHK begärde  in alla rasklubbars  domarkompendium   under sommaren 2015, då beslutades det att 

tillfråga Pernilla Sandström  om hon kunde gö ra layouten till alla kompendier  för att få en enhetlig 

layout. Endast någon rasklubb har därefter gjort ändringar.  I arbetet med att färdigställa 

raskompendierna  har Åke Cronander  och Eva Liljeqvist Borg varit SBHK behjälplig. 
 

23 september  2016 får anmälda domare ALLA kompendier  (ej Cane Corso, som har eget ansvar) i sin 

brevlåda. 
 

Åke Cronander har under hela planeringen  för domarkonferensen  2016 fungerat  som mentor och ett 

bollplank till ordförande Carina Nilsson i SBHK, som varit huvudansvarig  för planeringen  av 

domarkonferensen  2016. 
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Presentation  och upprop 
Carina Nilson, ordförande i SBHK, hälsar alla välkomna till dagens domarkonferens  1-2 oktober 2016 

och presenterar  moderator Åke Cronander och konferenssekreterare  Susanne  Carlsson, samt 

fotografen Dan Marberg, vars uppgift  är att dokumentera  konferensen i bilder. Åke Cronander går 

igenom programmet  och presenterar  föreläsarna som hälsas välkomna,  och tackar Carina Nilsson för 

ett gott samarbete,  och Pernilla Sandström  för ett väl genomfört arbete med raskompendierna. 
 

Boskapsvaktarens  mentalitet/beteend e,  Annelie Isaksson 
Det är viktigt att skilja på en reserverad hund och en rädd hund. En reserverad hund kan vara 

avvaktande och försiktig, men den är balanserad  och flyr inte. Den unga hunden  kan ibland reagera 

med rädsla, den vuxna hunden  ska inte vara rädd, men kan vara ointresserad.  Det är viktigt att tänka 

på hur man närmar sig en hund med vaktande egenskaper.  Att möta en vakthund med ett leende 

(visa tänderna) och ögonkontakt kan skapa spänningar  hos hunden.  Hälsa alltid först på föraren och 

närma dig sedan hunden  från sidan. 

 

Likheter/olikheter  mellan  Kuvasz, Maremmano  Abruzzese och 

Slovenský Cuvac, Leif Ragnar Hjort, Thord Byström, Kurt Nilsson 
Alla tre raserna är stora vita vakthundar  med både likheter  och olikheter. För en detaljerad 

beskrivning,  se bilaga 1. 
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1. Kuvasz 
Rasen presenterades av Leif Ragnar Hjort 

 
Historik: Kuvasz är en ungersk boskapsvaktare  med gamla anor. I början av 1900-talet kom den första 

officiella rasstandarden.  Till Sverige kom rasen 1969. Den kan vara mixad med de andra stora vita 

herdehundarna.   Kuvasz är en vaktare utanför flocken. Till Sverige  kom den första 1969. Det finns idag 
6 aktiva uppfödare i Norge och Sverige, och det registreras ca 30 valpar per år. Kuvasz används idag 
mest som sällskapshund,  men också som vakthund. 

 
Presentation:  En Kuvasz ska vara elegant, slank, muskulös och ädel. Ädel betyder inte tunn. Bröstet 

ska vara djupt men inte rund. Kroppen ska vara kort rektangulär,  nästan kvadratisk,  ländpartiet  ska 

vara kort. En tik kan tolereras vara något längre. Halsen ska snarare vara kort än medellång.  Nosen 

ska vara lite kortare än skallen. Huvudet  är unikt jämfört med de andra boskapsvaktande  raserna. 

Huvudet  ska inte vara för stort, öronen ska ligga intill huvudet.  Stopet ska vara ganska svagt markerat. 

De ska uttrycksfulla  ögon med mörk färg, de ska vara pigmenterade  kring ögonen. Den är en genetisk 

svart hund.  Och ska ha pigment  runt ögon och mun och nos. En Kuvasz kan ta lång tid på sig innan 

den är fullvuxen.  Rörelserna ska vara långa och svungfulla.  Pälsen, underullen  är tjock och mjuk,  

huden ska vara mörk. Pälsen ska vara vågig, men inte lockig.  Viktigt med tydligt svart pigment. Betten 

inom rasen verkar vara korrekta. 

 
Kommentarer:  Rasen testar för en del ögonsjukdomar,  men har inte några besvär. 

 

 
 

Fem viktiga saker att tänka på när du dömer Kuvasz 

 
 Harmonisk hund med stark slank, nästan kvadratisk kropp, viktigt med kort till medellång 

hals, lång hals är inte önskvärt. 

 Huvudet  ska vara uttrycksfullt  och stramt. 

 Långa flytande rörelser. 

 Viktigt med svart pigmentering  och skiffergrå hud, pälsen ska vara vågig men inte lockig. 

 Svansansättningen  är viktigare än en något högt buren svans. 
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2. Maremmano Abruzzese 
Rasen presenterades av Thord Byström 

 
Historik: Fårvaktare från Italien, med anor 2000 år tillbaka i tiden. Det finns två varianter 

Marremmano och Abruzzese.  De båda områdena Marremano  och Abruzzese  var oense om namnet, 

så det men blev båda. Hundarna  lever i sitt hemland i flock som har ett revir som sträcker sig ca 100 - 
150 meter från herdarna. Vaktar fårhjorden.  En ensam Maremmano  Abruzzese  kan ta en varg, för att 
ta en björn behöver de vara fler. Den dödar om det behövs. De är misstänksamma  mot främlingar, 

men acceptera främlingar som är godkända  av föraren/herden.  Används  också som vakthund i 

hemmet i sitt hemland.  De kuperas för att skydda hunden.  I år har det fötts 2 kullar, men de ses 

sällan på utställning.  Det finns inte några kända sjukdomar  och inga speciella hälsotester görs. 

 
Presentation:  Rasen ska vara självsäker modig och med skärpa. Abruzzesevarianten  är mer kraftfull än 

Maremmano-varianten,  men är fortfarande samma ras. Huvudet  ska vara isbjörnsliknande kilformat. 

Svansen ska nå under hasen och ha en krok längst ut. Kroppen ska vara rektangulär  och ska inte vara 

överdrivet vinklad. Huvudet  ska ha ett svagt stop. Små högt ansatta öron, strama läppar och svart 

pigment.  Mörka mandelformade  ögon. Pälsen är självrensande,  d v s smutsen faller av. Pälsen ska inte  

vara vågig, utan slät med mycket underull.  Storleken tenderar  att bli lägre i mankhöjd. 

 
Kommentarer:  Förr var bakställen inte bra bland annat kohasiga, men har blivit bättre. Bilderna i 

kompendiet  stämmer inte helt ihop med hur hundarna  ser ut i Sverige. Det saknas i kompendiet  om 

det är hane eller tik, rasklubben  kompletterar  detta. Hundarna  i Sverige  tenderar att vara små i 

storleken. 

 
Fem viktiga saker att tänka på när du dömer Maremmano  Abruzzese 

 
 Rejäl, stor och rektangulär  hund. 

 Pälsen ska ha tjock underull  och glansliknande  täckhår. Viktigt att pälsen är rak (ej vågig). 

 Huvudet  ska vara kilformat med svagt stop och isbjörnsliknande  uttryck, med speciellt innåt- 

bakåtvikta öron som göms i pälsen, ögonen sak vara snedställda  med tendens till 

mandelformade.  Svansen med en krok längst ut. 

 Viktigt med svart pigment. 

 Fria rörelser. 
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3. Slovenský Cuvac 
Rasen presenterades av Kurt Nilsson 

 
Historik: Är en av Tjeckoslovakiens  nationalraser. Rasen är en vakthund,  men har även egenskaper 

för vallning och klövjning. 

 
Presentation:  Måttligt  rektangulär  kropp med en känsla av långa ben och välvinklad.  Huvudet  ska vara 

kraftigt och har lika långt nos–och skallparti. Viktigt med svart pigment,  men med rosa hud. 

Bröstkorgen ska vara djup med väl välvda revben.  Halsen ska vara lika lång som huvudet.  Svansen ska 

vara lågt ansatt och böjd in över länden. Färgen är alltid VIT. Ej åt elfenbenshållet.  Det får inte finnas 

fransar på svansen eller baklåren. Pälsen ska vara tät och hundarna  ska ha man. 

 
Kommentarer:  Rasantalet är i Sverige lågt, det finns 7 i hela landet. En kull föddes 2015 som var 

Sveriges första valpkull  på 23 år. Rasen är större i Tjeckien och Slovakien och där tenderar de att vara 

större i storlek. Bilderna i kompendiet  står ofta i gräs eller snö och det blir då svårt att avgöra 

benlängden.  Bilderna i presentationen  är inte samma som finns i kompendiet , men det kan finnas 

copyright som gör att de inte kan användas o kompendiet 

 
Fem viktiga saker att tänka på när du dömer Slovenský  Cuvac 

 
 Rasen ska vara måttligt rektangulär  med en känsla av långa ben och välvinklad. 

 Eftersom hundarna  i rasen tenderar att vara för små bör man se upp med hundar som är allt 
för små i storlek. 

 Lätta rörelser. 

 Alltid svart pigment,  men med rosa hud. 

 Mentaliteten  kan vara avvaktande,  hälsa först på föraren innan du hälsar på hunden. 
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4. Pyrenéerhund 
Rasen presenterades av John-John Johnsson 

 
Historik: Fransk boskapsvaktare  som ska skydda sin flock mot angripare  främst varg och björn. Jobbar 

oftast 2-3 tillsammans.  Många hundar dog under både första och andra världskriget,  men rasen har 

trots detta ändå klarat sig bra under det senaste århundradet.  Det är en robust hund  som har 

vaktinstinkt.  Ca 5-7 aktiva uppfödare  i Sverige som samarbetar med internationella  uppfödare.  De 

nordiska uppfödarna  har jobbat med typ och funktion. 

 
Presentation:  Den ska vara elegant, värdig, stolt och stark. Rasen är stor. Huvudet  är viktigt  då det är 

rasens adelsmärke  och ska ha formen av en trubbig kil. Skallen ska vara lika bred som lång och 

nospartiet något kortare än skallen. 
Inga vassa kanter i huvudet,  nästan som en ruggbyboll,  det ska kännas en liten huvudknöl  och liten 

pannfåra. Nospartiet ska vara kilformat med lätt sluttande  stop. Torra och strama läppar. Viktigt med 

svart pigment  även inne i munnen.  Ögonen ska vara mandelformade  och bärnstensfärgade.  Uttrycket 

ska vara tryggt, stolt och med värme. De svenska hundarna  är överlag sunda i sin kroppsbyggnad.   De 

ska vid uppmärksamhet  ha svansen buren i det så kallade pyrrehjulet,  men det behöver inte ske 

konstant. Dubbelsporrar  ska vara anslutna till hasbenet och vara funktionella.  Pälsen ska vara riklig. Det 

finns tre färgvarianter kombinerat  med vitt, färgen bleknar ofta som vuxen och kan upplevas  som mer 

eller mindre  helvit. Domare ska inte locka på hunden  för att få upp öronen på utställning. 

Öronen ska smälta in i pälsen och vara relativt lågt ansatta. Halsen ska vara ”lagom” lång. 
 

 
 

Fem viktiga saker att tänka på när du dömer Pyrenéerhund 

 
 Viktigt att huvudet  är kilformat hela vägen och får inte upplevas som grovt. Skallen ska vara 

lika bred som lång på det bredaste stället. Huvudet  måste också bedömas med händerna.  Se 

upp med alltför tunga och kantiga huvuden,  samt för snipiga  huvuden. 

 Hunden ska vid uppmärksamhet  ha svansen buren i det så kallade pyrenéerhjulet ,  men det 

behöver inte ske konstant. 

 Det är viktigt med svart pigment. 

 Dubbelsporrar  ska vara anslutna till hasbenet och vara funktionella. 

 Benlängden  ska vara lika med bröstdjupet  eller något längre. Längre ben får dock inte ske på 
bekostnad av frontens konstruktion,  rörelserna ska vara långa och effektiva . 



SVENSKA BERGS- OCH HERDEHUNDSKLUBBEN 

6 

 

 

 
 

5. Pyreneisk Mastiff 
Rasen presenterades av Liz-Beth C Liljeqvist 

 
Historik: Spansk boskapsvaktare  som vaktar fler tillsammans  och skyddar fårflocken mot inkräktare så 

som varg och björn. Det är en stor och kraftfull Mastiff, trotts det får den inte verka tung. Reserverad 

mot främlingar,  men ska kunna bedömas utan problem av domare på utställning.  I dag är hundrasen  

en huvudsaklig  sällskapshund.  Det finns idag ca 100 st. ofta stora kullar mellan 8-12 
valpar. Dagens hundar brukar ställas ut relativt mycket. Inga speciella veterinära åkommor. 

 
Presentation:  Den ska få vara reserverad,  men ska ändå vara lugn, trygg och orädd. En ängslig eller 

aggressiv hund ska inte premieras.  Pälsen är lång och grov, även underullen  är förhållandevis  grov. 

Pälsen ska vara smutsavisande.  Huvudet  är viktigt och ska passa till kroppen lite mera oädelt jämfört 

med andra mastiffer, ska också ha ett markerat stop. Ögonkanterna  ska inte vara hängiga utan ska 

ligga an mot ögat som är mandelformat.  Man ser ofta sänkta ryggar, men de ska vara plana i ryggen. 

De ska vara en mycket kraftfull hund. Den kan ha enkelsporrar,  dubbelsporrar  eller sakna sporrar. 

Långa steg, med kraftfullt påskjut. Den färg som finns på huvudet  ska också återfinnas på kroppen 

som fläckar. 

 
Fem viktiga saker att tänka på när du dömer Pyreneisk  Mastiff 

 
 En sund kropp. 

 Kraftfullt huvud. 

 Bra massa. 

 Marktäckande  kraftfulla rörelser. 

 Stabilt temperament. 
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6. St. Bernhardshund LH & KH 
Rasen presenterades av Kurt Nilsson 

 
Historik: Rasen härstammar  från de bergshundar  som fanns vid munkarnas  sida som vakthundar  från 

mitten på 1600-talet. Rasen har fått sitt namn efter munken Berna rd. De användes  också som 

räddningshundar   för personer  som irrat bort sig i bergen. Korthårsvarianten  var först. Hundar med 

kagge runt halsen är en myt. Den har rekonstruerats med hjälp av inkorsning  av andra bergshundar. 

 
Presentation:  Benlängden ska vara högre än bröstdjupet.  Många har för korta ben. Det är viktigt med 

proportionerna.  Nosen ska vara längre än en tredjedel  av skallen. Nosavslutet ska vara 90 grader. 

Rasen räknas som en huvudras. Rasen ska ha ett stort och kraftfullt huvud, utan att vara överdrivet 

med ett kraftigt markerat stop, viktigt med rätt proportioner.  Rasen är en SRD-ras. Hängande  säckiga 

ögon är inte önskvärt. Opererade ögon är inte OK. Intrycket ska vara vänligt. Inte överdrivet 

hängande  läppar. Tänderna är ofta små och klena, eftersträva rejäla tänder som sitter korret. 

Normala vinklar fram och bak. Bröstkorgen ska vara väl välvd och inte nå nedanför armbågen. 

Vägvinnande  rörelser, ska ej vara rullande.  Storleksmässigt är de ibland för små och har för korta ben. 

Förekommer i två pälsvarianter, en korthårig och en långhårig. 

 
Kommentarer:  Kan förekomma baksporrar på rasen. Se upp med små tänder. Hur ska man bedöma 

tryckskador på armbågarna?  Röda partier på pälsen som är orsakade av svamp? Det är kanske vår 
inomhusmiljö  som ger dessa problem? 

 
En av visningshunda rna hade mycket osunda ögon, med misstänkt  ögonskada som måste åtgärdas. 

En sådan hund kan inte premieras med tanke på sundhet  och SRD 

 
SRD 

Hud - Överdriven  mängd lös hud och lösa läppfickor 
Ögon - Lösa och/eller för stora ögonlock med otillräckligt strama ögonkanter  som kan vara utåt- eller 
inåtrullade 

Huvud - Överdimensionerat  och för tungt huvud 
 

 
 

Fem viktiga saker att tänka på när du dömer ST. Bernhardshund  H & KH 

 
 Huvudet,  och tänderna  (se upp med för små tänder). 

 Allmän sundhet  SRD. 

 Proportionerna  (benlängd,  se upp med för korta ben). 

 Rörelserna ska vara vägvinnande  med bra påskjut (ej rullande). 

 Kraftig Benstomme  och breda och slutna tassar med välvda tår. 
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7. Mastiff 
Rasen presenterades av Bjarke Sandö Sabroe 

 
Historik: Rasens rötter återfinns i Asien, hur den kom till (som är rasens hemland)  är inte helt klarlagt. 

Rasen har använts till olika sysslor så som vakt, skydd och jakt samt som stridshundar  för kamp med 

lejon och björn. Arbetsuppgifterna   har med tiden ändrats och den är idag framför allt en sällskapshund.  

I rasen har funnits inblandning  av t ex St Bernardshund. 

 
Presentation:  Huvudet  ska ge ett fyrkantigt  intryck från alla håll. Brett huvud. Inte vara för runda i 

huvudet.  Kraftig kompakt djup och lång kropp med välvda revben. Den ska vara längre än vad den är 

hög. Markerat stop. Inte för mycket rynkor, men lite är OK så länge de är sunda enligt SRD. Ögonen får 

inte vara för stora och runda eller ljusa. De ska sitta brett isär vara sunda med inte allt för lösa 

ögonkanter.  Halsen ska vara lätt välvd. Det är viktigt med en mask på en Mastiff. Unghundar  kan vara 

överbyggda  och rättar ofta till sig under uppväxten.  Den ska ha normala vinklar. Mastiff ska röra sig 

kraftfullt och överlinjen  ska vara plan i rörelse. Pälsen är kort, lite grövre över hals och skuldror. Det 

kan födas valpar som är lite mer långhåriga  som har päls mellan tårna. Färgerna är fawn, aprikos, 

tigrerade,  ska inte ha vita tecken. Temperamentet  ska vara starkt och tryggt. 

 
Fel: för tunn benstomme  och dåliga frampartier samt överbyggda . 

 

 
 

SRD 
Bakställ - Överbyggdhet ,  mycket brant kors och för raka bakbensvinklar  kan leda till osunda 
besvärande  rörelser. 

Andning  - Andningsbesvär  (ljudliga,  öppen mun) som kan förknippas med trånga luftvägar på grund 
av alltför kort nos, otillräckligt utrymme  i svalget och/eller knipta näsborrar. 

Hud - Irriterad och missfärgad hud 

Ögon- Lösa ögonkanter. 

 
Fem viktiga saker att tänka på när du dömer Mastiff 

 
 Kraftfullt huvud. 

 Stor och sund. 

 Proportioner,  se upp med för tunn benstomme,  dåliga frampartier samt överbyggda  hundar. 

 Temperament,  ska vara modig och orädd. 

 Rörelser ska vara sunda. 

 Vädertålig Pälsen. 
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8. Cane Corso 
Rasen presenterades av Nina Karlsdotter 

 
Historik: Italiensk gårds och vakthund med goda egenskaper  inom olika arbetsområden.  Rasen 

härstammar från gamla romerska molosser. Under andra världskriget  reducerades  antalet individer 

kraftigt. Från 1970-talet och framåt började arbetet med att rekonstruera  ra sen och 1994 erkände 

ENCI Cane Corso som ras. 1996 erkändes rasen av FCI. 
 

Presentation:  Cane Corso har nyligen fått en reviderad  standard och det är framför allt huvudets 

detaljer som har förtydligats.  Nosryggen  ska vara rak och det ska vara ett tydligt stop. Proportionerna 

ska vara 1:2 nos-skalle och svagt konvergerande  med 900  nosavslut. Nospartiet och skallen ska vara 

kvadratiskt.  Kinderna  ska vara väl markerande,  men inte bulliga. Rynkor i ansikte och/eller kroppen 

är inte önskvärt. Ögonen ska vara ovala och vara brett placerade med undre ögo nlockskanten i linje 

med nosryggen.  Pannfåran är förtydligad i den nya rasstandaren,  samt att underbettet  får vara max 5 

mm. Tångbett accepteras. Tidigare skulle nostryfflen  på alla färger vara svart, men nu accepteras grå 

nostryffel på grå hund.  Läpparna ska framifrån bilda ett upp och nervänt U. Det är inte längre tillåtet i 

något land att kupera öronen. Öronen ska bäras tätt intill huvudet  och vara trekantiga.  Rasen ska 
vara normalt vinklad. Pälsen ska vara kort och tät med glasartade täckhår och måttligt med underull. 

Rasen är ung och det finns idag många olika typer av Cane Corso, Basir so m varit ursprungsmodellen 
för Cane Corso ryms fortfarande inom den nya standarden. 

Kommentarer:  Vita fläckar: Enligt rasstandarden  är en liten vit fläck i bringan är OK, samt vita tår och 

lite vitt på nosryggen.  Stora vita fläckar är diskvalificerande. 
 

Hundar som idag ligger på den övre gränsen i mankhöjd  väger mer än vad standarden  säger. 
 

Några önskar bättre bilder i raskompendiet  samt att man också ska få se historiken i bilder för att få 

en förståelse för utvecklingen  av rasen. Basir bör vara med i raskompendiet.  Rasklubben  har haft 

svårt att få personer att lämna ut sina bilder till rasklubben.  Det fanns bättre bilder i presentationen 

som också borde varit med i raskompendiet. 
 
 

 
Fem viktiga saker att tänka på när du dömer Cane Corso 

 
 Huvudet  får ej vara runt eller boxerliknade,  men ej heller smalt och labradorlikt.  Det ska inte 

heller vara överdrivet  mycket hud och rynkor. Se upp med hängande  ögonkanter och 

hängande  läppar. Proportionerna  ska vara 1:2 nos-skalle och svagt konvergerande  plan, med 
900  nosavslut med stora vida näsborrar. 

 Den ska ge ett kraftfullt och muskulöst  men elegant intryck. Se upp med för tunga eller för 

luftiga kroppar.  Får ej vara högre bak än fram. Den ska ha normala vinklar både fram och bak. 

 Kraftfulla atletiska och sunda rörelser är viktigt. 

 Proportionerna  är viktiga, svagt rektangulär  kropp, huvudets  längd ska närma sig 36 % av 
mankhöjden. 

 Den ska vara trygg med energisk utstrålning. 
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9. Dogue de Bordeaux 
Rasen presenterades av Kurt Nilsson 

 
Historik: Fransk moloss som tidigare använts för jakt på storvilt och vaktare av hem och boskap. 

Rasen har ökat i popularitet  och det förekommer  en del övertypade hundar. I dag är Dogue de 

Bordeaux en allround hund,  det finns flera som tränar viltspår.  Det är en vakthund och man ska 

närma sig en Dogue de Bordeaux på samma sätt som alla de tidigare boskapsvaktarna. 

 
Presentation:  Det finns tre olika typer, Toulouse, Bordeaux och Parisian. Bordeaux är typen man 

föredrar. Det är OK, att de står med svagt utåtvridna  framben. Det ska finnas tydlig könsprägel.  Mer än 

halva bröstdjupet  är höjden på hunden.  Nospartiet skall inte vara kortare än en fjärdedel av huvudet,  

huvudet  ska ha ett markerat tumslångt  stop, typisk rynka från inre ögonvrån ner till läppen. Nospartiet 

ska vara kvadratiskt.  Ett diskvalificerande  fel är parallella linjer mellan nosparti och skalle. Läpparna ska 

vara u-formade. Nostryffeln ska vara bred med öppna näsborrar. Svansen ska inte bäras in över ryggen. 

Välvd bröstkorg,  men ej tunnformad.  Goda vinklar och låg has. Rörelserna ska vara långa och flytande. 

Det finns bakställ i rasen som är osunda och ska då inte premieras.  Hundarna  får inte vara aggressiva, 

men man måste närma sig dem på rätt sätt. 

 
Kommentarer:  Man jobbar för att förlänga livslängden,  idag blir de ca 6-8 år. Den vanligaste 
dödsorsaken är cancer. På rasspecialen var det 46 hundar 2016. 

 
SRD 

Strama ögonkanter - Otillräckligt  strama ögonkanter 

Generell anatomi – Osund generell  konstruktion  med överdrifter av standardens  anvisningar  om 

lågställdhet,  framställ bakbensvinklar  och bakhöghet kan ge upphov till kraftlösa och släpande 

rörelser. 

 
Fem viktiga saker att tänka på när du dömer Dogue de Bordeaux 

 
 Huvudet,  mycket viktigt med rätt proportioner,  samt typisk rynka från inre ögonvrån ner till 

läppen. 

 Proportioner,  kraftfull och sund. 

 Funktionella  och sunda rörelser. 

 Huden, det finns en del allergier. 

 Mentaliteten,  de ska vara hanterbara. 
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10. Sredneasiatiskaja ovtjarka 
Rasen presenterades av Åke Cronander & Eva Borg 

 
Historik: Rysk vall-, herde-, och vakthund.  Rasen har utvecklats under tusentals  år som nomadernas 

vakt och herdehund.  De är vana att arbeta dygnet runt alla dagar i veckan. 

 
Presentation:  Viktigt att inte gå direkt på en Ovtjarka, de är extrema vakthundar.  Man ska låta 

föraren visa bett/tänder  på hunden,  och på hanhund  testiklar. Det är inte alltid nödvändigt  att ta i 

hunden. 

 
Helheten är mycket viktigt. Deras arbetsuppgifter  har präglat deras fysiska utseende och mentala 

delar. Hunden skapar ett revir som den vaktar. Det finns skillnader  på typer i rasen, vilket är OK. Även 

dem med molossoida drag är OK. Men det är lätt att se skillnad på olika Ovtjarka raser. Rasen ska klara 

stor fysisk ansträngning.  De trivs i både värme och kyla. En Ovtjarka kan visa stor vänlighet  mot 

familjen till exempel genom att ”skratta”. Ögonfärgen  kan harmoniera  med pälsfärgen.  Unga 

individer  kan vara något bakhöga. De blir som individer  ofta gamla. Kraftfullt, stort huvud och rejäl 

benstomme,  stor och svagt rektangulär.  De ska ha tydlig könsprägel.  De är modiga och självsäkra. Det 

ska finnas en tydlig könsprägel.  Rörelserna ska vara kraftfulla, elastiska och mjuka. Pälsen ska vara 

kort, riklig, rak och grov med underull  och kunna stå emot alla väderförhållanden. 

 
Kommentarer:  Det är inte att rekommendera,  som domare, att själv gå fram och känna igenom 
hunden,  titta på bett och tänder, samt på hanhund  känna på testiklar. Låt föraren visa bett och på 

hanhund  testiklar. 

 
Fem viktiga saker att tänka på när du dömer Sredneasiatiskaja  Ovtjarka 

 
 Helheten är viktigast. 

 Kraftfullt huvud. 

 Stor, rejäl kropp, sund, med substans och styrka. 

 Temperament. 

 Pälskvalitet. 
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11. Juzjnorusskaja Ovtjarka 
Rasen presenterades av Åke Cronander & Eva Borg 

 
Historik: Rysk herde- och vakthund.  Vallade fårhjordar långa sträckor fram till slutet av 1800-talet. 

Rasen minskade i slutet av andra världskriget.  Man återskapade rasen genom att blanda in andra vita 

herdehundar.  Det finns fem hundar i Sverige idag. 

 
Presentation:  Viktigt att inte gå direkt på en Ovtjarka, de är extrema vakthundar.  Man ska låta 

föraren visa bett/tänder  på hunden,  och på hanhund  testiklar. Det är inte alltid nödvändigt  att ta i 
hunden. 

 
Presentation:  Juzjinorusskaja  Ovtjarka är den minsta av de tre raserna men ska ändå vara stor och 

kraftfull med tydlig könsprägel.  Den är skarpast på sitt revir. Rasen är något mer homogen än de två 

andra raserna av Ovtjarka, detta beror troligen på det sena återskapandet  av rasen. Även denna ras 

ska vara stor och man måste se till helheten. Alla Ovtjarkorna  ska ha stora tänder. Juzjinorusskaja 

Ovtjarka kan snabbt växla i temperament.  Täckhåren är långa och svagt vågiga, välutvecklad underull. 

Färgen är oftast vit, men det finns även vit/gul, halmgul  och grå i olika nyanser. 

 
Fem viktiga saker att tänka på när du dömer Juzjnorusskaja  Ovtjarka 

 
 Kraftfullt huvud. 

 Stor rejäl kropp, sund. 

 Temperament. 

 Substans  och styrka. 

 Pälskvalitet. 
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12. Kaukasisk ovtjarka 
Rasen presenterades av Åke Cronander & Eva Borg 

 
Historik: Rysk vall-, herde-, och vakthund. Rasen har utvecklats under tusentals  år, där de i tuffa och 

karga miljöer levt tillsammans med nomader och vaktat boskap och egendom. 

 
Presentation:  Viktigt att inte gå direkt på en Ovtjarka, de är extrema vakthundar.  Man ska låta 
föraren visa bett/tänder  på hunden,  och på hanhund  testiklar. Det är inte alltid nödvändigt  att ta i 

hunden. 

 
Helheten är viktig!! Har ett naturligt  ointresse för människor.  Även Kaukasisk Ovtjarka  finns i olika 

typer. De ska alla dock ha ett kraftfullt huvud,  rejäl benstomme,  svagt rektangulär,  djup kropp med 

god bredd, rejäla tassar, smidig och rörlig för sin storlek och tydlig könsprägel.  Färgen kan variera. 

Svansen kan bäras högt. Pälsen ska vara rak, grov och ha en välutvecklad underull.  Man måste inte ta i 

en Ovtjarka, om en Ovtjarka kan röra sig så är den välkonstruerad.  Det är en utpräglad vakthund 
med stor självsäkerhet.  Man måste alltid ta kontakt med föraren innan man närmar sig en Ovtjarka. 

 

 
 

Fem viktiga saker att tänka på när du dömer Kaukasisk Ovtjarka 

 
 Kraftfullt huvud. 

 Stor rejäl kropp, sund och med god konstruktion. 

 Temperament. 

 Substans  och styrka med rastypiska rörelser. 

 Pälskvalitet. 


