
Rasspecifika domaranvisningar (SRD) 
Allmänt om molosser: 

Det är av största betydelse att de inte har groteska dimensioner eller är överviktiga. Det är viktigt att de 

har sund och stark kroppskonstruktion, så att de kan bära upp den rastypiskt tunga kroppen och 

huvudet i enlighet med standardens krav. De måste kunna röra sig utan synbar ansträngning eller 

besvär. Rosslande andhämtning, alltför tungt hängande huvud och kraftig salivutsöndring är heller 

inte normaltillstånd. 

Fransysk benställning och veka handleder, kohasighet eller frånvaro av vinklar i bakstället är inte 

normaltillstånd hos några raser. 

Riklig och löst liggande hud som dock aldrig får överdrivas och förorsaka hud-, ögon- eller läpp 

problem. Huden ska vara frisk och utan tecken på irritation. 

Hos Sankt Bernhard förekommer riskområden som: 

1. Hud: Överdriven mängd lös hud och lösa läppfickor. 

2. Ögon: Lösa och/eller för stora ögonlock med otillräckligt strama ögonkanter som kan vara utåteller 

inåt rullade. 

3. Huvud: Överdimensionerat och för tungt huvud. Särskilt viktigt är att huden är korrekt, att 

ögonstatus är sund. Tandstatus ska vara sund och standardenlig. Hundarna ska ha korrekta 

proportioner, vara muskelstarka med kraftfull konstruktion och sunda rörelser. 

 

Utvärdering av SRD 

 

2013 ca: 371 individer räknade på 39 utställningar. 

• Ögon (lösa ögon kanter övre & nedre, rinniga ögon) anmärktes vid 9 tillfällen, övervägande 

långhår som hade problem ca 70/30. Ca: 18 st 

• Lågställd (korta ben) anmärktes vid 4 tillfällen ca: 14 st 

• Hud (rikligt med skinn på huvudet) anmärktes vid 3 tillfällen enbart 3 hundar 

• Tänder (tandförlust, bett fel) anmärktes vid 2 tillfällen (tandförlust 1, bett fel 1) 

• Osunda rörelser anmärktes vid 2 tillfällen, sammanlagt 3 hundar. 

 

På 23st utställningar lämnades inga anmärkningar. 

 

2012. Ca: 400 individer räknade på 41 utställningar. 

• Ögon (lösa ögon kanter övre & nedre, rinniga ögon) anmärktes vid 16 tillfällen. 

Ca: 33st 

• Läppar anmärktes vid 3 tillfällen. Ca: 5st 

• Rörelser anmärktes vid 1 tillfällen 2st 

• Lågställd anmärktes vid 1 tillfälle. 1st 

• Hud anmärktes vid 2 tillfällen. 5st 

 

På 23 utställningar lämnades inga anmärkningar. 

 

2011. ca 530 individer räknade på 43 utställningar 
• Ögon (lösa ögon kanter övre & nedre, rinniga ögon) anmärktes vid 17 tillfällen. 
Ca: 44st 
• Rörelser anmärktes vid 3 tillfällen 9st 
• Lågställd anmärktes vid 6 tillfälle. 10st 
• Hud anmärktes vid 1 tillfällen. 1st 
• Läppar 2 tillfällen 8 st 
 
På 23 utställningar lämnades inga anmärkningar. 
 
 
 



2010. ca 437 individer räknade på 40 utställningar. 
• Ögon (lösa ögon kanter övre & nedre, rinniga ögon) anmärktes vid 13 tillfällen. 
Ca: 49st 
• Läppar anmärktes vid 2 tillfällen. Ca:14st 
• Rörelser anmärktes vid 7 tillfällen. 
• Lågställd anmärktes vid 1 tillfälle. 1st 
• Hud anmärktes vid 2 tillfällen. 9st 
• Bettfel vid 1 tillfälle. 2st 
 
På 17 utställningar lämnades inga anmärkningar. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att det begränsade antalet hundar som är ute på utställning gör 
statistiken lite svår att läsa korrekt då samma hund kan ha fått anmärkning på t.ex ögonen på flera 
utställningar. Anmärkningar på hud, ögon och osunda rörelser har enligt statistiken minskat år för år. 
Klubben behöver jobba än hårdare för att få uppfödare att avla i enlighet med rasstandareden 
framtagen av FCI. 


