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Hos Sankt Bernhard förekommer riskområden som: 
1. Hud: Överdriven mängd lös hud och lösa läpp-fickor. 
2. Ögon: Lösa och/eller för stora ögonlock med otillräckligt strama ögonkanter som kan vara utåt- eller 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 
 
Under 2018 har 41 st SRD rapporter skrivits för rasen av 14 domare varav 27 nordiska domare. 28 av dessa 
domare har skrivit negativa alternativt positiva påpekande angående hud, huvud och ögonen.  
13 domare har inte fyllt i blanketten alls. 
     
Som negativt har skrivits följande: 
1 st med klen benstomme     
34 st med lösa ögonkanter 
10 st med lösa läppar 
3 st med tung andning 
17 st med dåligt bakställ samt överbyggda 
3 st med löst huvudskinn 
6 st som saknar massa 
1 st med dålig front 
1 st med dålig mentalitet     
      
Som positivt har följande skrivits: 
22 st med bra ögon     
3 st med bra rörelser 
1 st med bra höjd     
18 st med god anatomi     
2 st med bra huvudskinn 
3 st med bra bakbensvinklar     
 
Av de utställda hundarna delades följande priser ut: 
 

 
  

2018      SANKT BERNHARDSHUND, KH 
Antal priser % Antal individer %   Pris 

71 35,68% 28 31,82%   CK 
3 1,51% 2 2,27%   Disqualified 

94 47,24% 32 36,36%   Excellent 
4 2,01% 4 4,55%   Good 

 0,00%  0,00%   KEP 

 0,00%  0,00%   Sufficient 
27 13,57% 22 25,00%   Very Good 

199 100,00% 88 100,00%   X starter / individer totalt 
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Hur har frekvensen på påpekanden utvecklats jämfört med tidigare år? 
Det är många hundar som får påpekande om lösa ögonkanter, där antalet rapporterade hundar faktiskt ökat 
genom åren. Även hundar med dåligt bakställ samt överbyggda ser ut att ha ökat i frekvens genom åren. Några 
positiva detaljer som utvecklats genom åren är att det inte påpekats något angående för små tänder 2018 
jämfört med tidigare år. Många hundar har under 2018 fått positiva påpekanden om en god anatomi. 
 
Finns SRD med i RAS? 
Ja, SRD finns med i RAS. Följande text finns att läsa i RAS: 
 
Särskilda 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 
kropps konstruktion, 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 inte heller ett normalt tillstånd. 
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. 
Rastypisk mentalitet ska bevaras men måste följa de generella rekommendationerna för alla raser och gällande lagar. 
 
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 utåt- eller 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. 
 
Mål 
• Sankt Bernhardshunden skall uppfylla standardens krav på rastyp och helhetsintryck 
• Att främja en sund funktionell exteriör men motverka exteriöra ytterligheter 
• Att i rasen finnas hundar av hög exteriör kvalitet som kan hävda sig väl på utställning. 
• För att vi skall ha en fortsatt god exteriör är det önskvärt att individer som använts i avel är utställda med lägst Very good     
efter 15 månader ålder 
• Att så många individer som möjligt ställs ut åtminstone en gång 
 
Strategi 
• Årligen sammanställa SRD resultatet och redovisa detta i tidningen och på hemsidan. 
• Öka kunskapen om anatomi och konstruktion hos uppfödarna. 
• Uppmana våra uppfödare att i avel endast använda välbyggda, funktionellt korrekta och friska avelsdjur. Att lägga större 
tonvikt på det rastypiska utan överdrifter 
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Finns SRD med i raskompendium/domarkompendium? 
Ja, följande text om SRD finns att läsa i domarkompendiet för rasen: 
 
Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD)  
De stora molosserna är hundar av jätteväxt och med accentuerad kroppsvolym och hud. De finns i FCI grupp 1 och 2. Dessa 
hundar måste ha en sund konstitution med stark muskelkondition och adekvat hudkostym för att ha god funktion och för att 
kunna bära upp de specifika rasdrag som standarden föreskriver. De specifika molossoida särdragen får aldrig anta 
groteska dimensioner.  
Gruppen omfattar flera brakycefala raser samt stora, tunga raser av molossertyp liksom mastiffer och bergshundar. 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 
hos några raser.  

• Fransysk benställning och veka handleder, kohasighet eller frånvaro av vinklar i bakstället är inte normaltillstånd 
hos några raser.  

• Mastiffer och några av de molossoida raserna har riklig och löst liggande hud som dock aldrig får överdrivas och 
förorsaka hud-, ögon- eller läpproblem. Huden ska vara frisk och utan tecken på irritation.  

• Flera av gruppens raser har spår av ursprunglig mental skärpa och vaktinstinkt. Rastypisk mentalitet ska bevaras 
men måste följa de generella rekommendationerna för alla raser och gällande lagar.  

 
Sankt Bernardshund – molossoid  
I rasen förekommer riskområden som: 
• 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.  
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.  
 
Hur redovisas informationen vidare till uppfödare & hundägare? 
Informationen redovisas på uppfödarmöten samt på Klubben för Gårds och boskapsvaktare, KGBV’s, hemsida 
och tidning Gårdsbladet. 
 
 
Hur hanteras detta i rasens hemland? Internationellt? 
Vi har tyvärr ingen information om hur SRD hanteras i Schweiz eller internationellt. Vår förhoppning är dock att 
även andra länder jobbar med att minska problemen som finns inom rasen.  
 
 
Ska rasen finnas kvar i SRD?  
Ja, rasen ska fortsättningsvis finnas kvar i SRD. Det finns fortfarande mycket att jobba på inom rasen vad gäller 
hud, huvud och ögonen, men även anatomi främst vad gäller bakstället. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanställt av: 
Marianne Lindblom och Veronika Tofte 
SBHK´s Avelskommitté 2019 


