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Hos Dogue de Bordeaux 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.  
 
Under 2018 har 37 st SRD rapporter skrivits för rasen av 17 domare varav 20 nordiska domare. 27 av dessa 
domare har skrivit negativa alternativt positiva påpekande angående den generella anatomin och ögonen.  
10 domare har inte fyllt i blanketten alls. Prissättningen har oftast påverkats av SRD. 
     
Som negativt har skrivits följande: 
3 st har varit reserverade     
5 st har haft mycket rynkor i huvudet     
18 st hundar med dålig konstruktion samt bakhöga    
13 st med lösa ögonkanter     
2 st lågställda     
2 st med osunda rörelser     
3 st med påverkad andning     
3 st med små näsborrar     
3 st med fransysk ställning     
4 st med rinniga ögon     
2 st med knappa vinklar     
      
Som positivt har följande skrivits: 
17 st med bra ögon     
16 st med sunda rörelser     
18 st med god anatomi     
4 st med bra näsborrar     
2 st med bra pigment     
 
Av de utställda hundarna delades följande priser ut: 
 

 
  

2018      DOGUE DE BORDEAUX 

Antal priser % 
Antal 
individer %   Pris 

116 34,94% 53 34,42%   CK 
3 0,90% 3 1,95%   Disqualified 

173 52,11% 65 42,21%   Excellent 
9 2,71% 8 5,19%   Good 

 0,00%  0,00%   KEP 

 0,00%  0,00%   Sufficient 
31 9,34% 25 16,23%   Very Good 

332 100,00% 154 100,00%   X starter / individer totalt 
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Hur har frekvensen på påpekanden utvecklats jämfört med tidigare år? 
På det stora hela så påpekas fortfarande många hundar med dålig konstruktion samt bakhöghet. Även lösa 
ögonkanter påpekas frekvent genom åren. Påpekanden om andningen har dock minskat något sedan 2009 men 
fortfarande finns det hundar med andningsproblem som deltar i utställningar. Hudproblem eller för mycket 
hud, är också ett frekvent påpekande. 
 
Finns SRD med i RAS? 
Ja, SRD finns med i RAS. Följande text finns att läsa i RAS: 
 
Nulägesbeskrivning 
Exteriörbedömning 
Utställningar är idag den aktivitet som lockar flest deltagare. I Sverige finns flera Svenska utställningschampions samt 6 
Internationella utställningschampions. 
Exteriöra överdrifter 
*tung eller hes andning 
*kort, rund skalle med utstående ögon 
*lösa och hängande övre och undre ögonkanter 
*bulldoggtyp (flat skalle, nosparti kortare än 1/3 av huvudets längd). 
*påtagligt sned underkäke 
*konstant synliga incisiver när munnen är stängd 
*karprygg 
*sammanväxta svanskotor (ej svansknyck) 
*inåtvridna framtassar (även lätt) 
*överdrivet utåtvridna framtassar  
*platta lår 
*allt för raka has vinklar 
*allt för övervinklad, hund som står underställt 
*kohasighet eller hasvidhet 
*styltiga eller rullande bakbensrörelser 
Icke önskvärt 
*vitt på svanstippen eller på framsidorna av benen ovanför handloven resp. hasleden 
 
Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) 
En exteriördomare ska ansvara för att de olika hundrasernas typiska särarter bevaras med de mål som rasstandarden 
fastslår. Detta får dock aldrig ske på bekostnad av hundars hälsa. SRD identifierar riskområden och förebygger att de 
utvecklas till problem. SRD är ett kommenterande komplement till rasstandarden och har målsättningen att öka domares 
medvetenhet om exteriöra överdrifter och sundhet. 
SRD har arbetats fram i ett kontinuerligt och omfattande samarbete mellan utställningsdomare, berörda ras- och 
specialklubbar, veterinärmedicinskt sakkunniga och tillgänglig försäkringsstatistik. Denna inventering utgör underlaget för 
urvalet av de raser som listats i SRD och för anvisningarna för respektive ras. 
 
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 Dogue de Bordeaux 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.  
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Mål 
Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål 
Alla hundar ska ha en exteriör som möjliggör en problemfri andning. 
Bevara Dogue de Bordeaux som den beskrivs enligt rasstandarden och värna om rasens 
särdrag och detaljer, såsom anatomin och funktionen som beskrivs på ett mycket tillfredsställande sätt i rasstandarden 
liksom huvudet och dess detaljer samt uttrycket. 
Prioritera en sund anatomi och god konstruktion, som är den grundläggande 
förutsättningen för ett långt och friskt liv för en så stor och tung ras. 
Att i alla avseenden sträva efter att öka den exteriöra kvaliteten inom rasen. Bevara en rastypisk Dogue de Bordeaux 
exteriört, utan att riskera att minska den genetiska variationen. 
Sedan SRD skrevs ser vi redan en minskning av ögonproblemen hos de svenska hundarna och målet är att ytterligare minska 
antalet hundar med problem relaterade till otillräckligt strama ögonkanter. 
 
Strategier 
Prioriteringar och strategier för att nå målen 
En väg att markant minska förekomsten av andningsproblem hos Dogue de Bordeaux är att i avelsurval premiera hundar 
med tillräckligt lång överkäke och bred nosrygg och att hundar med extremt kort överkäke/nosrygg inte bör använda s till 
avel i den utsträckningen de tenderar att göra i dagsläget. 
Det är också viktigt att använda avelsdjur med bredd i fronten med cylinderformad tillräcklig längd på halsen. Detta är en 
del av rasens särpräglade exteriör och som också ger utrymme för lungor, hjärta och därmed en bättre andningsfunktion. 
Informera om vikten av att inte använda hundar med överdrivet hängande övre eller undre ögonlock eller där ögonen är 
konstant rinniga eller blöta genom att ge ut information via RAS, hemsida och uppfödarmöten. 
 
Generellt ska vi: 
Uppmuntra Dogue de Bordeaux ägare och uppfödare att få sina hundar bedömda på officiell utställning. 
Verka för att ordna rasutbildningar eller cirklar där temat är rasstandarden. 
Verka för att raskompendiet upprättas och att detta harmoniserar med målen i RAS. 
Anordna uppfödarkonferenser/medlemsmöten där fortlöpande information om SRD rasens exteriör/hälsostatus/mentalitet 
m.m. presenteras.  
 
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.  
 

Dogue de bordeaux – brakycefal och molossoid  
I rasen förekommer riskområden som:  

• Generell anatomi: Osund generell konstruktion med överdrifter av standardens anvisningar om  
lågställdhet, framställ, bakbensvinklar och bakhöghet kan ge upphov till kraftlösa och släpande rörelser.  

• Ögon: Otillräckligt strama ögonkanter.  
Uppmärksamma hundar med funktionella och sunda rörelser och god ögonstatus.  
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Hur redovisas informationen vidare till uppfödare & hundägare? 
Informationen redovisas på uppfödarmöten samt på Klubben för Gårds och boskapsvaktare, KGBVs, hemsida 
och tidning Gårdsbladet. 
 
Hur hanteras detta i rasens hemland? Internationellt? 
Intresset för en sund anatomi är stort internationellt, bla finns det att läsa ett nio sidor lång artikel i boken The 
World of Dogues de Bordeaux In 2010 and 2011 om hur Sverige gått i täten för flera länder för att främja en 
sund anatomi utan överdrifter genom att ta fram RAS (på engelska breed specific instruction, BSI). Artikeln är 
skriven av rasspecialist Bas Bosch, boken publiceras av BBPress och säljs över hela världen. 2015 i samband 
med årets specialutställning i rasens hemland Frankrike hölls en föreläsning med Prof Raymond Triquet (som 
skrivit The Saga of the Dogue de bordeaux) där han gick igenom rasstandarden och där han pratade mycket om 
exteriöra överdrifter och vilken påverkan det har för hunden. Ett kompendium delades ut till alla deltagare med 
en kortfattad och förenklad version av rasstandarden. I publiken fanns domare, uppfödare och hundägare från 
olika delar av världen. 
 
 
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 
den generella anatomin och ögonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanställd av: 
Marianne Lindblom och Veronica Tofte 
SBHK´s Avelskommitté 2019 


