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RASEBESKRIVELSE FOR ENGELSK
(Bulldog)
Opprinnelsesland/
hjemland:

BULLDOG

Storbritannia.

Helhetsinntrykk:

Glatthåret, ganske tettbygget hund, ganske lavstilt, bred, kraftfull og
kompakt. Hodet ganske stort i forhold til hundens totale størrelse,
men ikke så overdrevet at det ødelegger symmetrien i helheten, får
hunden til å virke deformert eller innvirker på kraften i bevegelsene.
Relativt kort ansikt, snutepartiet bredt og butt med noe
oppstoppernese, men ikke overdrevet. Hunder som viser
pustevanskeligheter er meget uønsket.
Ganske kort og kompakt kropp uten tendens til fedme. Bena
kraftige, muskuløse og harde. Bakparten høy og kraftig, men noe
lettere sammenlignet med den tyngre forparten. Tisper ikke så
imponerende som hannhunder.

Adferd/
temperament:

Gir inntrykk av besluttsomhet, styrke og energi. Våken, dristig, lojal,
pålitelig, modig, med et barskt og bistert utseende. Hengiven.

Hode:

Sett fra siden synes hodet meget høyt og moderat kort fra bakhode
til snutespiss. Pannen flat med noe løs hud med tynne, fine rynker
som verken er fremtredende eller overhengende, uten
overdrivelser. Pannebena fremtredende, brede, firkantete og høye.
En dyp og bred pannefure fra stoppen til midt på skallen og synlig
frem til nakkeknølen. Ansiktet fra kjevebenet til snutespissen relativt
kort og kan være lett rynket. Avstanden fra innerste øyekrok (eller
fra midten av stoppen mellom øynene) til snutespissen må ikke være
mindre enn avstanden fra snutespissen til kanten av underleppen.

Skalle:

Relativt stor omkrets. Sett forfra synes avstanden fra munnviken til
toppen av skallen meget stor, også meget bred og firkantet.
Pannefure synes fra stoppen til midten av skallen.

Stopp:

Tydelig

Ansiktsregion:
Nesebrusk:

Symmetrisk sett forfra.
Stor og bred med store nesebor. Sort, aldri leverfarget, rød eller
brun. Bøyd godt bakover mot øynene. Neseborene meget brede og
åpne atskilt med en tydelig definert vertikal linje.
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Snuteparti:

Kort, bred, svinger oppover og er meget dyp fra øyekroken til
munnviken. Hvis nesefold, hel eller oppdelt, må ikke påvirke
negativt eller skjule øyne og nese.
Trange nesebor og kraftig nesefold er ikke ønskelig og skal
trekkes mye for.

Lepper:

Tykke, brede, hengende og dype. Overleppene henger helt over
underkjeven på sidene, men møtes med underleppen foran.
Tennene må ikke være synlige.

Kjever/tenner:

Brede, kraftige og firkantede kjever. Underkjeven stikker noe fram
foran overkjeven med moderat oppsving. Bred med seks små
fortenner i en jevn rad mellom hjørnetennene, som skal ha god
avstand. Store og kraftige tenner som ikke skal synes når munnen er
lukket. Sett forfra er underkjeven rett under overkjeven og parallell
med denne.

Kinn:

Godt rundet, trer godt frem på hver side bak øynene.

Øyne:

Runde, moderat store, verken dyptliggende etter utstående. Meget
mørke, nesten sorte, det vises ikke noe hvitt når hunden ser rett
fremover. Sett forfra lavt plasserte og langt fra ørene. Plassert
vannrett på linje med stoppen og i rett vinkel til pannefuren. God
innbyrdes avstand, men ytterste øyekrok må befinne seg i kant med
kinnets ytterlinje. Ikke tydelige øyeproblemer.

Ører:

Høyt ansatte, sett forfra skal ørets fremre kant fortsette skallens øvre
ytterlinje. Plassert langt fra hverandre, så høyt oppe og langt fra
øynene som mulig. Små og tynne. Bæres som rosenører, dvs bakre
del innoverbrettet, fremre kant brett ut og bakover slik at innsiden av
ørets vises.

Hals:

Moderat lang, meget tykk, dyp og kraftig. God nakkebue, noe
løs, tykk og rynket hud rundt strupen, som danner en liten
hudfold på hver side fra underkjeven til brystet.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Meget kraftige og sterke, velutviklete. Bredstilte, muskuløse og
rette. Gir inntrykk av å være buet, men benstammen kraftig og
rett, ikke buet eller krummet. Ganske korte i forhold til bakbena,
men ikke så korte at de hemmer bevegelsene eller at kroppen
virker lang.

Skulder:

Bred, skråstilt og lang, meget kraftig og muskuløs.

Albue:

Lave, holdes godt ut fra kroppen.

Mellomhånd:

Kort, rett og kraftig.
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Middels store og moderat avrundet. Rette, dreier svakt utover.
Kompakte og tykke tær, godt atskilte slik at knoklene blir
fremtredende og høye.

Kropp:
Overlinje:

Lett senket rett bak skuldrene (laveste del) og høyere mot
lenden, hvis høyeste del er høyere enn manken, og så falle noe
igjen mot halen og danner en lett bue. Dette er karakteristisk
for rasen.

Rygg:

Kort, kraftig, bred over skuldrene.

Lend:

Relativt smalt.

Bryst:

Bredt, rundt, fremtredende og dypt. Godt hvelvede ribben.
Forbrystet romslig, avrundet og meget dypt fra skulderens
høyeste til laveste punkt, der det går over i brystkassen. God
dybde mellom forbena. Stor i diameter, rund bak forbena (ikke
flate ribber, men godt hvelvete).

Underlinje/buk:

Godt opptrukket, ikke hengende.

Hale:

Lavt ansatt. Rund og glatt, har ikke fane eller grove hår. Moderat
lengde, heller kort en lang. Tykk ved roten, raskt avsmalnende til
en fin spiss. Bæres hengende (spissen må ikke bøyes oppover)
og må aldri bæres over ryggen. Manglende hale, hale som
vokser innover og svært stramt rullet hale er ikke ønskelig.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Store og muskuløse, noe lengre enn forbena slik at lendepartiet
heves. Lange og muskuløse fra lenden til hasen.

Knær:

Avrundet, dreier meget svakt ut fra kroppen.

Haser:

Hasene kommer derfor nærmere hverandre og potene dreier
utover. Lave og moderat vinklet.

Mellomfot:

Kort, rett, kraftig.

Poter:

Runde og kompakte. For øvrig som forpotene.

Bevegelser:

Tunge, synes å gå med korte, hurtige skritt. Bakbena løftes ikke
høyt, synes å gli over bakken. Sunne bevegelser meget viktig.

Pels:
Hårlag:

Fin, kort, rett og glatt (ikke strittende, men virker hard pga meget
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kort og tett pels).

Farge:

Ensfarget eller ensfarget med sort maske eller sort snuteparti;
brindle (tigret); forskjellige nyanser av rød; gulrød (fawn);
gulbrun; hvit og flekket (i kombinasjon av hvitt og en av de
forannevnte farger).
Leverfarget; sort; sort og brun er meget uønsket.

Størrelse og vekt:
Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

25 kg
23 kg

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er i
relasjon til rasebeskrivelsen og til effekten feilen har for hundens
sunnhet.
Dommere må strengt ta hensyn til følgende feil:
 Hudfold som henger over eller delvis dekker nesebrusken

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
 Tegn til pusteproblemer
 Inngrodd hale

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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