Gruppe: 2
FCI rasenr: 143
FCI dato: 17.12.2015
NKK dato: 14.03.2016

DOBERMANN

Nordisk Kennel Union
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Ìslands
Norsk Kennel Klub
Svenska Kennelklubben
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben

Norsk Kennel Klub

2
GRUPPE: 2
FCI STANDARD NR: 143
FCI dato: 17.12.2015
NKK dato: 14.03.2016

RASEBESKRIVELSE FOR DOBERMANN
Illustrasjonen viser ikke nødvendigvis et ideelt eksemplar av rasen.
Oversatt av fra engelsk av NKKs Standardkomité
OPPRINNELSESLAND
/HJEMLAND: Tyskland
BRUK: Selskaps- beskyttelses- og brukshund
FCI-KLASSIFIKASJON: Gruppe 2, seksjon 1; Pinscher og schnauzer. Med bruksprøve
KORT HISTORIKK: Eneste tyske rase som bærer navnet til rasens første oppdretter, Friedrich Louis
Dobermann (02.01.1834-09.06.1894) Man antar han var skatteinnkrever, slakter og deltids hundefanger,
ansvarlig for å fange inn alle løshunder. Fra disse valgte han ut særlig skarpe individ til å avle videre på.
Den såkalte ”slakterhunden” som man antar var ansett som relativt renraset på den tiden, spilte en viktig
rolle i utviklingen av dobermann-rasen. Dette var en tidlig utgave av rottweiler, iblandet en type
gjeterhund som fantes i Thüringen og som var sort med rustrøde tegninger. Hr Dobermann avlet med
disse hundene på 1870-tallet og kom dermed fram til ”sin” rase som ikke bare var årvåken, men også med
klart utviklet beskytterinstinkt. De ble ofte brukt som vakt- og politi-hunder. Den utstrakte bruken i
politiet ga dem tilnavnet ”Gendarmhunder” De ble også brukt på jakt på rovvilt. Det var dermed
naturlig at den ble offisielt godkjent som politihund i Tyskland på begynnelsen av det 20.århundre.
Den skal være en middels stor, kraftfull og muskuløs hund som til tross for dette likevel skal være elegant
og edel. Den skal være særlig egnet som selskaps- beskyttelses- og tjenestehund, men også som
familiehund.
HELHETSINNTRYKK: Middels stor, kraftig og muskuløst bygget. Elegant med stolt holdning,
temperamentsfullt vesen og gir inntrykk av besluttsomhet,- bilde av den ideelle hund.
VIKTIGE PROPORSJONER: Nesten kvadratisk kropp, spesielt gjelder dette hanhunder. Kroppslengden (fra
brystbenet til sittebensknuten) må ikke overstige mankehøyden med mer enn 5% hos hannhunder og 10% hos
tisper.
ADFERD/
TEMPERAMENT: Vennlig og rolig, i familien meget trofast. Middels temperament og skarphet. Middels
irritasjonsterskel og god kontakt med eieren. Lett-trent, god arbeidslyst og arbeidsevne, stort mot.
Avbalansert og oppmerksom overfor omgivelsene og virker selvsikker og uredd.
HODE:
Skalledel: Kraftig, tilpasset kroppen. Sett ovenfra danner hodet en stump kile. Sett forfra er skallens overlinje
nesten vannrett, dvs ikke buet mot ørene. Skallelinjen, som er en parallell fortsettelse av neseryggen, faller av
mot nakken i en svak bue. Godt utviklede øyebrynsbuer uten å være fremtredende. Pannefuren skal likevel sees.
Nakkeknølen skal ikke være påfallende. Sett forfra og ovenfra bør hodet ikke ha for markerte kinn. Sett fra
siden må den lette krommingen av overkjeve og kinnben stå i forhold til hodets totallengde. Godt utviklet
hodemuskulatur.
Stopp: Lite, men tydelig.
ANSIKTSDEL:
NESEBRUSK: Godt utviklet, heller bred enn rund, åpne nesebor; uten å være fremtredende. Sorte hunder: sort
nesebrusk. Brune: brun.
SNUTEPARTI: må stå i forhold til skallen, kraftig utviklet. Dypt snuteparti, munnvikene skal nå hlet til
molarene. God bredde også i området rundt fortennene.
LEPPER: Faste og stramme mot kjevene og slutter tett sammen. Mørk pigmentering hos sorte hunder, noe
lysere hos brune.
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KJEVER/TENNER: Kraftige og brede kjever. Saksebitt, Fulltallig tannsett, korrekt satt i kjeven, normal
størrelse.
ØYNE: Middels store, ovale og mørke. Hos brune hunder tillatt med noe lysere farge. Godt tilliggende
øyelokk. Behåret øyelokksrand.
ØRER: Ukuperte, av passende lengde. Høyt ansatt, med forkanten liggende godt inntil kinnene.
HALS: God lengde, i forhold til kropp og hode. Tørr, muskuløs, lett buet. Høyreist og understreker hundens
edelhet.
KROPP:
MANKE: Fremtredende høyde og bredde, særlig hos hannhunder, og skaper en fallende linje mot krysset.
RYGG: Kort og fast, med god bredde og velutviklet muskulatur.
LEND: God bredde, velutviklet muskulatur. Tisper kan ha noe lengre lendeparti.
KRYSS: Svakt eller nesten umerkelig fallende. Virker godt avrundet uten å være rett eller avfallende. God
bredde og sterk muskulatur.
BRYST: Brystdybde og –lengde må stå i forhold til kroppens lengde. Brystdybden er tilnærmet halve
mankehøyden. God bredde med lett buede ribben. Spesielt utpreget forbryst.
UNDERLINJE/BUK: Tydelig opptrukket buklinje.
HALE: Beholdes naturlig, bæres ideelt høyt i en lett bue.
LEMMER:
FORPART:
HELHETSINNTRYKK: Sett fra alle sider skal de kraftige forbena være nesten rette og stå vinkelrett på
underlaget.
SKULDER: Skulderbladet ligger fast inntil brystkassen og når over ryggtaggene. Godt utviklet muskulatur.
Godt tilbakelagt og skrår så mye som mulig. Vinkelen til horisontalplanet utgjør ca 50 grader.
OVERARM: God lengde, god muskulatur.
ALBUE: Tett tilliggende, ikke utoverdreid.
UNDERARM: Kraftig og rett, god muskulatur. Harmonisk lengde.
HÅNDLEDD: Kraftig.
MELLOMHÅND: Kraftige knokler. Rett sett forfra, fra siden en anelse skråstilt.
FORPOTER: Korte og sluttede. Buede tær (kattepoter) Korte, sorte klør.
BAKPART:
HELHETSINNTRYKK: Sett bakfra virker en dobermann – pga sin utpregede bekkenuskulatur – bred og
avrundet over hofter og kryss. De musklene som går fra bekkenet ned til over- og underlår gir god bredde i
overlår, kneledd og underlår. Kraftige, rette og parallelle bakben.
OVERLÅR: God lengde og bredde, godt utviklede muskler. Gode vinkler i hofteleddet, ca 80 – 85 grader til
horisontalen.
KNE: Kraftig kneledd.
UNDERLÅR: Middels lange, i harmoni med baklemmenes totallengde.
HASELEDD: Middels kraftige, parallelle.
HASER: Kort og loddrett.
BAKPOTER: som for forpotene
BEVEGELSER: Av stor betydning, både for arbeidsevne og eksteriør. Elastiske, elegante, smidige, frie og
jordvinnende. Forbena strekkes så langt som mulig framover. Med lange, fjærende steg gir bakbena det
nødvendige frasparket. Fasthet i rygg, sener og ledd. For- og bakben flyttes diagonalt.
HUD: Ligger overalt tett og stramt inntil kroppen, godt pigmentert.
PELS:
HÅRLAG: Kort, hardt og tett. Hårene ligger tett og glatt og dekker jevnt hele kroppen. Underull er ikke tillatt.
FARGE: To fargevarianter; sort eller brun, rustrøde tegninger, klare og veldefinerte. (tan tegninger)
Tegningene finnes på snutepartiet som flekker på kinn og over øyebrynene; på strupen; to flekker på
forbrystet;på håndledd, mellomhånd og poter; på innsiden av lår; på underarm og under halen. .
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STØRRELSE OG VEKT:
MANKEHØYDE.
VEKT:

hannhund: 68 – 72 cm
Middels størrelse ønskelig.
hannhund: 40 – 45 kg

tispe: 63 – 68 cm
tispe: 32 – 35 kg

FEIL:
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er skal graderes etter hvor
stort avviket er og effekten på hundens helse og velferd, samt dens evne til å utføre sitt tradisjonelle arbeid.

-

-

-

-

manglende kjønnspreg; lite substans; for lett; for tung; høystilt; dårlig benstamme.
For tungt hode; for smalt; for kort; for langt; for mye eller for lite stopp; romernese;
sterkt avfallende skalletak; dårlig utviklet underkjeve; runde eller skjeve øyne; lyse
øyne; for kraftige kinn; løse lepper; utstående eller dyptliggende øyne; for høyt eller
lavt ansatte ører; åpen munnvik
Ikke rett rygg; svai rygg; karperygg; utilstrekkelig dybde eller bredde i brystet;
for lavt ansatt hale; avfallende kryss; for mye eller for lite opptrukket buklinje.
For lite vinkling i fronten; for lite eller for mye vinkling i bakparten; ikke
tilliggende albuer; innad- eller utaddreide poter; kuhaset; hjulbent; åpne eller bløte
poter; krokede tær; lyse klør.
For lyse eller uklare tan-tegninger; urene tegninger; for mørk maske; store, sorte
flekker på bena; brysttegninger knapt synlige eller for store; pelsen lang, bløt , krøllet
eller matt; tynn pels eller skallede flekker.
Inntil 2 cm avvik fra størrelse angitt i standarden skal trekkes for.
Uharmoniske bevegelser, spesielt passgang

DISKVALIFISERENDE FEIL:
. aggressive eller svært sky hunder
-Alle hunder som viser tegn på fysiske eller psykiske defekter
-utypisk
-gule øyne (rovfugløyne) øyne av ulik farge
- overbitt; tangbitt; underbitt; tannmangel
-Hvite flekker. Synlig underull.
- Mer enn 2 cm avvik fra størrelse angitt i standarden
NB!:
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass i pungen.
Ifølge norsk lov er kupering av ører og hale og fjerning av sporer forbudt.
Bare funksjonelle og klinisk friske hunder med rasetypisk bygning skal brukes i avlen.
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TENNER OG BITT

Overkjeve:
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler (premolarer),
4 jeksler (molarer)
Underkjeve:
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler (premolarer),
6 jeksler (molarer)

