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   GRUPPE:   6/4 
   FCIs RASENR.: 203 
   av 18.09.97 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR DUNKER 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

Norge 

Helhetsinntrykk 
 

Middels stor, tydelig rektangulær, sterkt bygget, men må ikke 
virke tung. Den skal gi inntrykk av utholdenhet. 
 

Hode: Skal ikke bæres høyt. Tørt og edelt med god lengde, 
parallelle linjer; ikke kileformet. 
 

Skalle: Svakt velvet, tydelig nakkeknøl. Særlig hos hannhunder kan 
skallen tillates noe kraftig, dersom snutepartiet er så langt og 
velutviklet at hodet ikke mister sine parallelle linjer. 
 

Stopp: Tydelig, men ikke dyp eller skarp. 
 

Ansiktsregion:  
 

Nesebrusk: Sort. Vide nesebor. 
 

Snuteparti: Heller langt enn kort, med skvær avslutning. Rett, jevn bred 
neserygg. 
 

Kjever/tenner: Saksebitt. Komplett tannsett. 
. 

Kinn: Tørre uten utstående kinnben. 
 

Øyne: Mørke, virker runde. Forholdsvis store, men ikke utstående. 
Klare med rolig, alvorlig blikk, uttrykksfulle. Stramme øyelokk. 
Glassøyne tillatt på droplete (harlekinfargede) hunder. 
 

Ører: Middels høyt ansatt, heller lavt enn høyt. Myke, middels 
brede, avsmalnende nedover og avrundet nedentil. Flate uten 
folder, slutter godt til hodet og så lange at de rekker til midt 
på snuten når de trekkes fremover. 
 

Hals: Forholdsvis lang, uten nevneverdig løs halshud. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Solide, tørre og senete forben. 
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Skulder: Lang, muskuløs og skråstilt. Ligger godt inntil brystkassen. 
Liten avstand mellom skulderbladtoppene. Godt vinklet 
skulder og albueledd. 
 

Underarm: Rett. 
 

Mellomhånd: Svak skråstilt. 
 

Poter: Velvede og godt sluttede med godt hårlag mellom tærne. 
Faste tredeputer. Skal peke rett fremover. 
 

Kropp:  
 

Overlinje: Stram. 
 

Rygg: Rett, fast, ikke for lang. 
 

Lend: Bred og muskuløs, ikke karpelend. 
 

Kryss: Muskuløst, svakt hellende, ikke for kort. 
 

Bryst: Rommelig brystkasse med godt velvede ribben. De bakerste 
ribben spesielt godt utviklet så brystet virker langt. 
Brystdybden omtrent halve mankehøyden.  
 

Underlinje/buk: Lite oppptrukket. 
 

Hale: Ansatt i forlengelse av overlinjen. Tykk ved roten og smalere 
mot spissen, den skal være rett og bæres i svak bue 
oppover. Rekker til haseleddet eller litt nedenfor. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: 
 

Godt vinklet. Står parallelt, ikke understilt eller kuhaset. 

Lår: Brede. 
 

Knær: God vinkling. 
 

Underlår: Brede. 
 

Haser: Lave, tørre og brede. 
 

Mellomfot: Kort, bred. 
 

Poter: Velvede og godt sluttede, godt hårlag mellom tærne. Faste 
tredeputer. Skal peke rett fremover. Sporer bør fjernes. 
 

Bevegelser: 
 

Frie og jordvinnende. Parallell bak. Ikke understilt eller 
kuhaset. 
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Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Rett, stritt, tett og ikke for kort. Hvis hårlaget ellers er særlig 
godt, kan lårenes bakside og halens underside ha litt 
kraftigere behåring. 
 

Farge: 
 

Sort eller droplet (harlekin-farget) med blakke eller hvite 
tegninger. Varm brunfarge og overveiende sort farge som går 
fra snuten og til nedenfor haseleddet med såkalt sort maske 
(ildflekker over øynene) er mindre ønskelig. 
Overtegnet hvit der den hvite fargen går ut på skuldrene og 
på undersiden av buken og på bena (sokker) godtas som 
riktig tegning. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 50-55 cm. Idealhøyde 53 cm 
Tisper: 47-53 cm. Idealhøyde 50 cm. 
 

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. 
 
Farge: Går den hvite fargen opp i sadelen på sort/blakke 
hunder eller hvite felter i den sammenhengende droplete 
fargen, må premiegraden bli av lavere valør etter graden av 
hvitt. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Aggressiv. 
Dominerende hvitt (50% eller mer). 

 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
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