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Leder av utstillings- og eksteriørdommerutvalget i NDF Lone H. Hansen ønsket alle
velkommen og deltakerne fra NDF ble presentert. Lars Hjelmtvedt redegjorde for dagens
program og hadde en presentasjon av dommerne.
Lars Hjelmtvedt ledet konferansen med bakgrunn i en powerpoint utarbeidet av Wenja Rui,
Lars Hjelmtvedt og utstillings- og eksteriørutvalget i NDF. Alle de fremmøtte fikk utdelt
Raskompendium (Fra Svenska Taxklubben 2011), og kompendiumet sammen med
rasestandarden la grunnlaget for dagens presentasjon og konferanse.
Underveis i konferansen fikk dommerne mulighet til å ta og føle på ulike pelskvaliteter på
strihåret- og korthåret pelskvalitet/struktur. Det ble også presentert to hunder med halefeil,
der dommerne fikk mulighet til å selv undersøke.
Etter en gjennomgang av rasestandarden, med diskusjoner og meningsutvekslinger ble det
for dommerne presentert hunder av begge kjønn innen de ulike hårlagene og størrelsene, ift
det som ønskes i rasen i forhold til helhet, kjønnspreg, linjer og proporsjoner.
Under følger punkter som fikk ekstra oppmerksomhet under konferansen, hvor styret i NDF
vil be dommerne være oppmerksomme og konkluderer med innstilling:
Oppsummering og konklusjon etter eksteriørdommerkonferansen:


Forbundet ønsker at dommerne skal bruke premieskalaen, alle premiegrader bør
brukes (selvfølgelig i forhold til de hunder man har til bedømmelse). Cert/CK er kun
for hunder av championkvalitet. Viktig å vite at det holder med 2 very good for å bli
viltsporchampion og jakt champion.



Dommerne må aldri glemme at det er funksjonen som jakthund over og under
jorden som er viktig, og dette må gjenspeiles i bedømmelsen.



Helhetsinntrykk: Lav, kortbent og langkroppet, men meget muskuløs. Riktige
proposjoner: Brystdybden 2/3 av mankehøyden. Mankehøyden: Kroppslengde
=1:1,7-1,8. Det viktigste er at de er sundt bygget og bærer ryggen godt, og har sin
lengde i ryggen og ikke lenden.



Dachshunden skal være selvstendig og trygg, som gjenspeiler helhetsinntrykket
«høyt, fribåret hode». Temperament som ikke lever opp til dette skal gjenspeiles i
premiegraden.



De ulike størrelsene og hårlagene skal dømmes likt. De har samme standard og det
er ikke dommerens oppgave å tenke på genpool og bestand, men bedømme det man
har foran seg.



Øynene skal være middels store, ovale og plassert godt fra hverandre. Klart energisk
og ikke stikkende. Skinnende mørk rødbrun til sortbrun farge hos alle
fargevariantene. Glassøyne fiskeøyne (sølvgrå) eller perleøyne hos flekkede hunder
er ikke ønskelig, men tolereres.
Konklusjon NDF: Det kan være et alternativ å holde tilbake CK.



Øreannsetning som påvirker helhetsinntrykket skal gjenspeiles i premiegraden.



Overlinjen: Den harmoniske linjen fra nakken til det lett fallende krysset som er en
del av det rasetypiske ved dachshunden. Manken skal være godt utpreget – da
spesielt hos hannhunder. Tisper skal ha mykere linjer, dette for å understreke
kjønnspreget. «Det blir aldri noen god hund om den ikke har en god overlinje.»
Overlinjen, med sin harmoniske linje er et godt kontrollpunkt for om hunden har
balanse i sin konstruksjon både i stående og gående.
Fronten skal ha kraftig muskulatur og være velvinklet. Frembena skal være tørre med
bra benstamme. De skal være parallelt stilt og potene skal peke fremover.
Bakparten skal være meget muskuløs og proposjonert i forhold til fronten. Kne og
haseledd skal være kraftig vinklet. Bakbena skal være parallelle, verken for trange
eller for bredt stillt.
Avvik fra det ønskelige bør påvirke premiegraden.



Forbryst: Viktig med godt markert forbryst som rasestandarden beskriver.
Avvik fra standarden skal gjenspeiles i premiegrad.



Underlinje/buk: Riktig brystkasse er viktig og må sjekkes med hendene. Korte
brystkasser, korte ribben, som gir en opptrukket underlinje er feil.
Avkortet eller deformert brystbein er diskvalifiserende feil.



Forlemmer: Overkoting skal ikke aksepteres.
Dette er diskvalifiserende feil.



Poter: skal være stramme og ikke flate og løse.
Det er lov å bruke premiegraden.



Sporer på bakbena: Er ikke lov å fjerne, så man må akseptere at det dukker opp.



Halefeil: Er diskvalifiserende med tanke på haleknekk og/eller sammenvoksinger. Må
sjekkes grundig. Lett å overse.



Bevegelse: Jordvinnende, flytene og drivende. God steglengde i fronten, kraftig
fraspark og lett fjærende. Dachshund SKAL bedømmes i bevegelse.



Pels: Viktig å holde fokus på det vesentlige, anatomien og pelskvalitetene på alle
hårlagene.
Korthåret: Det skal være dekkende pels over alt. Ingen synlige bare flekker eller tynn
pels er ikke ønskelig.
Strihåret: En kort, stri pels med skjegg og barter og benhår, er en meget god og
bruksvennlig pels som skal settes pris på. Strihåret som mangler strihårede
attributter er feil.
Langhåret: Langhårete hunder skal ikke være for overdrevet pelset. Det står ikke i
standarden at det ikke er lov til å klippe, men det er lov å kommentere/trekke for
overdrevet presentasjon av pelsen.



Farger:
Korthåret og Langhåret, ensfarget. Alle farger som ikke er omtalt i standarden er
diskvalifiserende feil. Viltfarget korthår kan dukke opp, da det ikke er
hårlagskrysningsforbud i Norge.
Konklusjon NDF: NDF oppfordrer til at disse hundene ikke dømmes på farge, men
på anatomien (NB! Skal ikke ha CACIB).
Ren farge foretrekkes, rød anses som mer verdifull enn rød-gul og gul.



Pigment på ensfargede hunder. Standarden sier at nesebrusk og klør skal være sorte,
rødbrun er tillatt, men ikke ønskelig.
Konklusjon NDF: De rødbrune skal ikke diskvalifiseres, men det kan være et
alternativ å holde tilbake CK.



Tofarget: Tantegninger skal være rene. Ved sotete tantegninger skal det trekkes i
premiegraden. Sotete tantegninger ikke ønskelig, og viktig at man kommenterer i
kritikken og at det gjenspeiles i premiegraden.
I forhold til merle er det viktig at det er den mørke som er grunnfargen.
Når det gjelder tigret/brindle skal stripene være jevnt fordelt over hele kroppen.



Små hvite flekker i fronten er tillatt, men ikke rundt på kroppen.
Konklusjon NDF: Er flekken for markert og forstyrrende på helhetsinntrykket skal
det trekkes for, bør holde tilbake CK.



Måling: Ved måling av dachshunder brukes et 1 cm bredt målband som plasseres
rett bak frembeinet ved brystkassens dypeste punkt og opp mot mankens høyeste
punkt. Det er viktig å sikre at man måler brystomfang og ikke «fettomfang». Det
anbefales at man leser av målet mot 10cm punktet på målebåndet, og ikke har
fingrene under båndet.



Størrelse: Helheten bør være avgjørende. Til tross for korte ben i forhold til den
lange kroppen skal den verken være forkrøplet, plump, hemmet i bevegelsene eller
spinkel og røyskattaktig. Den skal kunne ivareta sin funksjon som hi-hund og løs på
drevet halsende hund.
Konklusjon NDF: I forbindelse med evaluering av RAS vil vi se om vi i 2016 vil veie
og måle et visst antall standard dachshunder på utstilling, for å se om vi kan se en
sammenheng mellom brystomfang og vekt. Da kan det eventuelt settes opp max.
mål for standarden.



NDF vil at dommere skal bruke premiegradene. Bedøm pels, ta vare på de
rasespesifikke egenskapene. Husk linjer, proporsjoner og helhet og bruk hendene
som kontroll på brystkassen og brystbein og se hunden i bevegelse under
bedømmelse, slik som ble gjort på de hundene som ble vist på konferansen.

