NORSK BOXERKLUBB
Postboks 518, Sentrum - 0105 Oslo

Til norske hundedommere autorisert for Boxer

Oslo 31.10.2017:

Norsk Boxerklubb gir disse kommentarene til FCI standard 144:
Første del av FCI standard for boxer beskriver helhetsinntrykket av rasen, dernest viktige
proporsjoner. Vi ønsker å poengtere at de bør det etterstrebes å belønne korrekte proporsjoner, og at
avvik fra disse skal betraktes som feil, jo større avvik, dess mer alvorlig feil.
Norsk Boxerklubb vil i tillegg gi disse bemerkningene til oversikten over feil som listes i standarden:
Standarden sier: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er,
skal graderes etter hvor stort avviket er i relasjon til rasebeskrivelsen.
Norsk Boxerklubb vil legge til at det i oversikten listes noen feil som er rent kosmetiske, andre feil
som har betydning for hundens helse og funksjon. Norsk Boxerklubb vil med dette poengtere at feil
som går ut over hundens velferd eller funksjon skal straffes hardere enn rent kosmetiske feil. Vi vil
derfor oppfordre norske dommer om å legge større vekt på feil som påvirker hundens helse eller
velferd i større grad enn rent kosmetiske feil
Eksempler på feil som påvirker hundens velferd eller funksjon er:
Anatomiske feil, gemyttmessige feil, avvikende eller usunt bevegelsesmønster, halthet.
Eksempler på kosmetiske feil som ikke påvirker hundens velferd eller funksjon er:
Feil ørestilling, feil øyenfarge, avvik i tetthet i tigrering, soting av bunnfargen, plassering av og
utbredelsen av de hvite tegningene.
Vi vil også påpeke at det hos boxer finnes to grunnfarger – rød og tigret. Ingen andre farger er tillatt
(blå, black and tan, leverfarget). Hvitt er ikke en egen farge, men en variant av hvite tegninger som
fremkommer når et individ får et genvarianten sw fra begge foreldre. Man får da en rød eller tigret
boxer, med sort maske, som har hvite tegninger som dekker det meste av bunnfargen. Mange av disse
boxerene har også store felt med farge, ofte rundt ører og øyne, der både grunnfarge og maske er godt
synlig. Denne feilen er, i motsetning til mange andre feil, enkel å bli kvitt i neste generasjon ved å
kombinere avlsdyret med et individ uten genvarianten sw. Resultatet blir da et helt kull boxere med de
ettertraktede hvite tegningene, genetisk Ssw for egenskapen hvite tegninger.
Vi vil derfor på det sterkeste oppfordre alle dommere til å bedømme boxere med mer enn 1/3 hvitt på
linje med alle andre boxere, og å gi dem en kritikk og en premiegrad basert på deres feil og fortrinn på
linje med alle andre boxere. Hvor viktig den kosmetiske feilen: for store hvite tegninger er, blir opp til
den enkelte dommer. Vi ber dere huske at dette ikke er en diskvalifiserende feil, den påvirker ikke
hundens velferd eller funksjon, og den er (i motsetning til mange andre feil) lett å bli kvitt i neste
generasjon.
Norsk Boxerklubb har, etter årsmøtevedtak, fått opphevet avlssperren på boxere med mer enn 1/3
hvitt. Boxere med mer enn 1/3 hvitt utgjør 20-25% av populasjonen, og det å utelukke en så stor del av
populasjonen fra avl på grunn av rent kosmetiske egenskaper, som i tillegg enkelt avles bort på en
generasjon, er svært betenkelig. Vi håper derfor at du som er dommer i Norge støtter opp om Norsk
Boxerklubbs arbeid for å få en sunnere boxer!
Under har vi kopiert den delen av standarden som beskriver helhetsinntrykk og viktige proporsjoner,
samt oversikten over feil.
Med vennlig hilsen
Norsk Boxerklubb

NORSK BOXERKLUBB
Postboks 518, Sentrum - 0105 Oslo

Helhetsinntrykk:
Middels stor, korthåret, kraftig med kort, kvadratisk kroppsbygning og kraftig
benstamme. Tørr, meget velutviklet muskulatur som sees plastisk under huden.
Livlige, kraftfulle og elegante bevegelser. Skal verken være klumpet eller tung, heller
ikke luftig og lett.
Viktige proporsjoner:
a) Kroppslengde:mankehøyde.
Kvadratisk kroppsbygning, dvs. en loddrett linje fra skulderbladspissen og en fra
sittebensknuten skal sammen med en vannrett linje målt over manken danne et
kvadrat.
b) Brystdybde:mankehøyde.
Brystkassen når til albuene. Brystdybden utgjør halve mankehøyden.
c) Neseryggens lengde:hodelengde.
Neseryggens lengde:skallelengde = 1:2 (målt fra nesebrusken til indre øyekrok, hhv.
indre øyekrok til nakkeknøl).

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.
Gemytt:
Lumskhet, upålitelighet, feighet, mangel på temperament.
Hode:
Mangel på edelhet og uttrykk, lumskt uttrykk, pinscher- eller bulldoghode;
sikling; for spisst eller for lett snuteparti; avfallende neserygg; lærfarget, lys
eller upigmentert nesebrusk; lyse såkalte rovfugløyne, upigmenterte
blinkhinner.
Ører:
Dårlig kuperte* ører. Ukuperte ører: Flagrende, halvtstående eller stående ører,
rosenører.
Bitt:
Skjev underkjeve, skjev tannstilling, feil tannstilling, dårlig utviklede tenner,
synlige tenner eller tunge.
Hals:
Kort, tykk; løs halshud.
Kropp:
For bred og for tung front. Svai, rund eller for tynn rygg. Lang, smal og skarpt
innsunket lend, karpelend, avfallende kryss, smalt bekken. Hengebuk,
innsunkne flanker.
Hale:
Lavt halefeste. Haleknekk.
Front:
Ustabil, fransk. Utvridde albuer, svak mellomhånd, «harepoter», flate
sprikende poter.
Bakben:
Dårlig muskulatur, for lite eller overvinklete bakben. Hjulbent, hasetrang,
kuhaset. sporer. Harepoter. Flate og sprikende poter.
Bevegelser: Vaggende eller ikke tilstrekkelig jordvinnende bevegelser, passgang, stivbent.
Farger:
For høy maske, for tette eller for få striper i tigreringen. Skitten (sotet)
bunnfarge. Urene farger. Uharmoniske hvite tegninger som helt eller halvsidig
hvitt hode. Andre enn de i standarden beskrevne farger, mer enn 1/3 hvit
bunnfarge.
Diskvalifiserende feil: Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Aggressiv eller engstelig
− Stumphale
OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 20. oktober 2008

