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RASEBESKRIVELSE FOR DALMATINER
(Dalmatinski pas)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Kroatia

Bruk:

Jakthund. Selskaps- og familiehund som kan trenes til ulikt
bruk.

Kort historikk:

Hunder som dette er funnet i malerier og kirkebøker fra 16.
til 18. århundre. Dalmatinere finnes i maleriet "Madonna
med Jesus og engler" som dateres til 1600 - 1630 i en
kirke i byen Veli Losinj på øya Losinj i Kroatia , og også i en
freske i Zaostrog, Dalmatia. Det antyder at dalmatineren
kommer fra det østlige Middelshavsområdet, spesielt
provinsen Dalmatia.
Den første beskrivelsen av en dalmatiner finnes i kirkebøker
fra 1719 og 1737 i bispedømmet Djakovo i Kroatia. Den ble
kalt "Canis Dalmaticus" og høyden ble beskrevet som 4 - 5
"Spithamus". Thomas Pennant beskriver rasen i sin bok
"Synopsis of Quadroupeds" i 1771 og kaller den
Dalmatiner, sier den er svært selvstendig og kommer fra
Dalmatia. I en bok fra 1790 av Thomas Bewich beskrives
rasen som dalmatiner eller "vognhund".
Den første
uoffisielle standarden ble skrevet av engelskmannen Vero
Shaw i 1882. Da The Dalmatian Club ble dannet i England
i 1890 ble dette den offisielle standarden. FCI utga den
første dalmatiner standarden 7.april 1955 under navnet
dalmatisk jakthund.

Helhetsinntrykk

Middels langt, middels kraftig prismeformet hode med
hengende ører. Kroppen er rektangulær, kraftig, muskuløs
og karakteristisk flekket. Elegante bevegelser. Tydelig
kjønnsforskjell.

Viktige
proporsjoner:

Kroppslengde : mankehøyde = 10 : 9. Høyden ved albuen
= halve mankehøyden.
Haselengden = 20-25% av
mankehøyden. Hodets lengde ca 40% av mankehøyden.
Skalle : snuteparti = 1 : 1.

Adferd/
temperament:

Trivelig temperament, vennlig, ikke sky eller nølende, uten
nervøsitet eller aggresjon. Livlig, vennlig, lojal, uavhengig
og lett dressert. Liker vann og utendørs aktiviteter. Den
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har tydelige jakthund-instinkter.

Hode:

Må være i proporsjon og harmoni med resten av kroppen
og ikke for bredt i skallen. Lengden fra nakkeknøl til stopp
og fra stopp til nesetippen = 1 : 1, eller snutepartiet er en
aning kortere.
Skallens og snutens overlinje er lett
divergerende. Ikke for tydelige tyggemuskler og kinnben.
Uten rynker.

Skalle:

Flat, svakt avrundet på sidene. Bredest mellom ørene med
tydelige tinninger. Svak pannefure.

Stopp:

Moderat.

Ansiktsregion:
Nesebrusk:

Stor med vidåpne nesebor, skal være fullt pigmentert.
Farge i samsvar med farge på flekkene.

Snuteparti:

Godt utviklede og kraftige kjeveben. Rett neserygg.

Lepper:

Kraftige, slutter ganske tett til kjeven, ikke hengende eller
for tykke, uten klart definerte munnviker. Ønskelig med full
pigmentering.

Kjever/tenner:

Saksebitt med alle tennene satt loddrett i kjeven. Fullt
tannsett ønskelig. Tennene er jevnstore og hvite. Tangbitt
tolereres hos eldre hunder.

Øyne:

Ovale, plassert ikke helt fremadrettet i en vinkel på 10 – 15
grader. Øyefargen i samsvar med fargen på flekkene.
Stramme øyelokk. Øyekant fullt pigmentert i samsvar med
pelsfargen.

Ører:

Ganske høyt ansatt, bæres tett inntil siden av hodet.
Rekker indre øyekrok eller stoppet. Tuppen lett rundet. På
fasong som en trekant med to like sider. Fine og myke.
Det er svært viktig at ørene har flekker, dvs at ørene må
ikke være helt sorte eller brune, men flekket på hvit
bakgrunn.

Hals:

Kraftig og ganske lang, avsmalnende mot hodet og uten løs
halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

I proporsjon til en rektangulær kropp.

Skulder:

Vinkel ca 115 – 120 grader.
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Albue:

Godt inntil kroppen.

Underarm:

Benstamme i proporsjon til kroppen og kraftig (rund). Rette
forben som står loddrett.

Mellomhånd:

Svakt skråstilt, sterk og fjærende.

Poter:

Kompakte, såkalt kattepote er typisk. Sterke, elastiske
tredeputer. Neglene foretrekkes pigmenterte.

Kropp:

Rektangulær, lengde : mankehøyde = 10 : 9.

Manke:

Tydelig markert.

Rygg:

Kraftig, rett.

Lend:

Kort og muskuløs.

Kryss:

Muskuløst, faller mindre enn 30 grader.

Bryst:

Dypt og rommelig, ikke for bredt eller tønneformet. Dybden
45 – 50 % av mankehøyden. Høyden ved albuen er ca
50% av mankehøyden. Godt buede ribben.

Underlinje/buk:

Moderat opptrukket, men ikke dradd inn.

Hale:

Ansatt i kryssets forlengelse. Når ca til haseleddet eller litt
lenger. Kraftig ved roten, avtar gradvis mot tuppen. Ikke
for tykk, i proporsjon til kroppen. Bæres sabelformet.
Fortrinnsvis flekket.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

I proporsjon til kroppen.
Parallelle.

Overlår:

Muskuløse og kraftige.

Knær:

Kraftige og velutviklede.
horisontalplanet.

Haser:

Sterke.

Mellomfot:

Ca 20 – 25 % av mankehøyden. Vinkel ca 130 grader.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Kraftige, vel definerte muskler.

En vinkel på 40 grader til

Rytmiske, elegante, frie bevegelser. Skritt og trav med god
rekkevidde i fronten og godt driv. Sett forfra er bena
parallelle.
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Pels:
Hårlag:

Kort, skinnende, hard og tett over hele kroppen.

Farge:

Bunnfargen er rent hvit. Sortflekket variant med sorte
flekker, leverfarget med brune flekker. Det er ønskelig at
flekkene er så jevnt plasserte som mulig, vel definerte og
uten å flyte sammen i den hvite bunnfargen. Størrelsen
fortrinnsvis jevn, ca 2 – 3 cm i diameter. Hos den brune er
flekkene litt mindre, rundt 2 cm. Flekkene på hodet og bena
mindre enn på kroppen. Det er ønskelig at halen er flekket
også, med flekker som også er mindre enn de på kroppen.
Ujevne og små flekker (ticks) på kroppen er ikke ønskelig
og må straffes. Flekkene må ikke flyte sammen og danne
store felt. Store fargede områder er ikke ønskelig.
Flekkene på ørene må spesielt legges merke til.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde

Hannhunder: 56 – 62 cm
Tisper: 54 – 60 cm.
Hunder av utmerket type og balanse må ikke straffes om de
er over max høyde.

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 og dens evne til
å utføre sitt opprinnelige arbeid.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tydelige tegn på aggressivitet og/eller har
fysiske defekter som påvirker hundens sunnhet skal
diskvalifiseres.
 Aggressiv eller meget engstelig.
 Konvergerende linjer i hodet
 Mangel av mer enn 6 premolarer. Mangel av M3 regnes
ikke som feil.
 Entropion, ectropion, glassøyne, øyne med ulik farge, blå
øyne.
 Delvis blå iris
 Fullstendig mangel av pigment på snuten
 Krøllet hale
 Monokkel (patch rundt ett eller begge øynene) eller patch
annetsteds
 Tricolor (sorte og brune flekker på samme hund) brindle
fargede flekker, gule (lemon) flekker, orange flekker, blå
flekker, eller ensfarget hvit uten flekker.
 Strihåret eller langhåret
 døv
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OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
* ifølge norsk lov er fjerning av sporer ikke tillatt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.

Norsk Kennel Klub, 25.08.2015

