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Forord
Du sidder nu med første udgave af racespecifik
avls strategi (RAS) for Bull Terriers i Danmark. Vi
har arbejdet på RAS i næsten et år og der er brugt
rigtigt mange timer på at samle materiale, behandle det, holde møder og skrive.
Det har ikke været muligt at investere lige så meget tid i alle emner, som vi godt kunne have tænkt
os. Men det bliver der rig mulighed for at råde bod
på i de efterfølgende versioner af RAS.
Vi synes alligevel, vi har lavet en rigtig god første
udgave, som vi er meget stolte af.
Opbygning

 Kapitler: RAS er opdelt i 8 kapitler:

Tilbagemeldinger
RAS har udviklet sig til et stort dokument, som der
skal arbejdes videre på ved de fremtidige opdateringer.

-

RAS

-

Oprindelse

-

Population

-

Mentalitet

-

Sundhed

-

Eksteriør

Indhold

-

Ansvar

Grammatik & stavning

-

Reproduktion

Formulering & forståelighed

 Status: Efterfølgende gives der på basis af

Vi værdsætter tilbagemeldinger, der kan være
med til at øge kvaliteten af RAS og rette fejl og
mangler i næste version - uanset om det drejer sig
om f.eks.:

Opsætning & layout

hvert kapitel en status / et resumé og en kon-

Har du kommentarer, så send dem til Marianne

klusion pr. område.

Duchwaider på e-mail: Betterbrand@hotmail.com.

 Strategi & mål: På grundlag af status på hvert
enkelt kapitel er der formuleret:

Derudover bliver RAS selvfølgeligt behandlet på
vores fremtidige racemøder.

-

En langsigtet strategi pr. område.

-

En handlingsplan - indeholdende indsatser

Til slut skal der siges stor tak til de mange, mange

og kortsigtede mål - der understøtter den

personer, der har hjulpet os med materiale og re-

langsigtede strategi.

search, herunder en særlig tak til dyrlægerne Jan

Frivillighed
RAS er baseret på frivillighed. D.v.s. at dokumentet indeholder anbefalinger til indsatser, som - den
enkelte opdrætter - må vurdere i hvor høj grad tilfører dennes avlsprogram og hele racen værdi.
Det er vores håb, at både opdrættere og ejere in-

Birch, Jørgen Koch, Ulrik Westrup og Louise
Bjørn Brønden, fotograferne Alice van Kempen
(NL) og Sebastien le Meaux (F) samt Dr. David O.
Harris (USA), Lena Grundén (S), Ursula Rohrmüller (S), Vivi Brammer, Ole Poulsen og Preben
Hyldmar.

spireres af RAS - og at mange får lyst til aktivt at
deltage i Bull Terrier gruppens (BT gruppen) fælles arbejde og aktiviteter.

RAS

Rigtig god læselyst ☺
RAS udvalget
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RAS
Dansk Terrier Klub (DTK) vedtog i 2006, at der inden for de enkelte racer skal udarbejdes en racespecifik avls strategi (RAS).
RAS er en handlingsplan, der skal omfatte population, mentalitet, sundhed og eksteriør. Det forventes, at RAS indeholder:
En ordentlig beskrivelse af racens historie i dens
hjemland og i Danmark.
Dens positive såvel som negative sider.
Sundhed kontra sygdom i racen.
En beskrivelse af populationen.
Formålet er at øge bevidstheden omkring avlsarbejdet, så opdrættere arbejder mod samme mål
og ikke i hver sin retning.
Hvor skal vores race være om 5 år?
Hvad skal styrkes?
Hvad ser vi gerne udryddet?

Formål
Primære mål

 Bull Terrieren skal som race udvikles positivt
og i henhold til racestandarden inden for:

RAS skal ses som et vejledende værktøj til alle
opdrættere. Det skal være et redskab, som nye
opdrættere kan have stor gavn af. Det giver større
viden om racen, hvilket på sigt højner kvaliteten i
avlen.

-

Mentalitet

-

Sundhed

-

Eksteriør

 Bull Terrierens eksistens som lovlig race, uden
race- eller gruppe-specifikke lovgivningsmæssige restriktioner, skal sikres.
Sekundære mål
Til opnåelse af de primære mål skal RAS:

 Opsætte tydelige langsigtede mål, der stemmer overens med det internationale arbejde
inden for racen.

 Opsætte operative og målbare kortsigtede mål,
der understøtter de langsigtede mål og nationalt fokus.

 Angive ansvarlig for indsatser / aktiviteter i forbindelse med kortsigtede og målbare mål.

 Følge op på opnåelse af mål.
 Fungere som dokument til formidling af viden
til opdrættere, ejere og øvrige interessenter.

RAS
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Racens strategi

Medlemskab af DTK
Racens fremtid er afhængig af såvel racens til-

For at understøtte og få størst mulig opbakning til

stand som dens image. Det understøttes først og

og gennemførsel af RAS er det vigtigt, at alle op-

fremmest af kvaliteten af racens mentalitet, sund-

drættere samt flest mulige ejere er medlemmer af

hed og eksteriør.

DTK.

Det er ikke tilstrækkeligt, at racen som helhed be-

Dansk Kennel Klub (DKK) har p.g.a. skift til nyt IT

står af smukke dyr, der mentalt og sundheds-

system ikke mulighed for at lave en opdateret

mæssigt er i orden. Både opdrætteres og ejeres

oversigt over alle Bull Terrier kennelmærker, men

rolle har stor betydning for racens image og der-

har kunnet levere en fra det gamle IT system.

med dens fremtid.

Oversigt stammer fra 1. halvår 2006. Herpå figu-

For at sikre at omverdenen vurderer racen ud fra
reelle fakta, er det desuden vigtigt, at racen proaktivt kommunikerer korrekt information og via PR
aktiviteter sikrer, at racen ”brandes” i overensstemmelse med virkeligheden.
RAS er en handlingsplan, der sikrer viden, sammenhæng og målrettede aktiviteter på alle områder samt opfølgning på disse.

rerer 31 kennelmærker og af disse har kun 16 en
indehaver, der er medlem af DTK. Hvis kennelmærket ejes af flere personer, er det ikke blevet
kontrolleret om alle indehavere er medlem af
DTK, kun om en af dem er.
Kennelmærker
DTK
med min. 1 DTK
DKK kennelmærker
medlemmer
medlemskab
År/mdr. Antal Indehavere År/mdr. Antal
Antal
%
31
44 2007.10
85
16 51,6%
2006.04

(Kilde: DKK, DTK)
Ovenstående model er en illustration af sammen-

Pr. 28. oktober 2007 var der 85 medlemmer af

hænge og elementer i racens samlede strategi.

DTKs Bull Terrier gruppe.

RAS
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Forankring
Nationalt

 RAS udvalg: Der fik til opgave at udarbejde
RAS, blev nedsat på BT gruppens racemøde
juli 2007. Det består af:
-

Kim Bressendorff (Breslaus), racerepræsentant

-

Marianne Duchwaider (Betterbrand)

-

Mette Poulsen (Full Circle)

-

Sannie Nielsen (Anzesa)

-

Jette Hollensberg (Starburst)

 Godkendelse: RAS udvalget sendte RAS

Kendskab:
-

Kendskab til RAS skal udbredes via BT

2008 til godkendelse hos DTKs bestyrelse i

gruppens webside (under DTKs webside)

maj 2008.

og Terrier Nyt (TN).

 Opdatering: RAS udvalget varetager årlig op-

-

datering med tidssvarende materiale.

 Racemøde:
-

-

-

RAS publiceres i pdf format på BT gruppens webside (BT websiden).

-

Flest mulige opdrættere skal referere til -

RAS bliver fremover et fast emne på race-

samt benytter uredigeret tekst fra RAS på

mødet, hvor ændringer og tilføjelser kan

deres websider og i materiale til deres

diskuteres, vedtages eller sendes til videre

hvalpekøbere.

forarbejdning hos RAS udvalget.

Der skal henvises til, at materialet stammer

RAS udvalget kan ændres på racemødet,

fra RAS med angivelse af årstal og versi-

men den siddende racerepræsentant er al-

onsnummer. Fotos og illustrationer må ikke

tid medlem af RAS udvalget.

anvendes p.g.a. ophavsret.

Der afholdes racemøde årligt.

-

Der fremsendes link til RAS til personer, der
registrerer kennelmærke til opdræt af Bull
Terriers.

Internationalt

 Skandinaviske raceklubber: Nye versioner af
RAS distribueres hertil. De tillades at benytte
materiale fra den danske RAS.
Hvis det findes formålstjenligt, koordineres
tekst og tiltag med de øvrige skandinaviske raceklubber.

 Øvrige internationale raceklubber: Tillades
at benytte materiale fra den danske RAS, hvis
der anmodes herom.

RAS
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Videns & referencegrundlag
Bull Terrieren er en lille population i Danmark, der
ikke har egen raceklub og indtil videre ikke har
haft et sundhedsprogram eller anbefalinger af
helbredstests i forbindelse med avlsarbejdet.
Især racens oprindelsesland Storbritannien og
USA har populationer, der væsentligt større end i
Danmark. Sverige er det Skandinaviske land, der
er længst med implementering af et sundhedsprogram. Derfor baseres RAS i høj grad på viden
og anbefalinger fra raceklubber i Storbritannien,
USA og Sverige.
Herefter omtales disse klubber / lande som referenceklubber / lande.
Storbritannien | The Bull Terrier Club (BTC):
Racens oprindelsesland, der har en stor population af Bull Terriers. Alle danske Bull Terriers har
hunde herfra i deres afstamning.
Der er ingen tvivl om, at beslutninger omkring avl,
der tages i Storbritannien, har markant den største indflydelse på Bull Terrier populationen på
verdensplan.
I Storbritannien er racen repræsenteret ved mange regionale raceklubber. Som reference benytter
vi BTC, der er en af de ældste og største raceklubber. Klubben har et stort antal medlemmer fra
andre lande.
Klubben blev grundlagt i 1887 og hører under The
Kennel Club (KC), der ikke er medlem af
Federacion Cynologique Internationale (FCI).

USA | Bull Terrier Club of America (BTCA):
BTCA har længe arbejdet organiseret med test og
registrering af helbredsproblemer. USA er det
land, hvor størst erfaring og viden omkring helbredsprogrammer er akkumuleret.
BTCA er involveret i flere forskningsprojekter i
samarbejde med forskellige universiteter.
Hovedklubben er BTCA. Der findes et stort antal
underliggende regionale Bull Terrier klubber.
Klubben blev grundlagt i 1899 og hører under
American Kennel Club (AKC), der ikke er medlem
af FCI.
Sverige | Svensk Bullterrierklubben (SvBTK):
SvBTK er længst med at implementere en strategi
omkring helbred og tests i Skandinavien.
SvBTK offentliggjorde deres første RAS i 2006.
Det er den ældste Bull Terrier klub i Skandinavien.
Klubben blev grundlagt i 1976 og hører under
Svenska Kennelklubben (SKK), der er medlem af
FCI.

RAS
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Registreringer for referencelande
Der registreres betragteligt flere Bull Terriers i
Storbritannien og USA end i Danmark. I Sverige
ligger tallet generelt højere end i Danmark.
Reg.
år
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Total
Gns.

Registrerede Bull Terriers
Danmark Storbritan
USA
(DKK) nien (KC)
(AKC)
69
2.523
941
76
2.632
1.004
64
2.925
1.093
69
2.419
1.072
79
2.665
1.190
105
2.924
1.357
70
2.996
1.548
77
3.210
1.744
53
3.361
1.765
69
3.335
1.841
731
28.990
13.555
73,1
2.899,0
1.355,5

Sverige
(SKK)
103
110
135
104
83
90
177
125
108
162
1.197
119,7

Herunder ses tendensen for Sverige og Danmark.
Registrerede Bull Terriers

180
160
140

Ses der på de danske registreringstal, så er der

Antal

(Kilde: DKK, KC, AKC, SvBTK)

120
100

generelt tale om en svagt faldende tendens over

80

de sidste 10 år, hvor det i vores referencelande er

60

stigende.

40
1998

Antal

Registrerede Bull Terriers

1999

2000 2001 2002
Danmark (DKK)
Tendens (DK)

2003

2004 2005 2006
Sverige (SKK)
Tendens (S)

2007

3.000

(Kilde: DKK, SvBTK)

2.500

I slutningen af dette dokument findes diverse kil-

2.000

der og bilag, der er anvendt til udarbejdelse af

1.500

RAS.

1.000

Materiale fra kilder, der ikke er vedlagt som bilag,
har RAS udvalget dokumenteret og arkiveret.

500
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Danmark (DKK)
Sverige (SKK)

Storbritannien (KC)
Tendens (UK)

USA (AKC)
Tendens (USA)

(Kilde: DKK, KC, AKC, SvBTK)

RAS
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Oprindelse
I slutningen af 1800 tallet begyndte en voksende
engelsk middelklasse at efterspørge selskabs- og
udstillingshunde. Hunde blev ikke længere kun
betragtet som brugshunde. De mere velstående
klasser kunne nu tillade sig at holde hund som
statussymbol og hobby.
Skabelsen
Bull Terrieren blev første gang præsenteret på en
hundeudstilling i Birmingham i maj 1862. Den blev
vist af James Hinks, der anerkendes, som ’racens
skaber’. James Hinks benyttede mange racer for
at nå sit mål om at skabe en ’Gentleman’s companion’ - altså en gentlemans ledsager - men den

Gardenia Donar-Span - kuldbror til Raydium Brigadier, der
vandt The Regent Trophy i 1937

engelske bulldog, dalmatineren og - den nu uddø-

Forbedringen

de engelske hvide terrier var hovedingredienser-

I erkendelse af arvelighed forbød den engelske

ne. Eksteriørmæssigt havde den engelske hvide

kennel klub (KC) i 1909 udstilling af og avl på dø-

terrier lighed med nutidens manchester terrier.

ve hunde. Et problem, der var meget udbredt hos

James Hinks Bull Terrier bliver i litteraturen omtalt

Bull Terrieren - og stadigt eksisterer i dag. Døv-

som ’The New Bull Terrier’, idet den adskilte sig

hed stammer bl.a. fra den engelske hvide terrier,

fra de hidtil kendte ’bull and terriers” (kombinatio-

hvoraf den sidste blev registreret i 1904. Racen

ner af bulldog og forskellige terriers). Hans mål

formodes uddød netop p.g.a. døvhed.

var at skabe en helt hvid hund og datidens hunde-

Dedikerede opdrættere fornyede racen ved udvik-

folk værdsatte det, idet James Hinks ”hvide kava-

ling af opretstående øre (ørekupering var blevet

ler” hurtigt blev populær og gjorde sig godt på

forbudt), en farvet variant (anerkendt af KC i

hundeudstillinger.

1933) og - ikke mindst - det, der i dag eksteriør-

Bull Terrieren blev en modehund og i 1887 blev

mæssigt kendetegner racen bedst; downface og

The Bull Terrier Club dannet.

ægformet hoved. Hovedarkitekten bag fornyelsen

Både i litteratur, blandt Bull Terrier ejere og op-

var Harry Monk, der betegnes som den, ’der for-

drættere forveksles ’bull and terriers’ ofte med

bedrede racen’.

’The New Bull Terrier’, når Bull Terrierens oprin-

Den kennel, der fik størst betydning for udviklin-

delse beskrives, hvorfor racen af og til fejlagtigt

gen af de farvede Bull Terriers, som helt op til i

betegnes som kamphund af oprindelse.

dag stadig har markant indflydelse på stamtavlerne, var Romany, repræsenteret ved D. Montague
Johnstone (kendt som Miss D). Hun købte sin første Bull Terrier i 1927 og opdrættede Bull Terriers
indtil 1980. Ved slutningen af 2. verdenskrig sluttede Meg Williams sig til Miss D under Romany
kennelnavnet.

Oprindelse
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Moderniseringen
I 1936 dukkede et nyt navn, Raymond H. Oppenheimer, op i den engelske Bull Terrier verden.
Han fik en indflydelse på racen, der ikke er set siden. Det kan med rette siges, at han er ’den moderne Bull Terriers far’.
I nært samarbejde med Eva Weatherill fik han,
frem til sin død i 1984, signifikant betydning for de
hunde, vi kender i dag, både via de mange og banebrydende hunde, som de to kenneler producerede, men også via sin markante indsats og indflydelse i det strategiske og politiske hundeliv.
Raymond H. Oppenheimer opdrættede Bull Terriers

under

kennelnavnet,

Ormandy

og

Eva

Raymond Oppenheimer

Weatherill under Souperlative. Mange hunde bar

Dog har USA valgt at skille farvede og hvide i for-

begge navne.

skellige klasser på udstillingerne for at understøtte

Det er ikke sandsynligt, at der findes Bull Terriers i

den farvede variant, som i mange lande overord-

dag uden Ormandy og Souperlative blod i deres

net er af en dårligere gennemsnitlig kvalitet end

afstamning.

den hvide.

Opgør med den helt hvide Bull Terrier

Det har formodentligt været med til at sikre, at

Da Bull Terrierens vigtigste egenskab oprindeligt

USA har en stor andel af farvede Bull Terriers af

var den helt hvide pels, var det et stort skridt for

høj kvalitet. Tilsvarende er der en særlig klasse

de tidlige opdrættere at acceptere den farvede va-

for farvede Bull Terrier på verdens mest betyd-

riant, som fra starten blev forsøgt avlet ud af ra-

ningsfulde udstilling, The Bull Terrier Clubs (UK)

cen, men senere blev anset som en nødvendig-

Major Trophies, hvor der konkurreres om The

hed for racens udvikling, såvel helbreds- som eks-

Sandawana Trophy.

teriørmæssigt.

I dag er der overalt fuld accept af, at de farvede

Hvor der i den første del af 1900 tallet stadigt var

genetiske anlæg har essentiel betydning for ra-

stor uenighed om, hvorvidt en hvid Bull Terrier ef-

cens fortsatte bestående. Den gennemsnitlige

ter farvede linier, var en ”rigtig” Bull Terrier, be-

kvalitet af den farvede variant er stigende.

tragtes den hvide og den farvede variant i dag på
verdensplan som én race - ikke kun stambogsmæssigt, men også blandt opdrættere.

Oprindelse
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Historie versus vandrehistorier
Desværre formidles en del ukorrektheder og vandrehistorier om Bull Terriers oprindelse og oprindelige formål både via bøger, raceklubber, opdrættere og ejere.
Den tidlige Bull Terriers evner som kamphund berømmes og James Hinks tillægges ønsket om at
skabe en sådan. En af årsagerne er forveksling
af, hvad der er i gamle kilder omtales som ’bull
and terrier’ og vores egen race, Bull Terrier.
Da James Hinks introducerede Bull Terrieren i
1862, havde kampe mellem hunde og andre dyr
været forbudt i 27 år (siden 1835), hvorfor det ikke
er sandsynligt, at Bull Terrieren blev skabt til
kamp med tyre, som ofte påstået.

Raymond Oppenheimer & Eva Weatherill modtager
the Monkery Stud dog award i 1984

Denne historie blev først nedskrevet 34 år efter, at
den angiveligt havde fundet sted. Indtil da var den
gået fra mund til mund. Det gør, at mange elementer i historien er direkte ukorrekte eller ikke

Derudover prioriterede James Hinks den hvide

mulige.

pels over alt andet i sit avlsarbejde, hvilket han ikke havde gjort, hvis han ønskede at skabe en
kamphund. Egenskaber som f.eks. styrke, hurtighed og aggression havde da haft større betydning
end pelsens farve.

I forbindelse med DTKs 75 års jubilæum i 2002
sammenfattede Kevin Kane nogle af sine resultater, der er publiceret i hans 2 bøger - Pity Me og
James Hinks Master Craftsman, i en artikel, som
blev udgivet i jubilæumsnummeret af TN. Artiklen,

Endeligt benyttede han dalmatineren i avlen. En
race, der i givet fald ville forringe Bull Terrierens

Not bred for business (med forretning menes
kamp), er vedlagt (bilag 01 & 02).

kampegenskaber væsentligt.
(Kilde for alle ovenstående afsnit under ’OprinI slutningen af 1990’erne satte skotske Kevin Kane sig for at bevise disse historier ved brug af
samtidige kilder. Udover offentlige arkiver fik han

delse’: Bull Terriers Today, Full Circle, Pity Me,
James Hinks Master Craftsman, The Souperlative
Story).

adgang til Hinks familiens papirer.
Resultatet var kort og godt, at Kevin Kane måtte
konkludere, at Bull Terrieren var skabt som udstillingshund samt at f.eks. den berømte historie om
Bull Terrieren, Puss’ evner som kamphund var
ganske usand.

Oprindelse
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Danmark
Desværre er Bull Terrierens danske historie ikke

I det gennemgåede materiale fra før 1968 blev der

veldokumenteret. RAS udvalget har ikke haft de

fundet 36 indregistrerede Bull Terriers, hvoraf 2

fornødne ressourcer til at undersøge alt, hvad der

var importeret fra Ruth og Olle Hägglund, kennel

er muligt om racens danske historier i forbindelse

Panzarkraft, i Sverige og 24 var opdrættet af

med første udgave af RAS. Det bliver der forhå-

Georg og Brian Sand, kennel Sablos.

bentligt rådet bod på ved fremtidige versioner.

Den første registrering blev født 6/1 1965 og den

RAS udvalget har dokumenteret, hvad der indtil

sidste 12/2 1967.

nu er blevet arbejdet på, så det fremtidige arbejde
kan fortsættes herfra.
DKK arkiver
DKK stiller deres arkiver til rådighed, men arkiveringsmetoderne for det ældste materiale gør informationerne svært tilgængelige.

Det vides således endnu ikke, hvornår den første
Bull Terrier blev registreret i Danmark, hvornår det
første kuld blev født og hvem der opdrættede det.
Kennelmærker
Alle kennelmærker registreret fra midten af
1960’er ligger arkiveret i alfabetisk orden. Alle ra-

Stamtavler

cer er således ”blandet sammen”. D.v.s kennel-

1979 - i dag: I løbet af 1979 påbegynder DKK

mærket skal kendes for, at der kan findes informa-

elektronisk registrering af hunde. Disse oplysnin-

tion om pågældende kennelmærke eller samtlige

ger kan søges via hundeweb.dk (kilde: DKK).

arkivkort skal gennemgås for at finde Bull Terrier

1968 - 1979: Stamtavler er arkiveret på papir sor-

kennelmærkerne.

teret pr. år og opdelt pr. race.

Der er pr. oktober 2007 ca. 13.000 kort i arkivet,

Disse er kopieret til eventuel senere research.

hvilket gør det til en tidskrævende opgave.

Tidligere - 1968: Før 1968 er stamtavle materia-

Om Kennel Sablos - som meget vel kan være det

let mere utilgængeligt, idet det er registreret i

første registrerede kennelmærke for Bull Terriers -

stambogsnummer orden således, at samtlige

kan fortælles, at det blev registreret af Georg og

stamtavler for alle racer skal gennemgås for at

Brian Sand i december 1964.

finde relevante informationer om Bull Terriers.

Stamtavler viser, at Brian Sand opdrættede alene

Materialet er til dels håndskrevet og ikke i datoor-

på kennelmærket fra 1970.

den.

Udstillinger

60 bøger, der hver indeholder ca. 400-700 stam-

DKKs arkiver indeholder ikke materiale om de tid-

bogsnumre - startende med 1968 og tilbage i ti-

lige udstillinger.

den, er gennemgået. Disse stambogsnumre om-

Det vides således ikke, hvornår den første Bull

fatter dog kun 3-4 års registreringer.

Terrier blev udstillet i Danmark og hvem det var.

Materiale vedr. Bull Terriers er kopieret til eventuel senere research.
Det er dokumenteret, hvilke bøger der er gennemgået, så det er let at forsætte gennemgang af
registreringerne.

Oprindelse

Hvad vi ved
Fra midten af 1960’erne til 1968 er der få registreringer af Bull Terriers, herefter ses en stigning i
registreringer. Der avles regelmæssigt og der importeres flere hunde fra England og Sverige.
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Population
Med Bull Terrier population menes der det samlede antal individer, der er registreret i DKK. Populationens vækst eller nedgang er et udtryk for balancen mellem fødsler af nye individer og antallet
af døde individer. I dette kapitel fokuseres på individer, som er eller har været registreret i DKK
1998-2007.
Danmarks population af Bull Terriers er af så lille
en størrelse, at racen kun kan videreføres ved
yderligere brug af avlsmateriale fra udlandet.
Også på verdensplan er gen-poolen begrænset,
både via antallet af individer og fordi racen er
kendetegnet ved en høj indavlsprocent (indavl =
avl mellem individer der er tættere beslægtet end
racens gennemsnit).

Årlige danske registreringer
Igennem de sidste 10 år er der ikke blevet registreret over 100 hvalpe på et år og antallet af kuld
har ligget mellem 10 og 18 stk. årligt.
Der er blevet indregistreret gennemsnitligt 66,7
Bull Terriers årligt. Det er i alt 731 Bull Terriers.

Det er en udfordring for opdrættere! Det er nød-

Registrerede Bull Terriers i DKK

vendigt at tænke langsigtet for at bevare genpoolens størrelse for eftertiden og nogle gange

ne koster resultater i udstillingsringen.

Antal

medfører det kompromiser, som på den korte ba-
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Født i DK

(Kilde: DKK)
Heraf er der blevet importeret 64 Bull Terriers,
hvilket svarer til 8,8 %.
Registrerede Bull Terriers i Danmark (DKK)
Reg.
År
Importeret
Født i DK
I alt
1998
8
61
69
1999
9
67
76
2000
6
58
64
2001
3
66
69
2002
9
70
79
2003
5
100
105
2004
5
65
70
2005
5
72
77
2006
7
46
53
2007
7
62
69
Total
64
667
731
Gns.
6,4
66,7
73,1
%
8,8%
91,2%

(Kilde: DKK)

Population
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Danskfødte kuld
Ses der på de danskfødte kuld - altså DKK registreringerne fratrukket importerede Bull Terriers Antal

er der i perioden registreret 603 hvalpe fordelt
over 132 kuld.
Registrerede Bull Terriers i Danmark (DKK)
Reg.
Fødte
Fødte Hvalpe i
Antal
Gns.
år hanner
tæver
alt
kuld kuld str.
1998
16
37
53
12
4,4
1999
24
34
58
12
4,8
2000
27
25
52
13
4,0
2001
34
29
63
15
4,2
2002
38
23
61
12
5,1
2003
58
37
95
18
5,3
2004
33
27
60
14
4,3
2005
34
33
67
12
5,6
2006
21
18
39
10
3,9
2007
34
21
55
14
3,9
Total
319
284
603
132
4,6
%
52,9%
47,1%
Gns.
13,2

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fødte hanner
Fødte tæver
Hvalpe i alt
Tendens
Tendens
Tendens

(Kilde: DKK)
Importerede Bull Terriers
Der er i perioden importeret 64 Bull Terriers.
Importerede Bull Terriers (reg. i DKK)
Reg. år
Hanner
Tæver
4
4
1998
1999
4
5
2000
2
4
0
3
2001
2002
2
7
2003
3
2
1
4
2004
2005
1
4
2006
5
2
4
3
2007
Total
26
38
40,6%
59,4%
%

(Kilde: DKK)
Antal kuld fordeler sig således over de sidste 10
år.

Antal

20
18
16

Registrerede Bull Terriers i Danmark (DKK)

14
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0

Registrerede Bull Terriers i Danmark (DKK)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

I alt
8
9
6
3
9
5
5
5
7
7
64

(Kilde: DKK)
1998 1999

2000 2001
Antal kuld

2002 2003

2004 2005

2006 2007

Tendens

(Kilde: DKK)

Ses der på fordelingen af importerede hanner og
tæver i kuldene, udgør hanner 40,6 % og tæver
59,4 %.

Den gennemsnitlige størrelse af kuldene er 4,6
hvalpe pr. kuld. Der er ikke nogen generel ten-

ret fertilitet. Der er dog ingen viden om, hvor mange parringer, der foretages uden resultat - og årsagen hertil.
Ses der på fordelingen af hanner og tæver i kuldene, udgør hanner 52,9 % og tæver 47,1 %.

Population

Antal

dens i kuld størrelse, så tallet indikerer ikke ænd-

Importerede Bull Terriers (reg. i DKK)
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Population & levealder
Den samlede danske Bull Terrier population og
dens gennemsnitlige levealder kendes ikke, da
hundeejere hverken er forpligtede til at rapportere
dødsfald til DKK eller til Dansk Hunderegister - og
mange gør det heller ikke.

Noget af forskellen skyldes ganske sikkert periodeforskydning, men forskellen er også et udtryk
for, at der findes Bull Terriers i Danmark, som ikke
er registreret i DKK. Det kan være, de er registrerede i ”andre klubber” eller at der er tale om hunDansk hunderegister
På grund af en ændring af Dansk Hunderegisters

de formidlet af hundehandlere, eksempelvis import fra Østeuropa.

mærknings og registreringssystem i 2001, er det
ikke muligt at fremskaffe tal for 1998-2001.
Siden 2002 er der registreret 523 Bull Terriers i
Dansk Hunderegister. Det er 15,5 % mere end der
i samme tidsrum er registreret i DKK - 453 Bull
Terriers.

Estimeret population
Hvis levealderen for danske Bull Terriers svarer til
den estimerede levealder for de svenske Bull Terriers, betyder det, at den danske Bull Terrier population er ca. 500 Bull Terriers. Det er en meget
usikker vurdering, men der findes ikke bedre

Registrerede Bull Terriers i Danmark (DKK)
Reg.
Dansk
år
DKK hunderegister
%
2002
79
100
126,6%
2003
105
100
95,2%
2004
70
75
107,1%
2005
77
87
113,0%
2006
53
75
141,5%
2007
69
86
124,6%
Total
453
523
115,5%

grundlag for estimering af populationsstørrelsen.

(Kilde: DKK, Dansk hunderegister)

Population
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Anvendte hanner & tæver
I 2007 var der en population på ca. 500 Bull Terriers. I avl har der i perioden 1998-2007 været
brugt 51 hanner og 81 tæver til 132 kuld.

Reg. år
1997-2006
1998-2007
Gns.

Danskfødte Bull Terriers (DKK)
Est.
Anvendte Anvendte
population Antal kuld
hanner
tæver
550
196
53
84
500
132
51
81
525
164,0
52,0
82,5

Det fortæller, at der er / har været en tendens til
matadoravl inden for racen. Ifølge DKKs etiske
anbefalinger (bilag 03) bør matadoravl undgås,
hvilket betyder, at der bør indgå flere individer i
avl for at bevare den genetiske variation.

I perioden 1998-2007 er 7 tæver blevet parret

En opdrætter bør derfor undgå gentagne avls-

med den samme hanhund 2 gange og 2 tæver er

kombinationer (parring af samme han og tæve),

parret med samme hanhund 3 gange.
Tæver parret med den samme han

da det kan få katastrofale følger for en race med
en smal avlsbase.
Hver gang en tæve skal parres, bør ambitionen
være at finde en ny og interessant hund og kun

Reg. år 2 gange 3 gange 4 gange 5 gange
1997-2006
7
2
1
1998-2007
7
2

undtagelsesvis - og af vægtige årsager - bør en

Det skyldes ikke, at der bliver født færre hanner

tidligere kombination gentages.

end tæver i Danmark, idet mere end halvdelen af
de danskfødte hvalpe i perioden er hanner.
Derudover var over en tredjedel af de importerede
Bull Terriers hanner. Der er samlet blevet importeret 26 hanner og 38 tæver.
De importerede hunde kan bidrage med mere
bredde til den allerede eksisterende gen-pool,
hvis de vel og mærket bruges i avl.
Opdrætterne skal i høj grad være på vagt over for
matadoravl og overveje import af avlshunde eller
frossen sæd for at bevare sundheden i populationen.

Population
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Matadoravlsgrænse
DKK har bl.a. fastsat matadoravlsgrænsen for
hanhunde ud fra genetikeren Per-Erik Sundgrens
anbefalede tommefingerregel: En hanhund bør,
gennem sin levetid, ikke blive far til mere end 25
% af det gennemsnitlige antal hvalpe registreret
årligt (kilde: DKK - Genetik & avl).
Alle dansk registrerede hvalpe indgår i beregningsgrundlaget. D.v.s. at importeres der en hvalp
efter en danskejet hanhund, indgår denne hvalp i
hanhundens statistik.
DKKs definition af matadoravl er blevet ændret pr.

På hundeweb (kilde: DKK) beregnes løbende en

1. januar 2008. DKKs procedure for begrænsning

vejledende matadoravlsgrænse. Denne var for

af avlsret eller eventuel nedlæggelse af avlsforbud

Bull Terrier hanner i 2007 på 16 hvalpe. Pr. januar

samt beregningseksempler kan ses under bilag

2008 er matadorsavlsgrænsen 14 hvalpe. Denne

(bilag 04).

beregning skal dog altid sammenholdes med førnævnte bilag.
Der var ikke nogle grænser for tæver - på trods af
at både han og tæve bidrager med 50 % til afkommet.
Matadoravlsgrænsen kan gøre, at opdrættere fristes til at benytte hunde i avl, der ikke er psykisk
og fysisk voksne nok. Alle ønsker at bruge den
han, der passer bedst til deres tæve, inden han
har opbrugt sin kvote.
En risiko er, at de bedste dansk opdrættede han-

Ændringen betyder, at - i racer med færre end
100 årlige registreringer - kan en hanhund anven-

ner fremover bliver solgt til udlandet, da de så kan
benyttes ubegrænset i avl.

des ubegrænset til avl, såfremt han ikke producerer kuld / afkom med indavlskoefficient større end
6,25 %.

Population
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Effektiv population & indavlsprocent
Antallet af individer i avlen har betydningen for
den effektive population og den effektive population har betydning i forbindelse med akkumulering
af indavl i populationen.
Effektiv population er en betegnelse for mængden
af genetisk forskellige individer, der er aktive i avlen. Racen kan have et stort antal individer, men
hvis den årlige hvalpeproduktion stammer fra forholdsvis få avlshunde, så er den effektive population væsentligt lavere end den egentlige population.

cabar Stand and Deliver, der har en indavlskoeffi-

Den effektive population for et givent år udregnes
på følgende måde:
Effekt. pop. =

Et eksempel er den meget brugte hanhund Kila-

cient på 9,33 %, men ved 10 generationer er den
23,06 %. Quicksilver Moustache Pete har en ind-

4 x antal hanner x antal tæver
Antal hanner + antal tæver

avlskoefficient på 0 %, men ved 10 generationer
er den 15,76 % (kilde: Jerold S. Bell).

I 1998 har Bull Terriers en effektiv population på
19,2 hunde. Det beregnes således:
Effekt. pop. =

4 x 8 x 12
8 + 12

Hvis den effektive population ikke ændrer sig, giver det en indavlsstigning i hver generation på 2,6
% ifølge formlen:
Indavlsstigning =

1
2 x effekt. pop.

Opdrættere bør altid opveje fordele og ulemper
ved linie- / indavl. Derfor bør en opdrætter kende
liniens stærke og svage sider, når der laves linieavl.

Herunder ses beregning af effektiv population og
indavlsstigning for 1998-2007.
Registrerede kuld i Danmark (DKK)
Reg. Fødte Benyttede avlsEffektiv
Indavls
år hvalpe hanner tæver population stigning %
1998
61
8
12
19,2
2,6%
1999
67
5
11
13,8
3,6%
2000
58
8
13
19,8
2,5%
2001
66
11
15
25,4
2,0%
2002
70
7
11
17,1
2,9%
2003
100
9
17
23,5
2,1%
2004
65
8
13
19,8
2,5%
2005
72
8
12
19,2
2,6%
2006
46
6
9
14,4
3,5%
2007
62
6
9
14,4
3,5%
Total
667
76
122

Tendensen for indavlsstigning over de seneste 10
år er stigende.

DKK anbefaler, at der ikke foretages parringer
Registrerede kuld i Danmark

tættere end fætter-kusine samt at der udregnes
indavlskoefficienten inden parring. Formlen til udregningen findes på DKKs webside (Indavl og be-

4,0%
3,5%
3,0%
2,5%

regning heraf). Dog skal ”nye” opdrættere være

2,0%
1,5%

opmærksomme på vigtigheden af at studere

1,0%
0,5%

stamtavlerne dybere end 5 generationer.

0,0%
1998

1999

2000

2001

2002 2003

2004

Indavls stigning %

Population

2005

2006

2007

Tendens
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Mentalitet
En opdrætters retningslinier for racens mentalitet
findes i DKKs politik for hundes mentale sundhed
(bilag 05) og den danske oversættelse af FCI
standarden (bilag 06).
Den danske oversættelse af FCI standarden lægger sig tæt op af oprindelseslandets standard, KC
standarden (bilag 07). Dog er der ordvalgsmæssige afvigelser omkring karakteristik / temperament.
Hvor Bull Terrieren i Storbritannien beskrives
som:
Modig, livlig og fuld af sjov
Courageous, full of spirit, with a fun loving attitude
benytter den danske oversættelse af FCI standarden en ældre formulering:
Hundeverdenens gladiator, ildfuld og modig
Beskrivelsen i den engelske standard er klart den
mest sigende og tidssvarende.
Bull Terrierens mentalitet
Bull Terrieren er i følge oprindelseslandets standard modig, livlig og fuld af sjov.

Bull Terrieren har selv den opfattelse, at den er et
fuldgyldigt medlem af familien og derfor trives den
kun rigtig godt, hvis den er tæt på sine mennesker
og ikke er lukket væk i en hundegård.

Den er ligevægtig og modtagelig for opdragelse.

Bull Terrieren knytter sig sjældent tæt til en enkelt

Selvom den er stædig, er den særdeles venlig

eller få personer. Den er overstrømmende glad for

overfor mennesker og nem at have med sig.

alle mennesker såvel børn som voksne.

Bull Terrieren & mennesker

Men det er også en terrier! Den er tids og energi-

Bull Terrieren er hundenes klovn og charmetrold

krævende at opdrage og præge. Den kræver vi-

nr. 1. Den er humørfyldt og altid klar til sjov og leg.

den og lederskab at håndtere.

Den elsker at være i centrum og gør konstant en

Mange nye ejere er blevet overrasket over, hvor

indsats for at blive lagt mærke til. Den har et

stor skade en uovervåget ung Bull Terrier kan gø-

kæmpe ego og et meget stort behov for at være

re på hjem og have - og hvor solidt indhegnet en

tæt på “sin flok”.

have, den kræver.

Den vil allerhelst sidde og se fjernsyn sammen

For Bull Terrieren gælder, at hårdt arbejde er lig

med familiens børn, “hjælpe” med diverse gøre-

en investering i en god, kærlig og glad hund. Det

mål som madlavning, græsslåning eller andet

er alle mennesker ikke skabt til!

husligt arbejde.

Så Bull Terrieren er en unik hund til ganske unikke mennesker.

Mentalitet
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Bull Terrieren & andre hunde
At have flere Bull Terriers sammen er som regel
ikke et problem, så længe det sker overvåget. Bull
Terrieren er ikke kun social med mennesker, men
i særdeleshed med andre artsfæller. Den elsker at
være i en flok, at have andre hunde at lege med og ikke mindst - sove i bunke med.
Nogle hanner accepterer ikke andre hanner, da
de ser dem som konkurrenter, hvorfor det kan være problematisk at have en Bull Terrier han sammen med andre hanner. Præcis som det også er
tilfældet hos mange andre racer.
Bull Terrieren er opdrættet som selskabs- og udstillingshund.
Langt størsteparten af Bull Terrierne har ingen lyst
til at slås med andre hunde. Rent faktisk er det
sjældent, at en Bull Terrier starter en slåskamp.
Bliver den angrebet flere gange, svarer den som
regel igen.
En sund og velfungerende Bull Terrier kender sin
egen styrke og - kombineret med dens stærke
psyke - gør det, at der skal en stor provokation til,
før den tyer til at bide en anden hund.

Bull Terrieren har et voldsomt kropssprog set i
forhold til andre racer og bliver derfor ofte misforstået af andre hunde.
Hvor andre hunde bruger flere signaler, mens de i
roligt tempo nærmer sig den anden, ses det hos
de fleste Bull Terriers, at det meste af hilseceremonien springes over og de "buser” lige ind i den
fremmede hund med fuld styrke.
Det er blot et almindeligt glædesudbrud hos racen, men mindre hunde bliver som regel nervøse
og mange større hunde reagerer med aggressivitet, hvis de ikke er vant til Bull Terriers.
Det voldsomme (manglende) hundesprog er selvfølgelig både genetisk og miljømæssigt baseret.
Derfor er det meget vigtigt, at Bull Terrieren ikke
kun leger med andre hunde af egen race. Den
skal lære at lægge lidt bånd på sin ivrighed og
omgås andre hunderacer med de regelsæt, der
hersker her.
Det kan sagtens praktiseres. Den skal blot præges godt, mens den endnu er hvalp.
Opdrættere skal være opmærksomme på, at et
medfødt godt og velfungerende hundesprog er en
positiv egenskab.
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Bull Terrieren & andre dyr
Hvis Bull Terrieren vokser op blandt andre dyr,
som katte, kaniner, heste o.s.v. bliver den som
regel bedste venner med dem.
Vokser den ikke op blandt andre dyreracer, skal
det ikke tages for givet, at de kan fungere sammen, men det kan - i mange tilfælde - læres.
(Kilde for alle ovenstående afsnit under ’Mentalitet’: Bull Terriers Today).

Det kræver kærlighed, konsekvens og tålmodighed. Alle tre dele i rigelige mængder. Ejeren skal
have viden om hundes adfærd og opdragelse
samt være villig til at investere rigeligt med tid og
energi i hundens opdragelse, prægning og aktivering.
Under opvæksten er det vigtigt, at Bull Terrieren
tit og ofte er i kontakt med andre hunde, så den
Opdragelse & prægning
En Bull Terrier er både stædig, vedholdende og

lærer samvær og kommunikation med andre hunde af forskellige racer.

ikke speciel lærenem.
I USA omtales den som en 3 årig klædt ud som
hund, hvilket egentligt er meget sigende bl.a. for
dens koncentrationsevne.

Det er af stor vigtighed, at Bull Terrieren føler sig,
som i en flok. Der skal den lære sin plads i hierarkiet at kende.
Hunden skal selvfølgelig altid være nederst i

Det er meget vigtigt, at en Bull Terriers opdragelse og prægning tages alvorligt.

rangordenen. Som hos alle andre racer, giver det
ro, når hunden ikke er i tvivl om “hvem den er” og
”hvor den hører til”.
En velstimuleret og veltilpasset Bull Terrier er den
mest vidunderlige ven og kammerat, som altid er
klar til sjov og fælles oplevelser.
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Bull Terrierens ”brugsegenskaber”
Kan Bull Terrieren bruges som jagthund eller som
brugshund? Svaret er nej. Det kan den generelt
ikke.
Der er ikke avlet målrettet for at fastholde brugsegenskaber i racen. Disse egenskaber er blevet
tilsidesat for eksteriør og mentale egenskaber, der
er at foretrække hos en selskabshund.
Racen er ikke særlig gammel og kræfterne har
opdrætterne bl.a. sat ind på at skabe det ægforFritz - handicap hund i Tyskland

mede hoved og senere den farvede variant.
Der er få eksempler på Bull Terriers, der er lydighedschampions eller bliver brugt som handicaphjælperhunde, terapihunde, til agility konkurrencer
på højt plan, jagt o.s.v. Men det er en så forsvindende lille procentdel, at der er tale om promiller.

Derfor er Bull Terrieren ikke en oplagt race at bruge som brugshund. Det kræver for meget tid og
slid - også selvom hunden (undtagelsesvis) besidder de nødvendige evner.
Det er ikke sådan, at Bull Terrieren ikke kan lære,
fordi den er så stædig og egenrådig. Den kan lære rigtig mange ting.
Det kræver bare meget mere af ejeren end hvis
hunden var en retriever eller en schæfer. Disse
typer af hunde er skabt til at arbejde og elsker det,
også selv om der ikke falder så mange belønninger af.

For at kunne bruge en hund til jagt eller som
brugshund, skal der - udover at hunden skal have
evnerne - investeres ofte og regelmæssig tid på
lydighedstræning og det kommer de fleste ikke så
langt med, hvis hunden er en Bull Terrier.
Bull Terrieren er ikke dummere end andre hunde,
men den er utrolig stædig. Synes den ikke, træningen er sjov eller gentages sekvenserne for
mange gange, så reagerer den med at sætte sig
på rumpen og se sur ud og nægte at lade sig
kommandere mere med.
Den magter heller ikke at træne over lang tid, så
taber føreren simpelthen dens opmærksomhed.
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En Bull Terrier arbejder, hvis det "betaler sig" og
så længe den selv gider. Den gør det ikke for at
behage ejeren.
Træning er godt - også når racen er Bull Terrier.
Selv om du ikke kan regne med at være blandt de
bedste på træningspladsen, så er træningen en
værdifuld investering i hunden - specielt som
hvalp og unghund.
Bliver du grebet af hvalpemotivation og lydighed
og har du kontrol over din hund, er der mulighed
for at fortsætte med agility. Det er en hundesport,
som er i stærk fremgang. Det giver nogle udfordringer, der appellerer til Bull Terrierens legeglade
sind, selvom mange Bull Terriers af statur ikke
egner sig til agility på topplan.

Mentaltest
I Danmark er det ikke muligt at mentalteste Bull
Terrieren, da der ikke er udarbejdet en ønskeprofil. Men udarbejder BT gruppen en sådan, kan Bull
Terriers blive mentaltestet under DKK.
Det gøres derimod i Sverige, hvor testen i høj
grad ligner den danske testform. Selvom ikke alle
Bull Terriers testes i Sverige, er testresultatet dog
en god indikator for, at populationens temperament svarer overens med racestandarden.
Beskrivningsprotocoll - Sverige - 2007.05.22

Borgmester i Philadelphia, Pennsylvania,
Michael Anthony Nutter hilser på USA's celebrity Bull Terrier;
Rufus (Rocky Top’s Sundance Kid)

Bull Terriers manglende resultater på træningspladsen kan også relateres til, at de fleste mennesker, der anskaffer sig en Bull Terrier, ikke interesserer sig for træning / hundesport.
Hvis føreren ikke er motiveret og erfaren, får hunden heller ikke den rette støtte.

153 Bull Terriers indgår i ovenstående grafik.
Yderligere

materiale

findes

under

’Beskriv-

ningsprotokoll’ (bilag 08).
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Øvrigt materiale
Jørgen Damkjer Lund fra Det Biovidenskabelige
Fakultet har udarbejdet rapporten: Afdækning af
årsager til aflivning af familiehunde i Danmark,
2007 (kilde: Dyrenes Beskyttelse).
Efterfølgende er medtaget de vigtigste punkter og
citater, der omfatter vores race, fra den 99 siders
rapport.
Uagtet Bull Terrierens oprindelse er den beklageligvis medtaget i rapporten under kamphunde /
muskelhunde sammen med en stor gruppe af anAndelen af kamphunde og kamphundeblandinger,

dre racer:
akita inu
alano espanol
amerikansk bulldog
am. staffordshire terrier
anatolsk hyrdehund
boerboel
boston terrier
bull mastiff
ca de bestiar
cane corso italiano
cao fila de
centralasiatisk ovtcharka
dogo argentino
dogo canario
dogue de bordeaux

engelsk bulldog
fila brasilleiro
great japanese dog
kaukasisk ovtcharke
manchester terrier
mastiff
mastin espanol
mastino napolitano
pit bull terrier (forbudt i DK).
sao miguel
shar pei
staffordshire bull terrier
tipetansk mastiff
tosa (forbudt i DK)

Det skal nævnes at et større antal blandingshun-

som blev aflivet på grund af aggression, var meget større end andelen af andre racehunde.
Andelen af hunde med kamphundebaggrund
blandt de aflivede hunde var større end forventet,
set i forhold til deres andel af de hunde, der er registreret i Dansk Hunderegister.
Kamphundene er generelt yngre end andre hunde, når de aflives.
Undersøgelsen viser tydeligt, at hunderacerne:

de også indgår i undersøgelsen, der viser, at andelen af aflivede hunde, som aflives på grund af
adfærdsproblemer, har ændret sig i forhold til data
indsamlet i 1997 og i 1998. Tallet i dag er 22 %,
hvor det tidligere var 23,8 %.
Af andre årsager til aflivning nævnes fysiske, me-

sankt bernhardshund
chow chow
samojedhund
gruppen af pinchere
rotweilere

dicinske og andre forhold end sygdom og ad-

udgør en særlig stor andel af hunde, som aflives

færdsproblemer.

på grund af adfærdsproblemer.

I gruppen af aflivede hunde grundet adfærdspro-

En af konklusionerne er, at en stor hund kan gøre

blemer var 2/3 hanhunde og 2/3 af disse blev afli-

mere skade end en lille og som følge deraf, er der

vet på grund af aggressionsproblemer. Det svarer

også større chance for, at en stor hund bliver afli-

fuldstændigt til tallene fra 1999.

vet, hvis der er problemer med adfærden.
Modeluner skaber efterspørgsel. Muskelstærke
racer har i de seneste år vist stor fremgang herhjemme. Mange nye racer er kommet til og behovet kan ikke dækkes af danske opdrættere. Importen er derfor stigende og desværre tegner den illegale import sig for en stor del.
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Under forekomst af kamphunde påpeges det, at
hvor nogle af de racer, der figurerer i undersøgelsen under kamphunde, har haft en stor stigning i
registrering af individer, så har interessen for Bull
Terriers ligget nogenlunde konstant i hele perioden (1993-2005).
Omkring betydningen af hundens race står der
følgende under kamphunde: Der har i de senere
år været meget snak om kamphunde, d.v.s. racer
med en kamphundebaggrund. Nogle mennesker
mener, at disse racer bør forbydes, da de opfattes
som farligere for deres omgivelser end andre
hunderacer.

Så spørgsmålet er, hvor tæt på nyere tid skal racen have været anvendt til kamp og hvor udbredt
skal denne anvendelse have været, før racen kan
betegnes som en kamphund?
I forbindelse med racer, som pludseligt er blevet
så populære, at efterspørgslen ikke kan dækkes
af dansk opdrættede hvalpe (for eksempel amerikansk staffordshire terrier), er der desuden det
problem, at der importeres mange hvalpe.
Køberne af disse hvalpe kan ikke altid være sikre
på hundenes genetiske baggrund samt om hval-

Det er imidlertid svært helt klart at sige, hvilke racer der bør betragtes som kamphunde. Et af pro-

pene er blevet håndteret og socialiseret korrekt
hos opdrætteren.

blemerne er, at mange hunderacer har været an-

Andelen af kamphunde registreret i Dansk Hunde-

vendt til mange forskellige formål gennem tiden,

register har været konstant stigende siden regi-

heraf nogle til at kæmpe med andre hunde eller

strets start i 1993.

andre dyr.
De større og tungere racer har desuden været
anvendt i krig eller til beskyttelse af ejendom.
For nogle racers vedkommende ligger disse former for anvendelse mange år tilbage i tiden. Det
betyder, at avlerne kan have forsøgt at avle sig
væk fra de egenskaber, der oprindeligt gjorde racen velegnet som kamphund.
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Men hovedparten af stigningen har været koncentreret om nogle få racer herunder amerikansk staffordshire terrier og american bulldog. I de senere
år er også staffordshire bull terrier kommet til.
Den årlige tilgang af Bull Terrier har ligget nogenlunde konstant, mens tilgangen af engelsk bulldog
har svinget lidt.
Når der ses på de øvrige kamphunderacer, er der
i perioden 1993-2005 kun sket en fordobling i andelen af samtlige hunde, som årligt registreres.
Det kan således ikke siges, at der har været en
stærkt stigende interesse for kamphunderacer (eller andre muskuløse racer) generelt.
Ses der på de registrerede hundes vægt i forhold
til kvadratet på deres højde (body mass index /
BMI), viser det sig også, at det har ligget nogenlunde konstant gennem årene. Der var dog en lille

Andelen af kamphunde i nærværende undersø-

stigning i BMI fra 2002 til 2003, men denne stig-

gelse var kun lidt større end det skulle forventes

ning var betydeligt mindre end variationen mellem

ud fra deres andel af hundene i Dansk Hundere-

de foregående år.

gister.
Til gengæld blev en meget stor del af kamphundene aflivet på grund af aggression. Det skal dog
bemærkes, at en uforholdsmæssig stor del af de
registrerede hunde, på grund af den stærkt stigende interesse for bestemte kamphunderacer, er
relativt unge. Disse unge hunde har endnu ikke
nået en alder, hvor risikoen for, at de pådrager sig
en række aldersbetingede lidelser er særlig stor.
Af denne årsag (og på grund af den stigende interesse) må andelen af hunde med kamphunde-

Det skal dog bemærkes, at netop amerikansk

baggrund af de hunde, som aflives, forventes at

staffordshire terrier er blandt de hunderacer, hvor

stige betydeligt i de kommende år - samtidigt

der importeres mange hvalpe til Danmark. Blandt

med, at aldersfordelingen ændrer sig ved, at de

hunde tilhørende denne race må det derfor for-

aflivede hunde bliver ældre samt at andelen, som

ventes, at der er relativt mange, som ikke er regi-

aflives på grund af aggression, falder.

streret i Dansk Hunderegister. Derfor kan der være betydeligt flere hunde af denne race end der er
registreret.
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Sundhed
En opdrætters retningslinier for racens sundhed
findes i DKKs politik for hundes fysiske sundhed
(bilag 09).
Nedarvning
Vedrørende arvegang for en sygdom (og alt øvrigt), må vi - hvor ikke andet er bevist - gå ud fra,
at den pågældende sygdom nedarves recessivt
(bilag 10).
Stærkt forenklet betyder det, at begge forældre til
en sygdomsramt hund bærer anlægget. Forældrene kan ganske vist bære anlægget ”skjult”,
hvilket betyder, at de pågældende forældredyr ikke selv har sygdommen.

To raske hunde, der begge bærer anlægget for en simpelt recessivt nedarvet sygdom, kan producere 3 genetiske kombinationer; rask, bærer og syg.

Det betyder også, at hvis et forældredyr selv er

Er det andet forældredyr bærer af sygdommen,
kan nogle af hvalpene få sygdommen og nogle
bliver bærere af sygdommen.

sygdomsramt, kommer alle afkom efter hunden
som minimum til at bære sygdommen skjult, selvom det andet forældredyr ikke er bærer.

Parres en syg hund med en rask hund, der bærer anlægget for
sygdommen, bliver alle hvalpene enten bærere eller syge.

Parres en syg hund med en rask hund, der ikke bærer anlægget for sygdommen, bliver alle hvalpene bærere.
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Lige så enkelt fortalt kan en sygdom også være
dominant nedarvet. D.v.s at kun et af forældredyrene behøver at bære de genetiske anlæg for
sygdommen for, at nogle af hvalpene får den. Det
”inficerede” forældredyr har så sygdommen selv,
selvom sygdommen ikke nødvendigvis er ”i udbrud”.

Parres en syg hund, der heterozygot bærer anlægget for sygdommen, med en rask hund, kan der komme både raske og
syge hvalpe.

En hund, der har en dominant nedarvet sygdom,
kan både have nedarvet sygdommen heterozygot
og homozygot. Bærer hunden sygdommen homozygot, bliver alle hvalpe efter hunden, syge.

For begge typer nedarvning gælder, at der kan
være miljømæssige og genetiske faktorer, som
gør sig gældende for, hvorvidt og i hvor høj grad
samt hvornår sygdommen kommer til udtryk hunden bærer dog stadig genetiske anlæg for
sygdommen og viderebringer disse genetiske anlæg til sit afkom.
(Kilder for alle ovenstående afsnit under ’nedarvning’: DKK, Full Circle).
Genetik er et kompliceret og svært forståeligt em-

Parres en syg hund, der homozygot bærer anlægget for sygdommen, med en rask hund, bliver alle hvalpene syge.

En dominant nedarvet sygdom er ”let” at avle sig
ud af, da det er lettere at konstatere, om hundene
bærer genetiske anlæg for sygdommen, idet det
ofte kan konstateres, at hunden har / vil få sygdommen og herefter udelukke dem fra avlen.

ne, men også et nødvendigt værktøj for opdrættere for at minimere det sygdomsbillede, vi ser hos
racen i dag.
Under bilag findes en liste over genetiske grundbegreber (bilag 11), der uddyber foregående meget forenklede introduktion til genetik.
Derudover anbefales DKKs hæfte, Genetik og Avl
samt afsnittet; ’talk about many things’ i Full Circle
af Dr. David O. Harris. Sidstnævnte omhandler
farvegenetik og giver et godt indtryk af kompleksiteten i genetik.

Sundhed

Side

29

af

188

Bull Terriers | RAS 2008

Version

1.1

|

9.maj

2008

Valg & fravalg af avlsmateriale
Den dag i dag kan vi stadig ikke med sikkerhed
DNA teste for sygdomme, som er ofte forekommende i vores race. Selv om der er udviklet forskellige tests, er de ikke 100 % sikre.
Indtil den dag kommer - ude i fremtiden - hvor
DNA test er en mulighed, må vi bruge de våben,
vi har, for at fjerne eller i det mindste mindske forekomsten af sygdomme hos Bull Terriers.
De tests, der i dag er mulige samt almindelig fornuft og åbenhed, er de muligheder, vi har.
Det er videnskabeligt bevist, at samtlige individer uanset om det gælder mennesker, hunde eller

Få opdrættere brugte i sin tid en Bull Terrier med
mild grad af ’tail chasing’ og den dag i dag er det
en uønsket opførsel, som ses verden over.

andre individer - bærer på genetiske anlæg for fle-

Døvhed er en sygdom eller en fejl, som bør elimi-

re sygdomme. Da alle er bærere af en eller flere

nere en hver hund fra avlen, da det genetiske an-

sygdomme, kan alle individer med genetiske an-

læg for døvhed er præcis det samme uanset, om

læg for sygdom jo ikke udelukkes. Så ville der ik-

der er tale om ensidig eller dobbeltsidig døvhed.

ke være nogle tilbage.
Hvis vi udelukker alle individer, der har arvet sygdom eller som har produceret en eller få hvalpe
med sygdom, så er der ikke mange tilbage. Det
resulterer i en meget lille gen-pool. De få individer,
der så er tilbage, koncentrerer - på grund af den
lille gen-pool - de uønskede (dårlige) genetiske
anlæg og det er uendeligt let at doble op på de
sygdomme, de måtte bære. Det er meget dårligt
for racens sundhed.
Ideelt set bør vi ikke bruge hunde i avlen, som vi
ved, har en sygdom, men da vi i racen har nogle
meget udbredte racespecifikke sygdomme, så bliver vi nødt til at gå på kompromis.
Løsningen på vores problemer med racebestemte
sygdomme, er ikke at udelukke en masse individer fra avlen. Vi må tænke dybere i vores avlsarbejde.
Nedarvning af sygdomme er forskellige og ses der
på forskellige eksempler, giver det stof til eftertan-

Aortastenose og mitral valvulær dysplasi er de to
hjertesygdomme, som Bull Terrieren rammes af.
For 10 til 15 år siden var det ikke nødvendigt at
bekymre sig herom, da de kun var sjældent forekommende, men i dag er det svært at finde en linie, hvori de ikke forekommer.
Selv om en hund er testet fri for hjertesygdomme,
kan den stadig give hvalpe, der er syge. Det er,
fordi den pågældende hund bærer det genetiske
anlæg for det. Derfor er det en meget vanskelig
problematik, som ikke er sort eller hvid.
Kun hvis vi seriøst bruger vores viden og de test
muligheder, vi har, kan vi seriøst selektere i vores
avlsprogram.
Gennem åbenhed og ærlighed og ved seriøst at
bruge den viden, vi har, om de enkelte dyr, så kan
vi på sigt minimere det sygdomsbillede, vi ser i
dag.
(Kilde: Some thoughts on health testing | bilag
12).

ke.
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Dansk sundhedsprogram
Der findes ikke dækkende statistisk materiale vedrørende sygdomsudbredelse hos danske Bull Terriers, så racespecifikke sygdomme kan defineres
ud fra den danske population af Bull Terriers. Det
er heller ikke relevant, da den danske population
er lille og familiært tæt relateret til populationer i
andre lande. Derfor er det relevant at basere vores strategi på viden fra øvrige lande. Her tænkes
især på de udvalgte referencelande.
Der er på nuværende tidspunkt intet sundhedsprogram for Bull Terriers i Danmark eller anbefa-

Først og fremmest skal sygdomsramte hunde

linger om tests. RAS udvalget har udarbejdet an-

undgås. Dernæst skal frekvensen af skjulte bære-

befalinger til tests ud fra en vurdering af de mest

re begrænses.

udbredte helbredsproblemer, mulige tests og

Brug af viden og testmuligheder kombineret

praksis i vores referenceklubber / lande. Der er ta-

åbenhed og ærlighed er de værktøjer, vi har til at

le om en generel betragtning. Derfor er det vigtig,

minimere det sygdomsbillede, vi kender fra racen i

at den enkelte opdrætter kritisk vurderer ud fra sin

dag.

viden om sine avlsdyr og deres afstamning, om
det er nødvendigt at foretage yderligere testning.

Da RAS bygger på frivillighed, er der ikke krav om
testning og der er ikke fastlagt grænseværdier for

Der eksisterer desværre ikke tests for alle hel-

resultaterne af de anbefalede tests for godkendel-

bredsproblemer, der figurerer inden for racen og

se til avl. Det er op til den enkelte opdrætter at

de test muligheder, der findes, giver ikke altid et

træffe beslutning om dette med behørig hensyn-

100 % sigende svar. Hvor nogle tests giver et

tagen til:

meget præcist resultat (f.eks. BAER test), er der

 Eksisterende viden om nedarvning.

andre tests som kun giver et øjebliksbillede (f.eks.

 Sygdomsfrekvens.

en dyrlæges vurdering af hundens hudstatus eller
en blodprøve). Det er op til den enkelte opdrætter
at benytte testning kvalitativt, ærligt og ansvarligt.
Testning er et af opdrætterens værktøjer til at
fremskaffe yderligere viden. Det må ikke anvendes som en mulighed for at fralægge sig ansvar

 Populationsstørrelse.
 DKK politikker & etiske anbefalinger.
 Anbefalinger ifølge RAS.
 Anbefalinger fra dyrlæger med specialistkompetence på sygdomsområdet.

for helbredsproblemer, som opdrætteren ved eller

 Anbefalinger fra referenceklubber / lande.

burde vide, er en risiko for hendes eller hans

 Og - ikke mindst - hundenes livskvalitet.

avlsdyr.

DKK kan vælge at indføre restriktioner på udvalg-

I vores iver for at bekæmpe sygdomme, må vi ik-

te sygdomsområder. Det er derfor vigtigt, at dan-

ke glemme alt andet. Vi skal ikke udelukkende av-

ske opdrættere selv proaktivt arbejder for at for-

le på f.eks. ”gode hjerter”. Vi skal arbejde på at

bedre racens generelle sundhedstilstand.

avle gode, racetypiske og sunde Bull Terriers.
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Racens helbredsproblemer
En racespecifik sygdom er en sygdom, der forekommer oftere i racen end i gennemsnittet af den
øvrige hundepopulation.
Vi ved fra AKC Canine Health Foundation, at nogle af de mest udbredte arvelige helbredsproblemer hos den totale hundepopulation i USA (kilde:
BTCA) er:
Hjertesygdomme
Epilepsi
Hofteledsdysplasi
Patella luksation
Autoimmune sygdomme
Hypothyroidisme
Cancer
Allergi
PRA (progressiv retina atrofi), cataract og andre øjensygdomme

Selvom vi helst ser racen helt fri for helbredsproblemer - og det er det, vi arbejder for - er det mest
konstruktivt at se vores resultater af sundhedsarbejdet i forhold til forekomsten hos hele hundepopulationen. D.v.s. hvor stor er udbredelsen hos
Bull Terriers set i forhold til udbredelsen hos gennemsnittet af alle hunde.
Samtidigt kan viden om udbredte helbredsproblemer i andre racer sikre, at vi ikke introducerer

Det gælder formodentligt til dels også i Danmark.

nye helbredsproblemer i vores egen race.
Efterfølgende er beskrevet helbredsproblemer,
som:
Er racespecifikke.
Med sandsynlighed kan betegnes som racespecifikke.
Optræder i racen med en vis frekvens - men
ikke nødvendigvis i samme eller i højere grad
end i den øvrige gennemsnitlige hundepopulation.

For at forholde os til forekomsten og hyppigheden

Der nævnes altså en del helbredsproblemer, der

af helbredsproblemer hos Bull Terriers, må vi alt-

ikke nødvendigvis er udbredt hos racen. Der kan

så se det i forhold til helbredsproblemer hos gen-

være tale om helbredsproblemer, der blot debatte-

nemsnittet af den samlede hundepopulation:

res inden for racen uden, det nødvendigvis er et

Forekommer sygdommen hos Bull Terriers?

problem i racen.

Hvor stor er udbredelse i forhold til udbredel-

På de mest kritiske / udbredte helbredsproblemer

sen hos den øvrige hundepopulation?

er der, hvor det er muligt, anbefalet testmetode,
test frekvens samt hvem der kan udføre test.
På de øvrige helbredsproblemer er oplyst diagnose metode, hvor det er relevant.
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Internationalt er sundhedsområdet inden for Bull
Terriers heldigvis i rivende udvikling. Flere og flere
klubber etablerer sundheds / test programmer og
der forskes inden for mange helbredsproblemer også i andre racer, hvilket i sidste ende også
kommer Bull Terriers til gode.
I det efterfølgende er der samlet relevant information fra vores referencelande.
UK: Der er medtaget information fra BTC.
USA: Der er medtaget information fra BTCA og
fra veterinære links på klubbens webside.
S: Der er medtaget information fra SvBTK.
På grund af den heldigvis hurtige udvikling kan
det let blive uaktuelt, men RAS udvalget gør deres
bedste for at sikre årlig opdatering.
For seneste information henvises til kilder, som
f.eks. raceklubbernes websider.

De anbefalinger til tests i forbindelse med avlsarbejdet, som RAS udvalget har fastlagt i forbindelse med udarbejdelse af denne version af RAS,
præsenteres efterfølgende under de enkelte helbredsproblemer / sygdomme.
Under ’Strategi | sundhed’ listes de samlede test
anbefalinger.
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Hjerte
Viden og undersøgelser fra vores referencelande
samt Danmark viser, at Bull Terrier opdrættere
især skal forholde sig til to hjertesygdomme; aortastenose og mitraldysplasi.
Der er tale om multifaktorielle lidelser, d.v.s at både genetiske og miljømæssige faktorer har betydning for sygdommenes udvikling.
Udfordringen ved de to lidelser er, at selve hjertets konstruktion har betydning for udviklingen og
graden af sygdommene, idet opbygningen, størrelsen og forholdet mellem de forskellige dele af
hjerte påvirker blodets bevægelse, tryk og turbulens, når det pumpes igennem hjertet. Hvis f.eks.
en forsnævring under aortaklappen konstant udsættes for stress via turbulens, øges forsnævringen.
For effektivt at nedbringe frekvensen af pågældende hjertesygdomme hos racen, er det ikke nok
at konstatere, hvorvidt avlsdyr har sygdommene
eller ej. Det er også nødvendigt at skaffe større
viden om sammenhæng mellem hjertets konstruktion og sygdommenes udvikling. Vi bliver - forenklet sagt - nødt til at finde ud af, hvordan et ”godt”
Bull Terrier hjerte skal se ud - og finde nogle sim-

For at skaffe denne viden er det nødvendigt at til-

ple indikatorer herfor, som kan konstateres ved

vejebringe tilstrækkeligt videnskabelige data -

hjertescanning (ekkokardiografi).

d.v.s. scanninger af mange hunde og gentagne
scanninger af syge hunde - som basis for forskning et centralt sted.
Vi kan gøre meget ved at scanne vores hunde i
Danmark, men det er åbenlyst, at et internationalt
samarbejde - f.eks. mellem nogle Skandinaviske
lande - hurtigere kan bringe resultater.
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Aortastenose (AS) / subaortal stenose (SAS)
UK: Aortic stenosis. S: Aortastenos
Aortastenose er en forsnævring af hovedpulsårens (aorta) klapområde. Det er ofte de store
hunderacer, som f.eks. newfoundlænder, boxer
og schæfer, der udvikler en forsnævring i aorta.
Sygdommen klassificeres som medfødt, selvom
forandringerne tidligst kan erkendes få uger efter
fødslen.
Forsnævringen forekommer enten i selve hjertet
under aortaklappen (SAS), hvilket er det mest
hyppige eller også i selve klappen (AS).
Forsnævringen ved SAS består af bindevæv, der
danner en uelastisk ring, som spærrer blodets frie

Mitral valvulær dysplasi (MVD)

løb ud fra venstre hjertekammer. Det medfører et

UK: Mitral dysplasia. S: Mitralisdysplasi

øget tryk i hjertet. Det svarer til dét, der sker, hvis

MVD er en medfødt hjertelidelse. Sygdommen in-

du vander haven og trykker vandslangen sam-

debærer, at hjerteklap-apparatet mellem venstre

men; der kommer et stort tryk og hastigheden sti-

for- og hjertekammer er fejludviklet. Lidelsen kan

ger. Det betyder, at hjertet skal pumpe hårdere for

optræde allerede ved fødslen og forværres med

at presse den nødvendige mængde blod ud i re-

tiden, men i de fleste tilfælde kan sygdommen

sten af kroppen og derfor bliver hjertemusklen

først erkendes senere i livet (kilde: Dyrlæge Jør-

tykkere med øget arvævs / bindevævsdannelse

gen Koch | bilag 13).

og karforandringer (kilde: Dyrlæge Jørgen Koch,
Netdyredoktor.dk).

Nedarvning
Mønstret for nedarvning ikke kendt, men der er
enighed om, at tidlig udvikling af MVD er genetisk
funderet (kilde: BTCA).

Nedarvning
Hos newfoundlændere er der konstateret autosomal dominant nedarvning med variabelt gennemslag og udtryk (kilde: Dyrlæge Jørgen Koch,
BTCA).
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Referenceklubber / lande
UK: Aortastenose og mitral valvulær dysplasi anses for racespecifikke.
Ved undersøgelser i forbindelse med BTC udstillinger har hjertespecialister konstateret, at 25-40
% af undersøgte individer havde hjertelyd.
USA: Anser aortastenose, mitralstenose, ventrikelseptumdefekt (VSD) for racespecifikke sygdomme samt dilateret kardiomyopati og hypertrofisk kardiomyopati for muligt racespecifikke sygdomme.
BTCA støtter hjerteprojekt på Michigan State University til overvejelse.

Test | referenceklubber / lande
UK: Anbefaler at avlsdyr auskulteres af hjertespecialist, når de er min. 1 år gamle.
Det frarådes at avle på hunde med hjertefejl.

S: Aortastenose og mitral valvulær dysplasi anses
for racespecifikke. Nævnes i Svensk RAS | 2006.

USA: Anbefaler at avlsdyr auskulteres årligt af
hjertespecialist. Ved hjertelyd foretages desuden
hjertescanning med Dopplerundersøgelse
Avl på individer med MVD samt deres forældre
frarådes. Kuldsøskende skal nøje screenes før
avl.
Avl på individer med aortastenose frarådes. Kuldsøskende skal nøje screenes.
For auskultation af hjertelyd opereres med grad 16 (kilde: Offa.org).
En grad 3 mislyd skyldes oftest en mere alvorlig
hjertesygdom (kilde: Dyrlæge Jørgen Koch).
S: Anbefaler at avlsdyr auskulteres årligt af dyrlæge med specialistkompetence i hunde og katte

Øvrigt: Under bilag (bilag 14) findes en australsk

sygdomme.

artikel udgivet i forbindelse med en hjerteunder-

Ved hjertelyd bør suppleres med hjertescanning

søgelse af 14 tilsyneladende sunde Bull Terriers.

med Dopplerundersøgelse for at få konstateret

Konklusionen af denne er, at måling ved ekkokar-

korrekt diagnose.

diografi er anvendelig og at hvis der ikke benyttes
racespecifikke værdier for ekkokardiografiske parametre, kan resultatet være ukorrekte diagnoser.
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Danmark
På DKKs sundhedskonferencen, Viden på bordet
2006 blev såvel mitral valvulær dysplasi som aortastenose nævnt som racespecifikke hjerte sygdomme hos Bull Terriers (kilde: Dyrlæge Jørgen
Koch).
Bull Terrier blev ikke nævnt som racer for hvem
ventrikelseptumdefekt (VSD) er racespecifikt og
dilateret kardiomyopati og hypertrofisk kardiomyopati blev ikke behandlet på konferencen.
På samme konference blev det nævnt, at selv erfarne smådyrsdyrlæger med elektronisk stetoskop
(specielt til hjerteundersøgelser) - kun kan forventes at diagnosticere mindre en halvdelen af alvorlige hjerteproblemer ved auskultation (lytning med
stetoskop). Det er derfor ikke sandsynligt, at auskultation hos almene praktiserende dyrlæger har
nævneværdig værdi.

Anbefalet test | Danmark - hjerte
Det anbefales, at hunde, der skal indgå i avl, får
foretaget klinisk undersøgelse med auskultation af
hjertet og hjerteskanning (ekkokardiografi) af hjertet med doppler hos en hjertespecialist (medlem
af Ekkogruppen).

De få danske hjertespecialister er også i stand til
at foretage kombineret hjerteskanning med Dop-

Hjertescanning består af 3 typer ultralydsskan-

plerundersøgelse.

ning: 2D, farve- og spektraldoppler.

I 1999 foretog Jørgen Koch fra Institut for Mindre

Test - tidspunkt & frekvens

Husdyrs Sygdomme (IMHS), Københavns Universitet en undersøgelse af 32 danske Bull Terriers.
Der blev påvist MVD i forskellige grader hos mere
end 80 % af hundene (bilag 13).
IMHS

udgiver

en

engelsksproget

Testen foretages efter hunden er fyldt et år.
Hvis hundens hjertefunktion er uden anmærkninger, skal den ikke testes yderligere.
Hvis hunde med en mildere grad af nedsat hjerte-

webside,

funktion alligevel benyttes til avl, testes:

www.heartanimals.net, hvor de informerer om de-

 Tæver: Før hver parring

res forskning og arbejde inden for hjertesygdom-

 Hanner: En gang årligt, så længe pågældende

me.

han benyttes til avl.
Se endvidere Ekkogruppens anbefalinger for hunde generelt (bilag 15) og attest til brug ved test af
Bull Terriers (bilag 16).
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Protokol | Danmark - aortastenose
Undersøgelsen for AS / SAS er ikke altid entydig
ved grænsetilfælde. Sygdommen udvikler sig især
i det første leveår. Hvis f.eks. en unghund på 5
mdr. har normale strømningsforhold over aorta, så
er sandsynligheden for, at hunden senere får AS /
SAS minimal. Der er mange racer, der er prædisponerede for AS / SAS, herunder Bull Terriers.
Hos flere racer er forsnævringen associeret med
underdimensionerede hjertekar-strukturer (kilde:
Dyrlæge Jørgen Koch).
Maksimale aortaudløbshastigheder inddeles i 5
grader, hvoraf grad 0 angiver ingen tegn på aortastenose.
Næste grad, gråzone tilfælde, er ikke nødvendig-

 Grad 2 - Mild aortastenose: > 2.25 - ≤ 3.5

vis ensbetydende med, at hunden har aortasteno-

m/s.

se. Forhøjet tryk kan opstå af andre årsager,

Hunde med mild aortastenose lever ofte et

f.eks. blodmangel eller stress i forbindelse med

normalt liv uden symptomer på sygdom, men

undersøgelsen.

det kan ikke udelukkes, at de dør tidligere end

Graderne er følgende:

raske hunde. Hos hunde under 1 år kan syg-

 Grad 0 - Ingen tegn på aortastenose: ≤ 2

dommen udvikle sig til en højere grad af SAS

m/s.

 Grad 1 - Gråzone tilfælde: > 2 - ≤ 2.25 m/s.

(p.g.a. af lidelsens progressive natur).

 Grad 3 - Moderat aortastenose: > 3.5 - ≤ 4.5

Aortastenose kan ved disse hastigheder, hver-

m/s.

ken udelukkes eller diagnosticeres med sik-

Hunden kan være symptomfri i flere år eller vi-

kerhed med de nuværende diagnostiske mu-

se de samme symptomer som beskrevet ne-

ligheder.

denfor for alvorlig aortastenose.

En del af disse unghunde kan have aortastenose under udvikling.

 Grad 4 - Alvorlig aortastenose: > 4.5 m/s.
Hunde med alvorlig aortastenose udvikler ofte
symptomer som træthed, nedsat kondition og
besvimelsesanfald i de første leveår. Ligeledes
kan pludselig død forekomme. Mange af disse
hunde dør inden de bliver 3-4 år gamle. Visse
racer rammes dog hårdere af sygdommen og
kan få alvorlige problemer og dø før 1 års alderen. Medicinsk behandling kan institueres
f.eks. betablokker.

Sundhed

Side

38

af

188

Bull Terriers | RAS 2008

Version

1.1

|

9.maj

2008

Protokol | Danmark - MVD
Mitral valvulær dysplasi inddeles i 5 grader:

 Grad 0 - Ingen tegn på mitraldysplasi
 Grad 1 - Gråzone tilfælde
 Grad 2 - Mild mitraldysplasi: Klappen er kun
mildt fortykket eller kun minimal ændret bevægelsesmønster med en maksimal trykgradient
på mindre end 9 mmHg mellem venstre for- og
hjertekammer.
Tilbageløbet af blod over klappen overskrider
ikke 50 % af venstre forkammers længde og
har ved evt. PISA flowundersøgelse en lille tilbageløbsfraktion (< 20-30 %)

Trykgradienten udregnes vha. ligningen: Trykgradient = 4 x (maksimale hastighed).

 Grad 3 - Moderat mitraldysplasi: Klappen
er/kan være moderat fortykket og/eller har en
moderat ændret bevægelsesmønster med en
maksimal trykgradient på 9-16 mmHg mellem
venstre for- og hjertekammer.
Tilbageløbet af blod over klappen kan overskride 50 % af forkammerets længde, men fylder maksimalt 50 % af arealet og har ved evt.
PISA flowundersøgelse en moderat tilbageløbsfraktion (< 40 %)

 Grad 4 - Alvorlig mitraldysplasi: Klappen

Derudover gives en subjektiv og kvantitativ vurdering af hjertets størrelse og funktion f.eks., hvorvidt hjertets tilbageløb rammer frivæggen og derved underestimeres ved sammenligning af forkammerstørrelsen.
Hjertets dimensioner og sammentrækningskraft
vurderes ligeledes efter screeningsprotokollen.
Afslutningsvis vurderes, hvorvidt andre medfødte
eller erhvervede hjertesygdomme kan være til
stede.

er/kan være alvorligt fortykket og/eller har en
markant ændret bevægelsesmønster med en
maksimal trykgradient på >16 mmHg mellem
venstre for- og hjertekammer.
Tilbageløbet af blod over klappen kan overskride 50 % af forkammerets længde samt fylde > 50 % af arealet og har ved evt. PISA flowundersøgelse en højgradig tilbageløbsfraktion (> 50 %)
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Nyrer
Udfordringen ved at teste nyrefunktion i forbindelse beslutningen om at benytte en hund til avl er,
at det er svært at konstatere sygdommene, mens
hunden endnu er symptomfri.
F.eks. viser en blodprøve sandsynligvis først nedsat nyrefunktion, når hunden viser andre symptomer på tilstanden. En urinprøve kan i nogle tilfælde vise tegn på nedsat nyrefunktion på et tidligere
tidspunkt.
Det sikreste er at foretage undersøgelse både ved
urin og blodundersøgelse (kilde: Dyrlæge Jan
Birch).
Ved at vente med at benytte sin hund til avl til den
2-3 år gammel øges chancen for, at nyresygdomme er kommet i udbrud, inden hunden benyttes til avl. Det er en klog strategi, hvis hunden er
beslægtet med hunde, der har nedsat nyrefunktion.

Familiær nefropati
UK: Familial nephropathy. S: Hereditär nefrit.
Familiær nefropati er en arvelig nyrelidelse, der
medfører nyresvigt hos unghunde. Lidelsen ses
typisk hos hunde i alderen 2 til 18 måneder (kilde:
Netdyredoktor.dk).
Kan spores på symptomfrie hunde, da lidelsen
medføre forhøjet protein i urinen (kilde: SvBTK).
Nedarvning
Undersøgelser tyder på autosomal recessiv nedarvning, knyttet til et enkelt gen (kilde: Netdyredoktor.dk).
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Renal dysplasi
UK: Renal Dysplasia. S: Renal dysplasi (juvenil
progressiv nefropati / PNP).
Hunde med renal dysplasi udvikler som oftest
kronisk nyresvigt med tiden som regel inden 3 års
alderen. Symptomerne ligner dem ved familiær
nefropati.
Renal dysplasi kan ikke spores på symptomfrie
hunde. Endelig diagnose fås via mikroskopi på
vævsprøver fra biopsier eller obduktion (kilde:
SvBTK).

Polycystisk nyresygdom
UK: Polycystic kidney disease (PKD). S: Polycystisk njursjukdom.
Der udvikles løbende cyster af forskellig størrelse
på nyrerne. Sygdommen kan med tiden føre til nyresvigt (kilde: SvBTK).
Nedarvning
Autosomal dominant nedarvning (kilde: BioInfoBank Library).

Nedarvning
Sygdommen er arvelig, men dens genetiske natur
følger ikke et klassisk Mendelsk mønster. Nedarvning er ikke kønsbundet. Forskningsdata peger i
retning af autosomal dominant nedarvning med
ukomplet gennemtrængning eller recessiv nedarvning. Statistiske studier giver en stærk indikation
af, at 2 gener er involverede (kilde: BTCA).
Diagnosticering
Konstateres endeligt ved biopsi.

Sundhed
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Referenceklubber / lande
UK: Nyresvigt anses for et racespecifikt helbredsproblem. Det kan forårsages af flere nyresygdomme. Polycystisk nyresygdom nævnes som
identificeret i racen for nyligt.
USA: Familiær nefropati, polycystisk nyresygdom
samt aldersrelateret nyresvigt anses for racespecifikke.
Forekomster af polycystisk nyresygdom er konstateret i USA.
S: Familiær nefropati og polycystisk nyresygdom
anses for racespecifikke. Nævnes i Svensk RAS |
2006. Renal dysplasi nævnes under arvelige sygdomme hos Bull Terriers på klubbens webside.
Test | referenceklubber / lande

Anbefalet test | Danmark - nyrefunktion

UK: Anbefaler at avlsdyr får foretaget UPC test

Det anbefales, at hunde, der skal indgå i avl får

(urinprøve) og at der ikke avles på individer med

taget:

et resultat over 0,3.

 En urinprøve (morgen urin / tages midt i urine-

USA: Anbefaler at avlsdyr får foretaget UPC test
hver 6 måned og min. hvert år og at der ikke avles
på individer med et resultat over 0,3.
S: Anbefaler at avlsdyr får foretaget UPC test
(urinprøve) årligt fra hunden er 1 år gammel.
Danmark
Udbredelsen af nedsat nyrefunktion (uanset diagnose) hos Bull Terriers i Danmark kendes ikke,

ring), hvorpå der fortages en UPC test.

 En blodprøve, hvor parametrene BUN og Crea
undersøges. Bemærk at på grund af nyrernes
”overkapacitet”, så kan der først måles forandringer, når 50 % funktion er nedsat / borte.
Test - tidspunkt & frekvens
Prøverne foretages efter hunden er fyldt et år og
årligt herefter, så længe hunden indgår i avl.

men ifølge netdyredoktor.dk optræder det med

Protokol | Danmark - nyrefunktion

forhøjet frekvens hos Bull Terriers. Familiær

Urinprøve:

nefropati omtales specifikt som forekommende i

 Normal - UPC: 0,1 - 0,3

forhøjet frekvens hos Bull Terriers. (Kilde: Netdy-

Blodprøve:

redoktor.dk)

 Normal - BUN (urea): 3,5 - 8,9 mmol / l
 Normal - Crea (creatinin): < 124 mmol / l
(Kilde: Dyrlæge Jan Birch)
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Hørelse
Døvhed
UK: Deafness. S: Dövhet
Fra Bull Terrieren blev skabt i 1862 har racen haft
problemer med døvhed.
Tilstanden er kendt hos mange hunderacer, heriblandt Bull Terriers. Arvegangen er ukendt.
Hundene fødes som normalt hørende fra ca. 3
ugers alderen og forbliver normalt hørende. Men
nogle hvalpe taber i 3-6 ugers alderen høreevnen
enten ensidigt (unilateralt) eller dobbeltsidigt (bilateralt). D.v.s. hundene er helt døve eller ”kun” døve på det ene øre. Det er dog en vigtig information
i udvælgelse af avlsmateriale fremover.
Tilstanden er specielt kendt for hvide hunde eller
hunde med hvide aftegninger. Hos nogle af disse
hunde dannes stoffet melanin utilstrækkeligt og
det har betydning for opretholdelse af vigtige høreceller i det indre øre (kilde: Dyrlæge Jan Birch).
Døvhed forekommer oftest hos hvide hunde, men
kan også forekomme hos farvede, selvom det er

Nedarvning

sjældent (kilde: SvBTK).

Ukendt.

Enkeltsidet døve hunde kan i mange tilfælde fun-

Hos Dalmatineren menes nedarvning at være au-

gere i hverdagen, hvis der tages forholdsregler

tosomal recessiv med mere end et gen involveret

for, at hunden ikke kan retningsbestemme lyd,

(eller der er tale om ukomplet gennemtrængning),

f.eks. når der kaldes på den.

da hunde med normal hørelse på begge øre kan

Avlsmæssigt det vigtigt at være opmærksom på,

producere hvalpe, der er døve på begge ører og

at det genetiske anlæg for døvhed er præcis det

omvendt. Hunde med døvhed på et øre kan få

samme uanset, om der er tale om ensidig eller

hvalpe, der er døve på begge ører og hvalpe, der

dobbeltsidig døvhed (bilag 12).

ikke er døve. Statistisk producerer døve forældre
flere døve hvalpe.

Hunde, der er født helt døve, har meget lav funktionalitet og bør aflives.

Hunde med meget hvidt i pelsen og blå øjne er
prædisponerede for arvelig døvhed.
I racer, hvor døvhed associeres med farven merle, synes nedarvning at være autosomal dominant.
Hos Bull Terrieren formodes autosomal recessiv
nedarvning.
(Kilde: BTCA)
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Referenceklubber / lande
UK: Døvhed anses for et racespecifikt helbredsproblem.
USA: Døvhed anses for et racespecifikt helbredsproblem.
S: Døvhed anses for et racespecifikt helbredsproblem. Nævnes i Svensk RAS | 2006.
Sverige startede BAER test af Bull Terriers i løbet
af 1999. Siden da er ca. 10 % af de registrerede
hunde blevet BAER testet. Heraf var ca. 10 % enkeltsidet døve og 4 % helt døve (Kilde: SvBTK).

Test | referenceklubber / lande

Da Sverige endnu ikke tester alle avlsdyr - hvilket

UK: Anbefaler BAER test af alle hvalpe. Kan te-

skyldes, at der i Sverige kun findes meget få ste-

stes fra en alder af 5 uger.

der, hvor der kan foretages BAER test - er tallet

Avl på enkeltsidet døve individer frarådes.

ikke kendetegnende for hele populationen. F.eks.
kan det tænkes, at netop hunde, hvor der er mistanke om døvhed, bliver testet. Umiddelbart er det

USA: Anbefaler BAER test af alle hvalpe. Kan testes fra en alder af 5 uger.
Avl på enkeltsidet døve individer frarådes.

derfor for usikkert at benytte det lille antal testede
hunde til at generalisere på hele bestanden, men
det kan konkluderes, at døvhed stadig er forekommende i racen.

S: Anbefaler BAER test af alle avlsdyr. Kan foretages fra en alder af 6 uger.
Nogle raceklubbers anbefaling er, at der ikke må
avles på enkeltsidet døve hunde. Det skyldes, at
de genetiske anlæg er de samme uanset om, der
er tale om enkelt- eller dobbeltsidet døvhed.
Så vidt det vides, er der ingen forskel på metode
til BAER test i vores referencelande og i Danmark.
I USA kan det dog foregå uden sedering.
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Danmark
Udbredelsen af enkelt og dobbeltsidet hos Bull
Terriers i Danmark kendes ikke.
Anbefalet test | Danmark - døvhed
Det anbefales, at alle avlshunde BAER testes, da
enkeltsidet døvhed kun kan udelukkes via en
BAER test.
Opdrættere anbefales ved mistanke om enkelt eller dobbeltsidet døvhed hos hvalpe i et kuld, at
BAER teste hele kuldet, før de afleveres til deres
ejere. Hvalpekøberne orienteres om resultatet af
BAER testen.

Protokol | Danmark - døvhed
For at afklare en hunds høreevne anvendes en
BAER test.

Det anbefales stærkt, at hvalpe, der er dobbeltsidet døve, aflives.

Hørestatus afklares ved at sende lyd impulser
igennem ørerne og via elektroder placeret på

Hvis der - undtagelsesvis - avles på en enkeltsidet

hundens hoved optages hjernens respons på dis-

døv hund, bør det udelukkende ske ved brug af

se impulser.

dobbeltsidet

For at udføre testen sederes hunden. Ørerne un-

hørende

hund

som

det

andet

forældredyr og samtlige hvalpe bør BAER testes.

dersøges grundigt, før testen køres. I øret placeres en lille øreprop, hvorfra impulser udsendes. 4
elektroder placeres på hovedet. Disse elektroder
opfanger hjernens reaktioner på lyd impulserne.
Det kan visualiseres via et computerprogram.
Der undersøges et øre ad gangen og det kan
dermed afklares, hvorvidt hunden er ensidigt eller
dobbeltsidigt hørende. Hvalpene kan undersøges
fra ca. 6 ugers alderen.
(Kilde: Dyrlæge Jan Birch)

Test - tidspunkt & frekvens
Testen kan foretages fra hvalpen er 6 uger gammel og skal ikke gentages.
Der kan kun BAER testes få steder i Danmark. Se
lister over BAER testere under kilder.
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Knogle & led / skeletsygdomme
Herunder er samlet helbredsproblemer relateret til
knogler og led.
Patella luksation (løs knæskal)
UK: Luxating patellas. S: Patellaluxation
Patella luksation betegner den tilstand, hvor patella (knæskal) ikke ligger stabilt på plads. Knæskallen er placeret i lårets store strækkemuskel
(quadricepsmusklen). Knæskallen ligger i furen
mellem de to ledruller nederst på lårbenet. I sideretning er knæskallen stabiliseret ved at ligge i

Referenceklubber / lande

”knoglefuren” samt er omgivet af muskelhinder,

UK: Anses for et racespecifikt helbredsproblem.

der hæfter på siderne af knæleddet. Patella kan

USA: Anses for et racespecifikt helbredsproblem.

forskydes både medialt (indad) eller lateralt (udad)
i forhold til normal placering. Tilstanden kan fore-

S: Anses for racespecifikt helbredsproblem. Nævnes i Svensk RAS | 2006.

komme på det ene bagben eller begge.
Årsagen er ikke forandringer i selve patella, men
et resultat af forandringer i hele bagbenet, hvilket
forårsager en forandring i knæskals placering. Der
sker en form for fejludvikling af bagbenet i vækst-

Test | referenceklubber / lande
UK: Ifølge BTC findes ingen anerkendt screeningsform, men avl på sygdomsramte dyr frarådes.

perioden, hvilket kan føre til forandrede forhold for

USA: Anbefaler at avlsdyr testes årligt og tidligst i

patellas stabile placering.

en alder af 1 år. Forekomst opdeles i 4 grader.

Symptomer er halthed, periodevis halthed til

Avl på individer med patella luksation samt deres

springhalt, hvor hunden ikke tager støtte med be-

forældre og kuldsøskende frarådes.

net. Enkelte gange kan skader udløse patella luksation.
(Kilde: Dyrlæge Jan Birch)

S: Anbefaler at avlsdyr testes af dyrlæge med
specialistkompetence i hunde og katte sygdomme
og tidligst i en alder af 1 år.
Danmark
Udbredelsen hos Bull Terriers i Danmark kendes
ikke.
DKK har besluttet at tilbyde registrering af patellastatus for alle interesserede racer fra den 1. januar 2008.
Gradueringen af patella luksation er indført efter
aftale i Nordisk Kennel Union, sådan at samme

Nedarvning

skala fremover benyttes i de nordiske lande.

Nedarvning er ukendt. Men nogle forskere mener,
at sygdommen kan være polygen nedarvet (kilde:
BTCA).
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Anbefalet test | Danmark - patella luksation
Det anbefales, at hunde, der skal indgå i avl, undersøges for patella luksation af en dyrlæge med
erfaring i undersøgelsen.
Testen foregår ved mekanisk manipulation.
Det anbefales, at der udelukkende benyttes hunde, der er fri for patella luksation, i avl.
Test - tidspunkt & frekvens
Testen foretages efter hunden er fyldt et år og
skal ikke foretages igen.
Protokol | Danmark - patella luksation
Klinisk patella luksation indtil 2008 blevet opdelt i
4 grader, hvor grad 1 er den lette forandring:

Pr. 1. januar 2008 kan der hos DKK registreres

 Grad 1: Patella ligger på plads, men kan luk-

nordiske resultater, hvor følgende opdeling er be-

seres. Ofte er hundene symptomfrie eller kan

nyttet:

være habituelt halte. Kræver oftest ingen be-

 Grad 0: Normal.

handling.

 Grad 1: Patella ligger på plads men kan lukse-

 Grad 2: Patella ligger oftest på plads ved un-

res (lukseres = flyttes fra normale position / be-

dersøgelsen, men lukseres let og falder ikke

liggenhed) manuelt og vender spontant tilbage

automatisk på plads. Kan lukseres spontant

til normal position.

ved bøj og stræk-øvelser. Behandling med forskellige former for kirurgi.

 Grad 3: Patella er permanent lukseret. Kan
placeres korrekt igen, når benet er strakt ud,
men lukseres oftest så snart benet bøjes. Her
er der en tydelig krumning af lårbenet. Hunden
kan her ikke strække knæleddet normalt og
halter tydeligt. Behandling med forskellige former for kirurgi.

 Grad 4: Patella er permanent lukseret og kan
ikke sættes på plads. Her er der udtalt krum-

 Grad 2: Patella kan let lukseres enten manuelt
eller spontant. Forbliver hovedsageligt lukseret
men kan reponeres (reponeres = bringes tilbage til normale position).

 Grad 3: Patella er permanent lukseret og kan
ikke reponeres.
(Kilde: DKK)
På længere sigt kan det undersøges / overvejes,
hvorvidt det skal anbefales, at testresultater for
patella luksation for danske Bull Terriers registreres hos DKK.

ning af lårbenet samt eventuelt manglende
dybde af knogle”furen”, hvor patella normalt er
placeret. Hunden har oftest en permanent kontraktur af quadricepsmusklen og tilstanden er
invaliderende.
(Kilde: Dyrlæge Jan Birch)
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Osteochondrose
UK: Osteochondrosis. S: Osteochondros
Osteochondrose er en vækstforstyrrelse, der kan
opstå under den del af unghundens knogledannelse, som kaldes forbeningsprocessen. Hvis sygdommen ikke bliver opdaget og forebygget i tide,
kan den udvikle sig til slidgigt og medføre invaliditet. Sygdommen rammer især mellemstore og store racer og ses hyppigst i skulder-, albue-, knæog haseled, men kan forekomme overalt i kroppens knogler. Osteochondrose er desuden forstadiet til sygdommen osteochondritis dissicans, hvor
ledbrusken bliver ødelagt og der evt. dannes ledmus. Lidelsen tit er dobbeltsidig.
Hanhunde har en øget risiko for at udvikle sygdommen.
(Kilde: Netdyredoktor.dk)

På hospitalsbesøg

Referenceklubber / lande
UK: Ikke omtalt
USA: Ikke omtalt. Men osteochondrose beslægtede sygdomme nævnes.
S: Nævnes under arvelige sygdomme hos Bull
Terriers på klubbens webside.
På hospitalsbesøg

Nedarvning
Der er forskellige opfattelser af, hvad der udløser

Test | referenceklubber / lande
UK: Ingen anbefalinger / krav.

sygdommen, men det er sikkert, at foder med højt

USA: Ingen anbefalinger / krav.

energi-, protein- og calciumindhold giver forstyr-

S: Ingen anbefalinger / krav.

relser i knogledannelsen. Fodring og dårlige motionsvaner har stor indflydelse på, om sygdommen

Danmark
Udbredelsen i Danmark kendes ikke.

kommer til udbrud. Hanhunden, der generelt vokser hurtigere end tæven, bliver angrebet dobbelt
så hyppigt og overfodring, der fremmer væksten,
er en vigtig brik i spillet (kilde: Netdyredoktor.dk).
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Hofteledsdysplasi (HD)
UK: Hip dysplasia. S: Höftledsdysplasi
Hofteledsdysplasi er en arvelig lidelse, hvor hofteleddet er ustabilt. Det betyder, at ledhovedet ikke
passer fint ind i ledskålen i bækkenet. Denne
ustabilitet resulterer under opvæksten i en unormal vægtbelastning i hofteleddet. Ledbrusken
ødelægges og ledhovedet og ledskålen gnider
mod hinanden ved hvert skridt med store smerter
til følge (kilde: Netdyredoktor.dk).
Nedarvning

Danmark

Polygen nedarvning. Det vides endnu ikke, hvilke

Udbredelsen hos Bull Terriers i Danmark kendes

eller hvor mange gener, der er involveret.

ikke, men søgning på hundeweb.dk for perioden

Lidelsen er multifaktuel, d.v.s. at andre faktorer,

1998-2007 viser, at der kun registreret resultater

som f.eks. overvægt, høj vækstkurve, motion og

for ganske få hunde.

fodring kan påvirker sygdommens udvikling (kilde:

Der er ikke krav om HD-fotografering for racen i

BTCA, Netdyredoktor.dk).

Danmark. Såfremt der i anden anledning konsta-

Referenceklubber / lande

teres D eller E status, kan disse hunde - i følge

UK: Ikke omtalt.

DKKs regler - ikke anvendes i avl. Gælder for alle

USA: Sygdom forekommer i racen. Det anbefales,

hunde i racen efter den 1. januar 2005 (bilag 17).

at hunde med sygdommen og deres forældre ikke

Diagnosticering

benyttes i avl.

Hofteledsdysplasi diagnosticeres ved røntgenfoto-

Statistisk materiale indikerer, at sygdommen er

grafering ved dyrlæge, der har stor erfaring med

sjælden hos Bull Terriers.

HD røntgenfotografering.

S: Ikke omtalt.

Der er intet krav om sedering ved HD fotografe-

Test | referenceklubber / lande
UK: Ingen anbefalinger / krav.

ring, men det anbefales af DKK. På HD rekvisitionen, som dyrlægen skal udfylde, skal det angives
om fotografering er foregået med eller uden sede-

USA: Ingen anbefalinger / krav.
Avl på individer med HD samt deres forældre frarådes.
HD opdeles i 7 kategorier (kilde: Offa.org).

ring.
Protokol | Danmark - HD
HD opdeles i 5 kategorier, hvor A betyder, at hunden er fri for HD og E, at der er tale om svær HD.

S: Ingen anbefalinger / krav.

Tidligste alder for AD fotografering er 12 måneder

Tidligere anbefalede / krævede den ene tyske Bull

(ilde: DKK).

Terrier klub, Die Gesellschaft der Bullterrier
Freunde e.V. (GBF) HD fotografering af avlsdyr.
Det vides ikke, om det stadig er gældende.

Sundhed

Side

49

af

188

Bull Terriers | RAS 2008

Version

1.1

|

9.maj

2008

Albueledsdysplasi (AD)
Albueledsdysplasi (dysplasi = slidgigt) er en af
osteochondrose formerne.
Det opstår på grund af fejludvikling af albueleddet.
Albueleddet består udover ligamenter og ledkapsel af tre knogler:
Overarmsknoglen (humerus)
Spolebenet (radius)
Albuebenet (ulna).
Albueledsdysplasi er en inkongruens imellem de
tre knogler, som udgør leddet.

Test | referenceklubber / lande
UK: Ingen anbefalinger / krav.

Fejludvikling af specielt albuebenets ledflade bevirker, at denne er svagt ellipseformet. Det forværres af, at spolebenets ledflade er ændret i rundingen således, at overarmsknoglen ikke passer ind i
leddet. Nogle taler om en trappedannelse i leddet.
Fejludviklingen i albuen kan resultere i tre forskellige udviklingslidelser:

USA: Ingen anbefalinger / krav.
Avl på individer med AD samt deres forældre frarådes.
S: Ingen anbefalinger / krav.
Danmark
Udbredelsen hos Bull Terriers i Danmark kendes

Brud af processus coronoideus

ikke, men søgning på hundeweb.dk for perioden

Osteochondrose i albueleddet

1998-2007 viser, at der kun registreret resultater

Løsning af processus anconeus

for ganske få hunde.

(Kilde: Netdyredoktor.dk)
Nedarvning
Albueledsdysplasi har en meget høj grad af arvelighed (kilde: Netdyredoktor.dk).
Der er tale om polygen nedarvning, selvom det ikke er fastlagt, hvor mange og hvilke gener der er
involveret. Miljømæssige faktorer som overfodring, der skaber overvægt og hurtig vækst kan påvirke udvikling af sygdomme (kilde: BTCA).

DKK har indført en obligatorisk røntgenundersøgelse af de mest udsatte racer for at undersøge,
om hunden har albueledsdysplasi. Bull Terrieren
er ikke blandt disse racer.
Diagnosticering
Klinisk undersøgelse af begge albueled, efterfulgt
af en røntgenoptagelse. Ofte præsenteres hunden
så tidligt i forløbet, at der ikke altid er røntgenologiske forandringer og i de tilfælde røntgenfotografere hunden igen efter 4-6 uger.

Referenceklubber / lande
UK: Ikke omtalt.
USA: Sygdom forekommer i racen. Det anbefales

Enkelte klinikker diagnosticerer ved hjælp af en
kikkertundersøgelse af leddene.
(Kilde: Netdyredoktor.dk)

at hunde med sygdomme og deres forældre ikke
benyttes i avl.
AD opdeles i 4 kategorier (kilde: Offa.org).

Protokol | Danmark - AD
AD opdeles i en 4 trins skala, hvor 0 betyder, at
albueleddet er fri for knoglenydannelser og 3 er

S: Ikke omtalt.

det dårligste. Her er nydannelserne i leddet mere
end 5 mm høje. Tidligste alder for AD fotografering er 12 måneder (kilde: DKK).
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Immunologiske sygdomme
Herunder er samlet helbredsproblemer relateret til
nedsat funktion af immunforsvaret.
Referenceklubber / lande
Racer har globalt problemer med immunologiske
sygdomme. Hudproblemer / -sygdomme udgør baseret på svenske forsikringsoplysninger - en
stor del heraf. Eksempler herpå er atopi (inhallationsallergi), furunkulose og demodicose (kilde:
SvBTK).
Allergi
UK: Allergy. S: Allergi
Allergi er kroppens overdrevne forsvarsreaktion
på enkelte stoffer, der kaldes allergener. Den
voldsomme reaktion frigør flere stoffer, bl.a. histamin, som påvirker luftvejene, de små blodkar
og produktionen af næse-flåd, mavesaft og tårer.
Der findes fire typer af allergiske reaktioner, som
er inddelt på baggrund af kroppens reaktion mod
allergenet:
Allergisk type 1 reaktion: Denne reaktion hænger sammen med kroppens produktion af en bestemt type antistoffer (immunoglobuliner af Etypen).
Et typisk eksempel er inhallationsallergi.
Test | referenceklubber / lande
UK: Ingen anbefalinger / krav.

Allergisk type 2 reaktion: En allergisk reaktion
overfor kroppens egne bestanddele. Typiske ek-

USA: Ingen anbefalinger / krav.

sempler er pemfigus og autoimmun hæmolytisk

S: Anbefaler at avlsdyrs kliniske hudstatus under-

anæmi.

søges årligt. Tæver før hver parring.

Allergisk type 3 reaktion: Den allergiske reaktion opstår på grund af samlingen mellem antigener
og antistoffer, der udløser en kaskade af reaktioner i kroppen. Det typiske eksempel er en loppeallergi og stafylokokallergi.
Allergisk type 4 reaktion: Dette er en såkaldt Tlymfocyt reaktion. Disse lymfocytter, som er hvide
blodlegemer, bliver ophobet i vævet som reaktion
på allergenet. Symptomerne opstår 48-72 timer
efter en påvirkning, typisk fra flåtbid og kontaktallergi.
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Der er oftest tale om kombinationer af disse 4 typer (kilde: Netdyredoktor.dk).
Det er ikke usædvanligt, at hudproblemer hos en
Bull Terrier hidrører fra allergi.
Nedarvning
Nedarvning kendes ikke. Men der er tale om en
stærk familiær prædisponering (kilde: BTCA).
Sygdommen er arvelig (kilde: SvBTK).
Udover arvelighed påvirker forskellige faktorer,
hvorvidt og i hvor høj grad allergi kommer til udtryk hos individet. Bl.a. er der forskning, der tyder
på, at fodring af den drægtige tæve og hvalpene

Referenceklubber / lande
UK: Skin og hudproblemer anses for racespecifikke helbredsproblemer. Mange af disse anses for
relaterede til allergi.

har indflydelse (bilag 18).

USA: Skin og hudproblemer anses for racespeci-

Så ikke alene må vi formode, at en hund kan væ-

fikke helbredsproblemer. Atopi anses som en af

re skjult bærer af genetiske anlæg for allergi, men

årsagerne.

den kan rent faktisk være disponeret for allergi men symptomfri.

S: Atopi anses for en racespecifik sygdom. Nævnes i Svensk RAS | 2006.
Test | referenceklubber / lande
UK: Ingen anbefalinger / krav.
USA: Ingen anbefalinger / krav.
Avl på individer med atopi samt deres forældre og
helst også kuld frarådes.
Allergi anses for lige udbredt hos racehunde som
hos blandingshunde.
S: Anbefaler at avlsdyrs kliniske hudstatus undersøges årligt. Tæver før hver parring.
Danmark
Allergi blev på Viden på bordet 2006 nævnt som
racespecifikke sygdomme hos Bull Terriers (kilde:
Dyrlæge Flemming Kristensen).
Diagnosticering
Ved tilbagevendende hudproblemer bør hunden
tilses af en dyrlæge med speciale i dermatologi.
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Demodicose
UK: Demodetic mange. S: Demodicos
Demodicose er en betændelse i hårsækkene
fremkaldt af hårsækmider (demodex). Hårsækmiden er en lille cigarformet mide, der lever i huden.
Den er almindeligt forekommende hos sunde og
raske hunde. Miden bosætter sig i hårsækkene allerede i hvalpealderen, hvor den tætte kontakt
mellem tæve og hvalp letter overførslen af smitten. Miderne lever af afstødte hudceller, talg og
lignende (kilde: Netdyredoktor.dk).
Der findes 5 årsager til demodicose:
Et ikke-færdigt udviklet immunforsvar: Hos
den nyfødte hvalp (lokal demodicose).
Et immunforsvar svækket af sygdom: F.eks.
hundesyge eller cancer.
Et immunforsvar svækket af medicin: For det
meste binyrebarkhormon.

Nedarvning
Nedarvning er ukendt (kilde: BTCA).
Hvorfor visse hunde får problemer og andre ikke
gør, er endnu ikke klarlagt i alle detaljer, men det
vides, at en nedsat funktion af immunforsvaret

Svækkelse pga. alderdom

spiller en væsentlig rolle. Det er oftest unge hun-

Arvelig defekt: Som medfører, at immunforsvaret

de, der udvikler demodicose. Når der ses proble-

ikke reagerer på hårsækmiderne.

mer hos voksne hunde, skyldes det som regel, at

(Kilde: Dyrlæge Flemming Christensen)

en anden lidelse svækker hunden (kilde: Netdyredoktor.dk).

Der kan både være tale om lokal demodicose på
f.eks. hoved og ben og generel demodicose, der
angriber store områder. Sekundær bakterie infektioner forværrer ofte tilstanden.
Generel demodicose kan være livstruende.
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Referenceklubber / lande
UK: Ikke omtalt.
USA: Anses for racespecifik sygdom.
S: Anses for racespecifik sygdom. Nævnes i
Svensk RAS | 2006.
Test | referenceklubber / lande
UK: Ingen anbefalinger / krav.
USA: Ingen anbefalinger / krav.
Avl på individer, der har modtaget behandling for
demodicose samt deres forældre frarådes
S: Anbefaler at avlsdyrs kliniske hudstatus undersøges årligt. Tæver før hver parring.

Danmark
Demodicose blev på Viden på bordet 2006 nævnt
som racespecifikke sygdomme hos Bull Terriers
(kilde: Dyrlæge Flemming Kristensen).
DKK har på nuværende tidspunkt taget initiativ til,
at de 8 racer, hvor der hyppigst bliver observeret
generaliseret demodicose, frivilligt kan lade testresultater registrere og derved åbne for muligheden for at finde ud af problemets omfang. Bull
Terrieren er ikke blandt disse racer.
Diagnosticering
Der skal laves skrab / biopsi. Ved tilbagevendende hudproblemer bør hunden tilses af en dyrlæge med speciale i dermatologi.
Bemærk at fejlbehandling af demodicose kan resultere i eksplosiv udvikling af sygdommen, f.eks.
hvor det fejlbehandles som allergi (med steroider).
Da der er tale om en racespecifik sygdom, er det
væsentligt altid at udelukke denne diagnose, hvis
symptomerne kan give den mindste mistanke
herom.
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Furunkulose
UK: Interdigital cysts. S: Furunkulos
Furunkulose er en dyb hudbetændelse, der udspringer i hårsækkene og senere breder sig til det
omliggende væv. Hudbetændelsen kan være steril, men er oftest inficeret med bakterier. Det drejer
sig typisk om bakterien staphylococcus intermedius, der er en del af hudens normale flora, men
andre bakterier kan også være involveret (kilde:
Netdyredoktor.dk).
Furunkulose kan være en følgesygdom til atopi og
demodicose, men kan også bero på mangel af
skjoldbruskkirtelhormon - også kaldet hypothyroidisme (kilde: SvBTK).
En række lidelser, f.eks. hårsækmider, allergi og
svampeinfektioner, kan udløse en hudbetændelse, der hurtigt kan udvikle sig videre til furunkulose. Mange hunde udvikler på et eller andet tidspunkt furunkulose i mere eller mindre grad (kilde:
Netdyredoktor.dk).
Nedarvning
Furunkulose er ikke arveligt, men er et symptom
på sygdomme, der kan være arvelige.

Danmark
Udbredelsen hos Bull Terriers i Danmark kendes
ikke. Umiddelbart virker det som om furunkulose
er mindre udbredt end tidligere. Måske fordi dyrlægerne er blevet bedre til at behandle de sygdomme, som furunkulose er et symptom på.
Diagnosticering
For at stille diagnosen benytter dyrlægen sig ofte

Referenceklubber / lande

af både hudskrab og vævsprøver (biopsier) af hu-

UK: Ikke omtalt.

den. Begge dele tages oftest, mens hunden er

USA: Ikke omtalt.

under fuld bedøvelse. Prøverne giver vigtige oplysninger om typen af reaktion i huden samt om

S: Anses som racespecifikt helbredsproblem.
Nævnes i Svensk RAS | 2006, som mulig følge-

hvilken lidelse, der kan ligge til grund for udviklingen af furunkulosen (kilde: Netdyredoktor.dk).

sygdom til atopi, demodicose og hypothyroidisme.
Test | referenceklubber / lande
UK: Ingen anbefalinger / krav.

Ved tilbagevendende hudproblemer bør hunden
tilses af en dyrlæge med speciale i dermatologi.

USA: Ingen anbefalinger / krav.
S: Anbefaler at avlsdyrs kliniske hudstatus undersøges årligt. Tæver før hver parring.

Sundhed

Side

55

af

188

Bull Terriers | RAS 2008

Version

1.1

|

9.maj

2008

Hypothyroidisme
UK: Hypothyroidism. S: Hypothyreos
Hypothyroidisme er en hormonlidelse. Den skyldes mangel på skjoldbruskkirtelhormon og opstår
som følge af fejl i selve skjoldbruskkirtlen eller fejl
i den overordnede kirtel, som styrer produktionen
af skjoldbruskkirtelhormonerne. Resultatet er en
nedsat mængde af skjoldbruskkirtel-hormon i
kroppen, hvilket bevirker, at stofskiftet nedsættes.
Udover de symptomer, der har med stofskiftet at
gøre, er der typisk forandringer på 3 andre områder:
Hud forandringer
Reproduktionsforstyrrelser
Nerve og muskelforstyrrelser
(Kilde: Netdyredoktor.dk)
Adfærdsmæssige ændringer forbindes med helbredsproblemet (kilde: BTCA).
Pelsforandringer som f.eks. kraftig og / eller let
krøllet pels kan være tegn på begyndende nedsat
funktion af skjoldbruskkirtlen.
Bemærk at der også findes lidelser, der medfører
forøget produktion af skjoldbruskkirtelhormon.

Nedarvning
Nedarvning er ukendt (kilde: BTCA).
Hashimotos sygdom eller Hashimotos thyreoiditis
(betændelse i skjoldbruskkirtlen), der anses for
den mest almindelige årsag til hypothyroidisme
hos Bull Terriers er muligvis recessivt nedarvet
(kilde: BTCA).
Referenceklubber / lande
UK: Ikke omtalt.
USA: Hashimotos sygdom anses for en racespecifik sygdom.
Statistisk materiale indikerer, at forekomsten hos
Bull Terriers er lavere end gennemsnittet hos den
øvrige hundepopulation i USA.
S: Ikke specifikt omtalt, men nævnes som en af
mulige årsager til furunkulose i Svensk RAS |
2006.
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Test | referenceklubber / lande
UK: Ingen anbefalinger / krav.
USA: Anbefaler at avlsdyr testes ved blodprøve
årligt de 4 første leveår eller ved 2, 3, 4, 6 og 8 år.
I blodprøven søges efter:
Thyreoidea stimulerende hormon (cTSH)
T4 (FT4D)
Thyreoglobulin autoantistoffer (TgAA)
Resultatet opdeles i følgende kategorier:
Normal
Gråzone / ikke entydig: (prøve gentages om 36 måneder)
Autoimmun thyroiditis
Idiopatisk hypothyroidisme
S: Ingen anbefalinger / krav.
Danmark
Udbredelsen hos Bull Terriers i Danmark kendes

Diagnosticering

ikke.

Ved den indledende undersøgelse af hunden
lægger dyrlægen mærke til, hvordan hudforandringerne ser ud.
Hvis der er tale om ensartet fordelte, ikke kløende, hårløse områder og en generelt fortykket hud,
styrker det mistanken om hypothyroidisme. Ejerens oplysninger om hundens aktivitetsniveau og
eventuelle vægt forøgelse er også vigtige for at
komme diagnosen nærmere.
Der tages en blodprøve. Ved speciel analyse måles niveauet af skjoldbruskkirtelhormon. Hvis hunden har en meget lav koncentration af hormonet,
lider den af hypothyroidisme.
(Kilde: Netdyredoktor.dk)
Ved tilbagevendende hudproblemer bør hunden
tilses af en dyrlæge med speciale i dermatologi.
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Keratoconjunctivitis sicca (KCS)
UK: Keratokonjunctivitis sicca S: Keratokonjuctivis sicca
Nedsat produktion af den vandige del af tårevæsken i et eller begge øjne er årsag til, at der opstår
betændelse i øjets hornhinde og bindehinde.
Som oftest beror det på en autoimmun reaktion i
tårekanalerne, der medfører, at kroppens immunforsvar angriber egne celler - i dette tilfælde tårekanalerne.
Det er sjældent, at sygdommen er medfødt hos
Bull Terriers, men prædisponering ses hos Bull
Terriers (kilde: BTCA).
Tørre øjne (Dry eye), som det populært kaldes, er
en almindeligt forekommende øjensygdom hos
hunde (sicca betyder tør).

Test | referenceklubber / lande
UK: Ingen anbefalinger / krav.
USA: Ingen anbefalinger / krav.
Avl på individer med KCS frarådes.
S: Ingen anbefalinger / krav.
Danmark

60 % af hunde med tørre øjne har det i begge øj-

Udbredelsen hos Bull Terriers i Danmark kendes

ne. Tørre øjne kan føre til nedsat syn og blindhed

ikke.

hos ikke behandlede hunde, idet hornhinden ændrer karakter og bliver ødelagt (kilde: Netdyredoktor.dk).

Diagnosticering
Diagnosen stilles ved, at tåreproduktionen måles i
begge øjne. I normale tilfælde skal tåreproduktio-

Nedarvning

nen være mere end 15 mm på et minut. Desuden

Nedarvning er ukendt, men hyppigere forekom-

undersøges hornhinden for sårdannelse med kon-

mende i nogle hunderacer end andre (kilde:

traststof (farve) (kilde: SvBTK).

BTCA).
Tåreproduktion måles ved Schirmers test - en
Referenceklubber / lande
UK: Ikke omtalt.
USA: Sygdom forekommer i racen. Prædisponeret KCS anses for et racespecifikt helbredsproblem.
S: Nævnes under arvelige sygdomme hos Bull

”papirstrimmel med farveindikator”, der sættes
under øjelåget og måler tåreflåd i et vist tidsrum
(kilde: Dyrlæge Jan Birch).
Det anbefales ved vedvarende problemer med
hundens øjne at benytte en øjenspecialist for at
sikre korrekt diagnose og behandling.

Terriers på klubbens webside.
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Lethal akrodermatit (zink insufficiens)
UK: Lethal Acrodermatitis (LAD) S: Acrodermatit
Manglende vækst er normalt det første tegn på
denne dødelige sygdom, fulgt af kraftig rødmen
og skorpedannelse på huden rundt om mund og
øjne, på ørerne og mellem tæerne. Berørte hvalpe
har små eller næsten fraværende thymus (brisselen) - en kirtel, der er en vigtig del af immunforsvaret. Normalt udvikler hvalpene kronisk hud infektioner, lungebetændelse og / eller diarré.
Sygdommen konstateres normalt inden hvalpene
er fravænnede. Berørte hvalpe enten dør eller bli-

Test | referenceklubber / lande
UK: Ingen anbefalinger / krav.

ver aflivet inden de bliver voksne p.g.a. infektio-

USA: Ingen anbefalinger / krav.

ner, der ikke kan behandles.

Avl på individer med LAD (disse overlever dog

Tidligere ansås årsagen til sygdommen at være
anormal zink metabolisme (hvorfor hvalpene på
engelsk omtales hvalpene populært som ’zinkies’), men på BTCA helbredsseminar i 2002 blev

sjældent) samt deres forældre og kuldsøskende
frarådes.
S: Ingen anbefalinger / krav.
Danmark

det angivet, at årsagen er en anormal kobber me-

Udbredelsen hos Bull Terriers i Danmark kendes

tabolisme.

ikke.

(Kilde: BTCA)

Diagnosticering

Nedarvning

Diagnose stilles ved at udelukke øvrige relevante

Autosomal recessiv nedarvning (kilde: BTCA).

diagnoser sammenholdt med historik og kliniske

Referenceklubber / lande
UK: Ikke omtalt.

tegn. Hvis flere hvalpe i kuldet viser tegn på sygdommen, underbygges diagnosen stærkt (kilde:
BTCA).

USA: Anses for racespecifik sygdom. Det anbefales, at forældre og kuldsøskende til sygdomsramte dyr ikke benyttes i avl.

Bemærk at meget få dyrlæger har erfaring med
diagnosticering af LAD.

BTCA støtter studier på University of Pennsylvania vedrørende LAD.
Sygdommen anses for sjælden hos racen.
S: Nævnes under arvelige sygdomme hos Bull
Terriers på klubbens webside.
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Fertilitet & reproduktion
En af årsagerne til manglende succes ved parring
kan typisk være manglende eller fejlagtig diagnosticering af tidspunkt for ægløsning. Desuden kan
manglende rutine hos såvel tæve- som hanhunde
ejere være en væsentlig faktor for manglende
drægtighed.
Til tider kan hundene helt enkelt ikke lide hinanden, hvilket skyldes, at tæver oprindeligt er monogame (kilde: SvBTK).
Ved at lade en hund blive ældre, før den benyttes
i avl, sikres en større viden om hundens helbredstilstand.
Nedarvning
Ikke relevant da nedsat fertilitet og manglende
kønsdrift kan have mange forskellige årsager.

Test | referenceklubber / lande
UK: Ingen anbefalinger / krav.
USA: Ingen anbefalinger / krav.
S: Ingen anbefalinger / krav.
Det anbefales, at avlsdyr med lav libido (kønsdrift)
og lav reproduktionsformåen ikke benyttes i avl.
Danmark
Referenceklubber / lande
UK: Ikke omtalt.

Der er ingen kendskab til, hvorvidt fertiliteten og
kønsdrift hos Bull Terriers i Danmark er normal.
Der er ingen data omkring helbredsmæssige pro-

USA: Ikke omtalt.

blemer, der medfører nedsat fertilitet eller køns-

S: I Svensk RAS | 2006 nævnes, at en del hanner

drift.

bliver ufrugtbare allerede omkring 6 års alderen.

Det vides heller ikke, hvor mange parringer, der

Sterilitet forekommer også. Det anses, at ved at

foretages, hvor der ikke fødes hvalpe som resultat

mindske indavlsgraden, kan problemet delvist lø-

heraf.

ses. Problemet er ikke på nogen måde alment forekommende, men ses som et klart advarselstegn, da det er kendetegnet ved indavlsdepression.
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Diagnosticering - af ægløsning
Til diagnosticering af ægløsning benyttes en progesteronundersøgelse.
Tævens cyklus er inddelt i 4 perioder:
Proøstrus: Starten af løbetiden. Blødningen varer
ca. 8 dage.
Østrus: Midterste del af løbetiden. Ca. 6 dage
hvor 3-4 dage er optimal for parring (bløder kun
lidt).
Metøstrus: Sidste del af løbetiden. Ca. 8 dage
hvor der stadig kan forekomme blødning.
Anøstrus: Hvilefasen der varer 4-6 mdr.
Progesteron er et hormon, som stiger i proøstrus
og når et maksimum værdi ved ægløsning. Pro-

Progesteron kan undersøges i en blodprøve.
Værdien kan undersøges på 2 måder:
Testkit: Der findes et testkit, hvor progesteron
bestemmes indenfor 4 intervaller:

gesteronværdien er fortsat høj i 63 dage uanset

Tidlig fase (starten på proøstrus): Værdi 0 - 1.

om tæven er drægtig eller ej.

2. fase: Værdi 1- 2,5.

Undersøgelse af progesteronværdiens forløb gen-

3. fase (tæt på ægløsning): Værdi 2,5 til 5.

nem proøstrus og østrus kan derfor benyttes til

4. fase (ægløsning): Værdi > 5.

fastsættelse af optimalt parringstidspunkt.

Benyttes testkittet fås en cirka værdi for progesteron. Det kan være svært at følge ændringen, hvis
der et er langt forløb med svage stigninger.
Præcis bestemmelse: Den præcise værdi kan
bestemmes ved undersøgelse på laboratoriemaskine.
Benyttes laboratoriemaskine til progesteronbestemmelse, fastlægges den nøjagtige ændring
ved flere blodundersøgelser.
Bestemmelse af den optimale løbetid ud fra progesteronværdi kan være en fordel i forhold til:
Parring af uvillige tæver.
Lang rejse for parring af tæven.
Ønske om størst mulig kuld.
Inseminering med frisk sæd, køle- eller frossen
sæd.
Brug af urutineret hanhund.
(Kilde: Dyrlæge Jan Birch)
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Eklampsi
UK: Eclampsia. S: Eklampsi
Eklampsi er en tilstand, hvor blodets calciumindhold er for lavt (hypocalcæmi) i forbindelse med
den sidste del af drægtigheden og i de første uger
af diegivningsperioden (kilde: Netdyredoktor.dk).
I forbindelse med fødsel og de første dage efter
fødslen forekommer racespecifik eklampsi hos
Bull Terriers (kilde: SvBTK).
Tilstanden omtales nogle gange populært blandt
opdrættere som ’kalk chok’, hvilket er en misvi-

På hospitalsbesøg

sende betegnelse.

Test | referenceklubber / lande

På engelsk omtales det populært som ’Milk fever’.

UK: Ingen anbefalinger / krav.

Nedarvning

USA: Ingen anbefalinger / krav.

Ukendt.
Referenceklubber / lande
UK: Ikke omtalt.

S: Ingen anbefalinger / krav.
Danmark
Udbredelsen hos Bull Terriers i Danmark kendes

USA: Ikke omtalt.

ikke.

S: Eklampsi i forbindelse med fødsel og første

Diagnosticering

dage efter fødsel nævnes som racespecifik i

Diagnosen eklampsi stilles ud fra symptomerne

Svensk RAS | 2006.

og kan bekræftes ved en undersøgelse af blodets

Gennem tiden har helbredsproblemet være be-

calcium-indhold (kilde: Netdyredoktor.dk).

skrevet i mange raceklubbers magasiner og race
litteratur.
Mange opdrættere vælger også som standard at
give tæver ”kalk depot” i nakken (injektion) under
fødsel og i de første dage efter for at undgå problemet.
Det må derfor antages, at der er generel accept
af, at det er et regelmæssigt forekommende problem i racen.

På hospitalsbesøg
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Kryptorkisme
UK: Cryptorchidism. S: Kryptorchisme
En hanhund er kryptorkid, når en eller begge testikler ikke er på plads i pungen. Som regel er testiklerne på plads, inden hanhunden er 3-4 måneder gammel, men i nogle tilfælde forbliver en eller
begge testikler i lysken eller i bughulen og i 8månedersalderen kan det konstateres, om hunden er kryptorkid (kilde: Netdyredoktor.dk).
Det anbefales, at ikke nedfaldne testikler fjernes
ved operation, når det er konstateret, at tilstanden
er permanent.

Test | referenceklubber / lande
UK: Ingen anbefalinger / krav.

Nedarvning

USA: Ingen anbefalinger / krav.

Tilstanden er arvelig (kilde: Netdyredoktor.dk).

S: Ingen anbefalinger / krav.
Ved vaccination og kontrol af hvalpe kontrollerer
dyrlægen normalt for om begge testikler på plads i
pungen.
Danmark
Udbredelsen hos Bull Terriers i Danmark kendes
ikke.
Diagnosticering
Ved den første sundhedsundersøgelse undersø-

Referenceklubber / lande

ger dyrlægen, om hunden mangler én eller begge

UK: Ikke omtalt.

testikler. Det er ikke unormalt, at testiklerne ikke

USA: Ikke omtalt.

er faldet på plads på det tidspunkt, men ved de efterfølgende sundhedsundersøgelser skal det kon-

S: Ikke omtalt.

trolleres, om tingene har rettet sig.

Gennem tiden har helbredsproblemet være be-

Hvor den manglende testikel befinder sig, kan un-

skrevet i mange raceklubbers magasiner og race

dersøges med ultralyd og røntgen, men som regel

litteratur.

lokaliseres den først under kastrationen.

Det må derfor antages, at der er generel accept

(Kilde: Netdyredoktor.dk)

af, at det er et regelmæssigt forekommende problem i racen.
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Øvrigt
Herunder er placeret helbredsmæssige problemer, der ikke umiddelbart passede ind under de
foregående afsnit.
Tail chasing | tvangsadfærd (OCD)
UK: Tail chasing. S: att snurra runt efter svansen
Manisk ”jagen” efter halen er en type af adfærdsafvigelse, der bl.a. forekommer hos Bull Terriers.
Det svarer til den type tvangsadfærd, som også
forekommer hos mennesker.
Sygdommen synes først og fremmest at ramme

På skolebesøg

hyperaktive hunde eller hunde, der let bliver

Referenceklubber / lande

stressede og ses ofte i kombination med anden

UK: Ikke omtalt

tvangsadfærd som at bide efter imaginære fluer i
luften, slikken på lår / poter, være manisk med
bolde eller aggressivitet eller markant ængstelig.
Sygdommen kommer som regel i udbrud inden 1
års alderen ofte i forbindelse med en specifik

USA: BTCA støtter studier på Tufts University
vedrørende

obsessive

compulsive

disorder

(OCD), hvorfor der gås ud fra, at OCD, herunder
tail chasing, betragtes som forekommende i racen.

hændelse f.eks. kønsmodning, ejerskifte eller ophold på en hundepension.

S: Nævnes under arvelige sygdomme hos Bull
Terriers på klubbens webside.

(Kilde: SvBTK)
Test | referenceklubber / lande
Det er vigtigt at være opmærksom på, at ’tail cha-

UK: Ingen anbefalinger / krav.

sing’ er et af mange udtryk for tvangsadfærd.
Det er vigtigt at være ekstra opmærksom på be-

USA: Ingen anbefalinger / krav.

gyndende tvangsadfærd - ’tail chasing’ eller an-

S: Ingen anbefalinger / krav.

den tvangsadfærd - hos Bull Terriers, så det hur-

Danmark

tigt kan forsøges adfærdsreguleret.

Udbredelsen hos Bull Terriers i Danmark kendes
ikke.
Diagnosticering
Diagnose stilles ud fra adfærdssymptomer. Dog
skal andre diagnoser udelukkes, f.eks. vand i hovedet (kilde: SvBTK).

På skolebesøg

Nedarvning
Ukendt. Men tvangsadfærd er arveligt betinget
(kilde: BTCA).
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Cancer
UK: Cancer. S: Cancer.
I alle kroppens forskellige organer er der hos den
udvoksede hund en fin regulering af cellenydannelse og cellehenfald, hvorved det enkelte organ
opretholder sin normale størrelse.
I kræftceller forstyrres denne regulering imidlertid
og kræftsvulsten vokser derfor uden at respektere
kroppens normale regulerende faktorer. Bl.a. laver
svulsten sin egen blodforsyning, således at kræftcellerne får optimale delingsvilkår.
Ordet kræft kommer af det latinske ord cancer.
Det er en fællesbetegnelse for en række sygdomme hos dyr og mennesker, som er karakteri-

Tæver, der ikke får hvalpe eller steriliseres, har en

seret ved uhæmmet vækst af celler, der fører til

25 % risiko for at udvikle brystkræft p.g.a. gentag-

dannelse af svulster. Der skelnes mellem:

ne hormonpåvirkninger fra løbetider. P-sprøjter

Godartede kræftsvulster (benigne): Som er karakteriseret ved, at:

øger risikoen for brystkræft på et tidligere tidspunkt.
Hanner, der ikke får deres testikler på plads i

De ofte vokser langsomt.

pungen (kryptorkisme), har en øget risiko for at få

De ofte er vel afgrænsede og kan skubbes

testikelkræft senere i livet, hvis de ikke opereres.

rundt i forhold til omkringliggende væv.
(Kilde: Netdyredoktor.dk)
Et eksempel på en godartet kræftsvulst er et lipom, også kaldet en fedtknude.

På Viden på bordet 2006 blev det nævnt, at cancer generelt er i stigning inden for alle hunderacer.

Ondartede kræftsvulster (maligne): Er karakteri-

En tendens der også ses hos mennesker og kan

seret ved, at:

være funderet i miljømæssige ændringer.

De ofte vokser hurtigt, og kan invadere det

Nedarvning

omkringliggende sunde væv.

Den egentlige årsag til kræft kendes ikke, men der

Celler fra svulsten kan løsrive sig og føres med

er enighed om, at sygdommen har såvel genetisk

blod eller lymfe til andre organer og her danne

som miljø- og ernæringsmæssig baggrund (kilde:

metastaser.

Netdyredoktor.dk).

De typiske organer for metastaser er lunger og le-

Referenceklubber / lande

ver. Cellerne sætter sig ofte fast et sted, hvor

UK: Ikke omtalt.

blodkarrene er snævre. Ondartede svulster kan

USA: Ikke omtalt.

forekomme i alle organer, f.eks. i mundhulen, i
mælkekirtlerne, i milten, i lymfesystemet, i huden,

S: Ikke omtalt.

i urinblæren, i testiklerne etc.

Test | referenceklubber / lande

Enkelte former for kræft vides med sikkerhed at
være forårsaget af en virusinfektion og der arbejdes også med teorier om immunforsvarets betyd-

UK: Ingen anbefalinger / krav.
USA: Ingen anbefalinger / krav.
S: Ingen anbefalinger / krav.

ning for udvikling af kræft.
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Danmark
Alle hunderacer kan udvikle hudkræft, men nogle
racer angives at være disponerede for specielle
former for kræft. To typer hudkræft, mastcelletumor og pladecellecarcinom, ses oftest hos bl.a.
Bull Terriers (kilde: Netdyredoktor.dk).
Udbredelsen af cancer hos Bull Terriers i Danmark kendes ikke.
Det sker, at Bull Terriers rammes af cancer. For at
sikre den nødvendige viden om udbredelse af

Pr. marts 2008 indeholdt DVC indberettede data

cancer hos Bull Terriers, er det nødvendigt, at op-

fra kræftknuder hos mere end 2.000 hunde af for-

drættere og ejere sørger for, at diagnosticering af

skellig race. Det er omkring en fordobling af ind-

cancer hos Bull Terriers meldes Dansk Veterinært

beretninger i løbet af det seneste år, hvilket indi-

Cancerregister (DVC). Det gøres via dyrlægen.

kerer, at DVC inden for en kortere årrække vil in-

DVC blev oprettet maj 2005 i forbindelse med et

deholde statistisk signifikant data.

PhD projekt ved Institut for Mindre Husdyrs Syg-

Via DVCs nyhedsbrev er det muligt at få bl.a. dia-

domme, Det Biovidenskabelige Fakultet for Føde-

grammer over:

varer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Kø-

Hunderacernes relative risiko for at udvikle

benhavns Universitet (tidligere den Kongelige Ve-

kræft - ondartet såvel som godartet.

terinær- og Landbohøjskole).

Hunde og fordelingen mellem benigne og ma-

Der er ud over de statslige midler i forbindelse

ligne neoplasier.

med PhD projektet givet økonomisk tilskud og
støtte til projektet bl.a. fra DKK.

De bagvedliggende tal fortsat er meget små, hvilket giver en stor usikkerhed i statistisk sammenhænge. Der er ikke regnet på det, der kaldes statistisk signifikans - d.v.s. hvor sikre tallene er. Da
der derudover er meget få individer i hver gruppe,
giver det ikke nogen mening at se nærmere på de
specifikke tal for Bull Terriers på nuværende tidspunkt. Men med tiden bliver tallene mere sikre
(kilde: Dyrlæge Louise Bjørn Brønden).
Det er derfor valgt ikke at medtage disse diagrammer i RAS på nuværende tidspunkt, men når
det statistiske grundlag bliver udvidet, kan disse
opdateres i RAS.
Det er derfor af største vigtighed, at alle ejere og
opdrættere via deres dyrlæge sikrer indrapportering til Dansk Veterinært Cancerregister - uanset
om det drejer sig om ond- eller godartet kræft.
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Diagnosticering
Diagnosticering af cancer foregår ved følgende
trin:
1.

Klinisk gennemgang. Dyrlægen undersøger
knudens placering og størrelse samt de omkringliggende lymfeknuder.

2.

Ved en forundersøgelse kan dyrlæge tage en
celleprøve med specialkanyle. Efter en specialfarvning undersøger dyrlægen cellepræparatet
i mikroskopet.
Resultatet kan nogle gange give et fingerpeg
om, hvilken kræfttype der er tale om og i visse
tilfælde kan der på dette grundlag alene kunne
tage stilling til evt. operation.

3.

For at stille en sikker diagnose m.h.t. hvorvidt
en svulst er godartet eller ondartet, er det nødvendigt at undersøge vævsprøver fra svulsten
og en af de nærmeste lymfeknuder.
Det gøres på et speciallaboratorium.
Alternativt kan hele den bortopererede knude
sendes ind til undersøgelse.
Her kan det også konstateres, om det har været muligt at fjerne hele kræftsvulsten eller om
der er enkelte kræftceller tilbage, der nødvendiggør yderligere behandling.

Hvis dyrlægen på baggrund af nævnte undersøgelser kan stille en kræftdiagnose, er det vigtigt,
at der tages røntgenbilleder af lunger og bughuler
- evt. suppleret med ultralydsscanning. Endvidere
udtages blodprøver og eventuel knoglemarvsprøver til undersøgelse. Alt dette for at finde ud af i
hvilket omfang, der evt. er sket spredning til andre
organer.
(kilde: Netdyredoktor.dk).
Det er i dag muligt at behandle nogle typer af
cancer hos hunde - ud over med operativt indgreb
- med strålebehandling / kemoterapi afhængigt af
cancerform.
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Eksteriør
Eksteriør delen af den danske oversættelse af FCI
standarden (bilag 06) for Bull Terriers er af en sådan karakter, at den understøtter en sund race.
Selv i Bull Terrierens oprindelsesland, Storbritannien, hvor racen nyder stor udbredelse, ses der
ikke eksteriørmæssige ekstremiteter, der påvirker
racens helbred. Skulle det opstå på længere sigt,
kan kravet om det ægformede hoved og de dybtliggende trekantede øjne være områder, hvor det
kunne ske.
Forskelle på nationale racestandarder
Der er forskel på de enkelte landes racestandard

Can. Ch Magor Steel Magnolia of Misk

AKC standard på DVD

om end mindre forskelle. Selv mellem forskellige

Selvom den amerikanske racestandard ikke er

nationale oversættelser af FCI standarden ses

identisk med den danske, anbefales den DVD

forskelle i ordvalg og struktur.

med Bull Terrier standarden, som AKC har udgi-

Dansk vs. engelsk

vet til bl.a. uddannelse af dommere.

Den danske oversættelse af FCI standarden sva-

Den er et virkeligt godt og illustrativt supplement til

rer i høj grad overens med KC standarden fra ra-

det skrevne materiale.

cens oprindelsesland (bilag 07). Men der er en

Dansk vs. svensk

forskel omkring karakteristik / temperament (se

Der er ikke essentielle forskelle på den danske og

’Mentalitet’).

den svenske (kilde: SKK) oversættelse af FCI

Dansk vs. amerikansk

standarden.

I den amerikanske racestandard (kilde: AKC) er
der følgende punkter, som ikke gælder i den danske oversættelse af FCI standarden:
Blå øjne er diskvalificerede.
Tangbid er et korrekt bid.
Farvede og hvide hunde bedømmes adskilt.
Mere end 50 % hvide aftegninger på en farvet
hund er diskvalificerende.
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Racens baggrund
I BTCAs illustrerede racestandard er der et indlæg
af Tom J. Horner, der oprindeligt blev udgivet i en
af hans bøger (An illustration of the standard of
the Bull Terrier). Der bringes herunder et uddrag
med tilladelse fra BTCA.
For helt at forstå enhver konsekvens af racestandarden er det nødvendigt at vide noget om racens
ingredienser: Den gammeldags bulldog, dalmatineren, den engelske hvide terrier (nu uddød men
med stor lighed med manchester terrieren blot i
hvid) samt muligvis en eller to andre racer - med

USA Ch Brummagem Barcarole ROM
Bedste farvede tæve | Silverwood 1985

dominans af bulldog og terrier karakteristika. Dis-

Dalmatineren gav helheden en forbedring i form af

se racers nærvær ses stadig i Bull Terrieren i dag.

længere ben, gode ben og poter og bedre bevæ-

Vi kan takke bulldoggen for Bull Terrierens mod

gelser, som vi ind imellem kan se hos nogle Bull

og beslutsomhed, dens substans og kraftige

Terriers i dag.

knogler, dens tøndeformede ribben og den dybe

Herfra kom også ulemper. Den plettede pels kom

brystkasse, de stærke kæber og den fine tætte

uden tvivl fra denne kilde og måske også det blide

pels.

udtryk, som stadig ses i racen.

Ligeledes er de genetiske anlæg for farverne

I dag ses stadig disse tre racer i Bull Terrieren og

brindlet, rød, fawn, fawn smut, black and tan samt

alle passer ind racestandardens noget bredt for-

måske lydighed fra bulldoggen.

mulerede krav. Alle tre typer er fuldt ud acceptab-

Nogle uønskede egenskaber på krop, ben og po-

le og kan korrigere overdreven type og afvigelser

ter, som altid har plaget Bull Terrieren, kan vi til-

fra standarden.

lægge bulldoggen; for bred skalle, underbid, runde øjne, manglende pigmentering på næsen og
andre pigmenteringsfejl.

Bulldog typen giver knogle og substans, terrier typen tilføjer kvalitet og adræthed, dalmatineren
forbedrer helheden og bevægelserne.

Engelsk hvid terrier var forfinede terriers, som gav

Ingen af de tre typer bør udelades. Idealet er en

mange kvaliteter videre; de små sorte øjne, ele-

blanding af de gode egenskaber fra dem alle tre.

gante ører, det intelligente og gennemborende
blik, det fine omrids med lige ben og kattepoter,
stramme skuldre, gode vinkler, lavt placerede haser og den piske lignende hale, tilsammen med
stor adræthed, intelligens og den helt hvide pels.

Sundhed er ikke nærmere defineret for Bull Terrieren. Racestandarden refererer til den generelle
knoglebygning og muskulaturens perfektion.
(Kilde: T.J. Horner | BTCA)

Men fra terrieren fik Bull Terrieren også lethed eller klejnhed, spinkle knogler og den pirrelighed, vi
nogle gange oplever.
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Beskrivelse af racestandarden
Med tilladelse fra BTCA illustreres den danske
standard herunder med tekst og illustrationer fra
klubbens illustrerede racestandard, hvor det er relevant i forhold til den danske standard.
Bedømmelse af en Bull Terrier
Bull Terrieren gør det svært for opdrættere og
dommere at opnå de kvaliteter, som racestandarden kræver. Det skyldes primært nødvendigheden
af at se på hunden som en helhed, fordi helheden
er langt vigtigere end dele og detaljer. Den seriøse iagttager / dommer skal være i stand til at se
den perfekte hund for sit indre øje både stående
og i bevægelse.

UK Ch Dazlin Defiance
Regent Trophy 2006, Ormandy Jug for dogs 2006,Charlie Girl
Cup 2006 & Cruft winner 2006

Der er kun brugt lidt plads på fejl i racestandarden
- og at dømme ned på fejl giver ingen mening,
med mindre der er tale om to hunde, som har lige

Når først idealet - den fuldendte hund - er visuali-

mange kvaliteter eller hvis fejlen er af graverende

seret, er det den hund, der kommer tættest på

karakter for hundens helbred, funktion eller frem-

dette ideal i kraft af sine positive egenskaber, som

toning.

skal have størst succes i udstillingsringen - og
som ultimativt også opnår succes som avlsdyr.

I det efterfølgende er de essentielle fortrin med
nogle almindeligt forekommende afvigelser illu-

Afvigelse fra idealet er fejl hos en Bull Terrier og

streret. Ingen individuel hund er afbilledet. Det er

alvoren af fejlen svarer til graden af afvigelse. Det

forhåbentligt med til at udvikle læserens forståelse

er ikke en race, hvor succes eller fiasko afhænger

af racen og af, hvordan den skal være konstrueret

af, om der er et par farvede hår et forkert sted, en

- med det resultat at Bull Terrier avlen bliver for-

ekstra ulveklo eller en lidt skæv hjørnetand.

bedret.

Forfatterne af racestandarden tog udgangspunkt i

(Kilde: W.E. Mackay-Smith | BTCA)

de positive egenskaber, som bør være til stede.
Det overlader ansvaret for at visualisere et billede
af den ideelle Bull Terrier til opdrætterne og dommerne - og så udvikle færdigheden til at udpege
de hunde, hvis samlede sum af positive egenskaber næsten opfylder idealbilledet.
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Terrier type

Den danske standard:
Helhedsindtryk: Kraftigt bygget, muskuløs, meget harmonisk og energisk, med et intenst, beslutsomt og intelligent udtryk. Et helt særegent træk
er dens konvekst buede, ægformede hoved. Uanset størrelse skal hannerne virke maskuline og
tæverne feminine.
Temperament: Bull Terrieren er hundeverdenens
gladiator, ildfuld og modig. Den er ligevægtig og
modtagelig for opdragelse. Selv om den er stæ-

Kvalitet, adræthed og sundhed, er de tre vigtigste
fortrin i den nette terrier type.

dig, er den dog særdeles venlig over for mennesker og nem at have om sig.

Dalmatiner type

Standarden giver en generel beskrivelse af en positiv og karismatisk hund. En Bull Terrier skal have maksimal masse i forhold til dens størrelse. En
kompakt, substansfuld hund, men med balance
og adræthed. Indtrykket skal være et positivt,
funklende, intelligent trekantet øje, som giver et
skarpt, gennemborende blik.
Temperamentet er af største vigtighed hos en Bull

Længere ben, ædle kropslinier og frie, lange be-

Terrier. Den skal være udadvendt, venlig, interes-

vægelser er dalmatiner typens kendetegn.

seret i sine omgivelser, men må aldrig have dårligt
temperament eller være sky.

En kombination

De 3 ingredienser
Disse 3 undertyper er essentielle genetiske ingredienser, som producerer den ideelle kombination
af substans, sundhed og form, der kræves i følge
racestandarden.
Bulldog type

En god kombination af alle 3 typer med kvalitet,
form, sundhed og substans.

Krop, substans og kraftige knogler er overdrevet i
Bulldog typen.
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Hoved
Den danske standard:
Langt, kraftigt og dybt hele vejen ud til næsen,
men ikke groft. Set forfra er det ægformet og fuldstændig udfyldt, således at konturerne er uden
fordybninger eller indsænkninger. Profilen går i en
jævn kurve nedefter fra skallens top til næsen.
Skalle: Skallens top er næsten flad fra øre til øre.
Næse: Bør være sort og buer nedad ved spidsen.
Veludviklede næsebor.
Læber: Tørre og stramme.
Kæber: Underkæben er dyb og kraftig.

Et excellent hoved med styrke og rigtige proporti-

Tænderne er sunde og hvide, kraftige og godt sto-

oner, afstand fra næse til øjne er synligt større

re, regelmæssigt placerede og med perfekt, re-

end afstand fra øjne til skalle. Profilen har en blød

gelmæssigt og komplet saksebid, d.v.s. at de

jævn kurve med et tydeligt ”dip” før næsen, kaldet

øverste fortænder tæt overlapper de nederste, og

’roman finish’.

at biddet ligger vinkelret på kæberne.
Øjne: Virker smalle, er skråtstillede og trekantede,
godt dybtliggende.
De er sorte eller så mørkebrune som muligt, så de
virker næsten sorte, og har et gennemtrængende
blik.
Afstanden fra næsen til øjnene er kendeligt større
end afstanden fra øjnene til skallens top.
Blå eller delvist blå øjne er uønskede.
Ører: Små, tynde og tætsiddende. De skal kunne

Et svagt spinkelt hoved med en svag profil og kort

bæres stift opretstående, så de peger lige opefter.

flad underkæbe der ofte bliver kaldt grisekæbe.

Frem for alt er form og proportion på Bull Terrierens hoved af meget stor betydning. Det skal have
masser af styrke, være ægformet og have et gennemtrængende udtryk for at nærme sig idealet.

Et godt hoved med en acceptabel profil og kraftigt
snudeparti. Stramme læber og god dyb underkæbe. Alt sammen fortrin der styrker og balancerer
hovedet.
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Set forfra skal hovedet være ægformet uden hul-

Udtrykket er Bull Terrierens karakteristiske kende-

ninger fra mellem ørerne og til næsetippen. Snu-

tegn. Sammen med en kompakt, muskuløs, vel-

den skal være stærk, kraftig og bred. Et stærkt

formet krop, et korrekt formet hoved og det intelli-

hoved med kraftig snudeparti med lidt mindre pro-

gente og gennemborende blik gør det en Bull Ter-

fil foretrækkes frem for en stærk profil med smal

rier - og ikke bare en stærk, firskåren hund. Øjne-

og svagt snudeparti.

ne skal være stramme, små og dybtliggende, relativt højt placeret på hovedet, mørke og gennemborende. Kvikke ører der står opret og tæt. En
Bull Terrier med æselører og runde, blide eller lyse øjne mister det intense, kvikke og gennemborende blik, der er så værdsat i racen.

Et ideelt hoved, udfyldt, med styrke og balance.
Flad skalle med små velplacerede ører, som står
helt opret. Ingen hulninger der ødelægger ægformen. Øjnene er velplacerede, små, mørke og trekantede.
Små opretstående ører der er velformede og små
trekantede øjenåbninger, som er højtplacerede i
et velformet, ægformet hoved, skaber det eftertragtede gennemborende udtryk.

Dette hoved mangler udfyldning under øjnene, så
det er ikke ægformet. Øjnene er store og de er
placeret langt nede på hovedet. Skallen er rund
og ørerne er dårligt placerede, så de peger udad.
De store lavt siddende øjne og æselørerne giver
hovedet et dårligt udtryk.
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Tænderne er blevet et større problem, jo mere
ekstrem profilen er blevet. I bestræbelserne på at
lave den meget kurvede (og derfor noget kortere)
profil, er underkæben enten forblevet lang og
bred, hvorved der opstår underbid - eller er blevet
smallere og kortere (grisekæbe), hvorved saksebid opnås, men hvor der ofte opstår problemer
med hjørnetænder, der helt eller delvis rører tandkødet.
I grelle tilfælde sidder de nederste hjørnetænder
helt inde i ganen således, at tandkødet perforeres.

Tangbid med øvre og nedre fortænder som mødes.

Mange Bull Terriers mangler en eller flere premolarer. Det er muligvis opstået i forbindelse med
skabelsen af den ekstreme profil samtidig med, at
der er avlet hen imod det ønskede sakse bid.
En dyb bred underkæbe kan balanceres passende med et langt, bredt snudeparti med den korrekte profil, så der opnås korrekt tandstilling.

En lille tandfejl med en eller flere undertænder,
der sidder udenpå overtænderne uden, der er luft
imellem.

Dette er en korrekt mund med overtænderne (1)
som tæt overlapper undertænderne (2) hjørnetænderne (3) rigtigt placeret og helt synlige, med
premolarerne (4) som ligger lige før hjørnetænderne (canines).

Underbid. Mere alvorlig tandfejl. De nederste fortænder er placeret langt foran de øverste. De nederste hjørnetænder sidder ud for eller foran de
yderste øverste fortænder.
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Overbid. De øverste fortænder sidder langt foran

”Skæv” mund. Dette bid ligner saksebid fra den

de nederste. Fejlen er mere alvorligt, når hjørne-

ene side og underbid fra den anden, hvilket resul-

tænderne i undermunden ligger bag hjørnetæn-

terer en skæv tandstilling.

derne i overmunden som vist her.

Enhver tandfejl skal bedømmes efter graden af
dens alvor. Der skal ses på styrken og bredden af
underkæben, størrelsen og regelmæssigheden af
tænderne, graden af over- eller underbiddet samt
placeringen af de nederste hjørnetænder.
De skal være helt synlige, så spidserne af hjørnetænderne kommer helt frem og er fri af tandkødet.
Hjørnetænder, der sidder i tandkødet, kan skade
munden. Det kan være smertefuldt for hunden og
kan forårsage, at hunden ikke kan bide rigtigt

Fejlplacerede hjørnetænder. Sakse bid med fejl-

sammen.

placeret hjørnetand i undermunden. Kun halvdelen af tanden er synlig, når kæben er lukket.
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Krop
Den danske standard:
Hals: Meget muskuløs, lang og buet. Den bliver
gradvis smallere fra skuldrene mod hovedet og er
uden løs halshud.
Krop: Godt rundede linier med udpræget hvælvede ribben og betydelig dybde fra manke til underbryst, som ligger lavere end bugen.
Ryg: Kort og stærk, bag manken med vandret
overlinie; let hvælvet eller hævet over lænden.
Lænd: Bred og godt muskuløs.
Bryst: Bredt set forfra.

En velformet tæve med elegante kropslinier. Hen-

Underlinie: Danner en smuk kurve opad fra un-

des toplinie strækker sig uden afbrydelser fra

derbryst til bug.

nakken henover manken med en svag krumning

Hale: Kort; lavt ansat og båret vandret. Den er tyk

henover krydset, som afsluttes med en velansat

ved roden og løber ud i en fin spids.

hale. Hendes underlinie bevæger sig blødt bagud

Det samlede indtryk af Bull Terrierens krop skal

under hendes dybe brystkasse og kurver opad

være kortrygget, vel sammensat styrke med

bag ribbenene til maven.

smukke linier.

Brystkurven kan nemt iagttages set oppefra. Si-

Toplinien skal være flydende fra ørerne, ned over

derne på hunden kurver udad for at give plads til

den elegante nakke, blødt ned over den vandrette

den brede ribbensbue. Bag ribbenene kurver de

manke, derfra en svag stigning hen over den mu-

indad og skaber talje.

skuløse lænd. Afsluttende med en blød kurve over
krydset over i den lavt ansatte hale.

En atletisk bygget hund med type. Hans nakke er
velansat, hans toplinie fortsætter uden noget dyp
eller brud på kurven. En dyb brystkasse og god
opkneben buglinie gør hans atletiske form fuld-

At kikke ned på hunden kan være en hjælp. Denne tæve har gode buede ribben, som går over i
taljen bag ribbenene.

endt.

Eksteriør
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En lang buet hals, der rejser sig fra en velvinklet

En velansat hale, som bæres horisontalt giver fi-

skulder, er et meget tilfredsstillende træk, som der

nish til overlinien, som er så vigtig for vores visua-

bliver sat stor pris på, da det skaber balance og

lisering af den ideelle Bull Terrier. Desværre har

symmetri.

de fleste af nutidens Bull Terriers en eller anden

En kort opret eller hjortelignende hals, som skyl-

grad af “glad” hale, som bryder linierne fra en el-

des en dårligt vinklet skulder, ødelægger toplinien,

lers ideel Bull Terrier på brat og vinklet måde. En

der ellers skulle give indtryk af bløde integrerede

“glad” hale har ikke været betragtet som en alvor-

kurver - og ikke i bratte ændringer af vinkler og

lig fejl, men den hænger som regel sammen med

retning.

kort bækken og et fladt kryds, hvilket forringer de
fine linier af den stadigt smukke, muskuløse,
adrætte hund.

Denne hund har korrekt nakke, skulder og toplinie. Halsen er velansat og giver en blød overgang
fra den skråtstillede skulder og til hovedet. Man-

En korrekt toplinie, korrekt båret hale. Halen er

ken er bagved den lodrette linie fra albuen.

kraftig ved roden og bliver gradvis tynd. Den
kommer ikke forbi hasen, når den holdes ned
langs benet.

En stejl skulder med en dårlig ansat hals, som
fremspringer af manken foran den lodrette linie fra
albuen.

Eksteriør

Et kort kryds med højt ansat hale med en høj eller
“glad” bæring af halen.
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En kort hals, stejl skulder og lang lige krop medvirker til denne hunds manglende form.

Bull Terrieren bør være en kombination af tætte
og blidt forbundne elegante kurver. Undgå det
tunge dårligt lavede dyr, som har lange lige linier i
kroppen og mangler den velsammensatte atlets
elegante kvalitet. Pas også på de individer, der
mangler substans og bredde.

Mangler substans og buede ribben. Denne hund
har også stejle skuldre og høj bagpart.

Eksteriør
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Lemmer
Den danske standard:
Forpart: Forbenene har den kraftigste type af
substansfulde knogler med rundt tværsnit. Hunden skal stå urokkeligt på dem, og de skal være
fuldkommen parallelle. Hos voksne hunde skal
forbenets længde være næsten den samme som
brystdybden.
Skuldre: Stærke og muskuløse uden at være
for svære. Skulderbladet er bredt og fladt. Det
ligger tæt ind til brystvæggen, og dets forkant
går meget udtalt skråt bagud og opad, så det
danner en næsten ret vinkel med overarmen.
Albuer: Holdes lige og er kraftige.
Mellemhånd: Lodret.
Bagpart: Set bagfra er bagbenene parallelle.

En korrekt front som viser et bredt bryst og lige
forben, korrekt forbundet med skuldrene. Fødderne peger ligeud.

Overlår: Muskuløse.
Knæled: Velvinklede.
Underlår: Godt udviklede.
Haseled: Velvinklet.
Mellemfod: Med knoglekraft helt ned til poten,
kort og stærk.
Poter: Runde og kompakte, med godt hvælvede
tæer.
Standarden kræver lige forben med albuer, der
peger lige bagud og de midterste tæer lige frem.
De fleste afvigelser fra dette ideal er karakteristisk
afstamning fra bulldog forfaderen. Det være sig

En bulldog front med kurvede forben og albuer

løse albuer, skæve forben og fødder som peger

der peger udad. Fødderne peger øst og vest.

øst og vest.

Eksteriør
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Bagbenene kan reflektere til bulldog forfaderen
ved at være stejle i knæet, mangle muskulatur på
underlår og bue ud i knæet eller i haserne.
Fejl i konstruktion af bagbensvinkler er ikke bare
en svaghed i en muskuløs hund, men kan også
være et varsel om gigt eller ledsygdomme, hvorimod stejle skuldre og krumme forben ikke er så
sygdomsfremkaldende.

Ukorrekte bagbensvinkler med kohaser. Haserne
er tættere sammen end poterne, som peger udad.

Et muskuløst bagben med veludviklet underlår,
dejligt vinklet i knæet. Knoglen mellem hasen og
poten er kort og stærk på dette excellente eksempel.

Bøjede knæ set bagfra. Dette er en svag usund
konstruktion, sædvanligvis utilstrækkeligt muskuløst og karakteriseret ved kort hakkende bagbensbevægelser.

Korrekt bagbensvinkler set bagfra. Benene er muskuløse, lige og parallelle med forbenene.

Eksteriør
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Et svagt bagben bøjet sidevers i knæleddet.

viser meget lidt vinkling i knæet.

Dette knæ er overvinklet og mens det tilsyneladende er ønskeligt, er det faktisk en svag konstruktion og ofte forbundet med kohaser.

Eksteriør
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Bevægelser
Den danske standard:

Da det kan være svært at se disse fejl på den stå-

Bevægelse: Hunden virker godt sat sammen un-

ende Bull Terrier, der opstilles klogt af sin handler,

der bevægelsen, som er flydende og jordvinden-

er det vigtigt både for dommere og opdrættere at

de, med frie og lette, lange skridt og et typisk,

have godt kendskab til Bull Terrieren i bevægelse.

spændstigt præg. I trav bevæges for- og bagben

Det er i bevægelse, at alle fortrin, men også alle

parallelt, og kun ved stigende tempo nærmer po-

svaghederne i konstruktionen, viser sig.

terne sig midterlinien. Forbenene har godt frem-

En Bull Terrier, der bevæger sig korrekt, bør be-

greb, og bagbenene, der bevæger sig flydende i

lønnes både i ringen og i det progressive avlspro-

hoften og arbejder smidigt i knæ og haser, yder

gram.

kraftigt fraskub.

Bevægelser set fra siden

En Bull Terrier, som er godt konstrueret, bevæger
sig som regel også godt. Det er i bevægelse, dyret klarer den virkelige test i konstruktion.
Set forfra skal forbenene være helt lige med
samme afstand mellem poterne som mellem albuerne. Hvis skuldre og albuer ikke er rigtig kon-

Denne hund bevæger sig korrekt med god ud-

strueret, peger albuerne synligt udad og fødderne

strækning i forbenene samt bøjning og drive i

er tættere sammen end albuerne.

bagbenene. Det giver en gang, der dækker jorden

Enhver afvigelse fra helt lige forben er synlig og

og er kraftfuld, men som ikke forekommer stiv el-

ofte forbundet med krydsende eller padlende

ler krappe set fra siden.

gang.
Set bagfra skal bagbenene også være parallelle,
når hunden bevæger sig væk. Knæ og haser, der
er bøjet udad, forårsager at fødderne vender udad
og sommetider krydser de over hinanden, når den
ene fod skal foran den anden.
Kohaser - haser, som vender indad - forårsager,
at knæ og bagpoter vender udad, hvorved hunden
mister kraft og drive i sine bevægelser.
Set fra siden er hunde med stejle skuldre løse eller har et dyp lige bag manken.
En stejl bagpart og et dårligt kryds gør, at hundens bagpart er højere end forparten. Det får
hunden til at se ud som om, den løber ned ad
bakke.

Eksteriør
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Bevægelser set bagfra

Bevægelser set forfra

Korrekte bevægelser

Korrekt

Bagben bevæges kvadratisk væk, parallelt med

Forben bevæger sig helt parallelt med bagben.

forben.

Trange bevægelser
Trange bevægelser

Forpoter rører jorden mod midten.

Bagpoter sættes ned mod center linien, når hunden bevæger sig væk.

Padlen
Rotationen af vristen kaster mellemfoden og foKohaser

den ud til siden, når forbenet er fremme.

Knæene er bøjet udad og haserne er indad, når
hunden bevæger sig. Det gør, at hunden bevæger
sig på en vævende måde - strikkende gang.

Eksteriør
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Pels
Den danske standard:

Når farvede Bull Terriers bedømmes, skal iagtta-

Hud: Huden ligger stramt til overalt.

geren tænke på, at optiske illusioner kan skabes

Farvet - pelsens farvede partier skal være domi-

af linier og områder med hvide markeringer. En

nerende. Alt andet lige foretrækkes brindlet pels.

smal blis på hovedet kan give indtryk af en man-

Sort brindlet, rød, fawn og tricolour accepteres.

gelfuld profil og det modsatte, kan få den samme

Mørke prikker eller småpletter i den hvide pels er

profil til at synes udfyldt og kurvet.

uønskede.
Pelsfarveme blue og liver er særdeles uønskede.
Pelskvalitet ses generelt ikke som særlig vigtigt i

Nogle optiske illusioner
Sammenlign effekten af aftegningerne på profil og
fylde på disse identiske hoveder.

det store hele, når den ideelle Bull Terrier beskrives, men en tynd skjoldet eller kedelig pels, ødelægger billedet af en energisk, sund hund.
Pels med tegn på anfald af allergi er også tegn
på, at det ikke er det ideelle helbred og er med til
at gøre hunden uskøn.
Tics eller pletter i selve pelsens underuld - og som
oftere ses i den tykkere vinterpels - er en fejl der
er beskrevet i racestandarden. Fejlen kan være
minimal, hvis det kun er nogle få små pletter eller

En øjenmarkering kan give indtryk af udfyldthed
og downface. Disse markeringer ændrer profil og
udtryk.

alvorlig, hvis der er mange pletter i pelsen.
Mismarks (farvede markeringer på kroppen af en
hvid hund), som er i både underulden og i selve
dækhårene, er også en fejl, der trækker fra i følge
racestandarden.
Hudpigment, som kan ses, hvis pelsen er tynd, er
ikke en fejl.
Det har været almindelig praksis, at få tics eller et
lille mismark dømmes som en mindre fejl hos et

En blis på en farvet Bull Terrier snyder ofte øjet og
“skaber” en falsk profil.

ellers fint eksemplar af racen - og selvom det er
vigtigt at huske, at det er ønskeligt med en helt
hvid pels på kroppen af den ideelle hvide Bull Terrier, så er det også vigtigt ikke ”at smide babyen
ud med badevandet” og miskreditere en ellers fortrinlig hund med en lille pelsfejl.

Den brede hvide blis til højre får hovedet til at syne mere udfyldt.

Eksteriør
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Den samme hund set fra forskellige vinkler.
Hvide aftegninger på bryst og langs siderne kan
forstyrre indtrykket af underlinien således, at i
agttageren ikke kan vurdere dybde og substans.
Hvide aftegninger på lemmerne kan virke særdeles vildledende, da de narrer øjet til at se det som

De samme bagben synes at være mere kohaset
på den farvede Bull Terrier på grund af de diagonale linier.
Hvide ’splashmarks’ på kroppen af en farvet Bull
Terrier er ikke en fejl i følge standarden.

en skæv eller forkert linie.
Det gælder specielt for bagbenene, da sokkerne
som regel altid er aftegnet skråt henover bagbenet og det får det til at se ud som om, hunden er
kohaset - i særdeleshed når hunden er i bevægelse.

Brindlet er den foretrukne farve for farvede Bull
Terriers grundet de genetiske facts om arvelighed.
Da den brindlede farve er dominant, er den synlig
i pelsens farve, når den er til stede. Gældende for
de dominante geners egenskaber er, at hvis den
brindlede farve mistes i avlsmaterialet, er der ingen mulighed for at genskabe den.
At brindlet foretrækkes i racestandarden er en anerkendelse af opdrætternes ønske om at fastholde dette ”farve mønster” i racen.
I øjeblikket ser det ikke ud til, at der er nogen risiko for at miste dette og i følge standarden, bør

Aftegningerne på halsen og maven giver indtryk af
en stejl skulder og mangel på dybde af brystet.

den brindlede Bull Terrier kun vælges frem for en
anden farvet Bull Terrier, hvis alle andre kvaliteter
mellem hundene er lige. Da det er en meget
usandsynlig situation, står klausulen for at minde
os om vigtigheden af fortsat at have den brindlede
mulighed i racen.

Samme hund med skrå aftegninger på halsen og
mørk under maven. Det forbedrer dens skulder,
forkorter ryggen og får brystet til at syne dybere.

Eksteriør
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Andet
Den danske standard:
Størrelse: Der er ingen vægt- eller størrelsesgrænser, men hunden skal give indtryk af mest
mulig substans for sin størrelse, kombineret med
kvalitet og kønspræg.
Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter
betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.
Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udvik-

En godt konstrueret Bull Terrier, som er kombine-

lede testikler i pungen.

ret af de vigtige kvaliteter, der giver et indtryk af

Standarden for Bull Terrier (miniature) er den

styrke og adræthed.

samme som for Bull Terrier med følgende undta-

Bull Terrier standarden er lige til og enkel. Lige

gelse:

som Bull Terrieren bør være det. Hver del er en

Størrelse: Skulderhøjden må ikke overstige 35,5

beskrivelse af, hvordan hunden bør se ud, bevæ-

cm (14 ins). Hunden skal virke substansfuld for

ge sig eller opføre sig.

sin størrelse. Der er ingen vægtgrænse. Hunden
skal først og fremmest være harmonisk.

Den erfarne dommer er i stand til at udvælge de
dyr, som repræsenterer den bedste kombination

Bull Terrier standarden er utvetydig i sin beskri-

af kvaliteter og fortrin, der er beskrevet i racestan-

velse af, hvilke kvaliteter en Bull Terrier skal være

darden og som bærer på de mindst alvorlige afvi-

i besiddelse af for at være ideel. Den er så godt

gelser.

som enestående i sin redegørelse for, at en fejl er

En dommer skal - sammen med sit visualiserede

en afvigelse fra en beskrevet positiv egenskab og

billede af den ideelle Bull Terrier - altid huske på

at fejlens alvor er lige frem proportionel med dens

at have en indre alarm, der slår til ved afvigelser

størrelse.

fra idealet, som sandsynligvis er dårlige for den

Derfor gøres vi ansvarlige for at finde den hund i

fysiske og mentale integritet hos hunden, der står

hver gruppe, der skal vurderes, som besidder den

foran ham.

bedste kombination af racens fortrin - hoved, konstruktion, bevægelser og temperament – hvilket
bringer den tættest på vores egen visualisering af
den ideelle Bull Terrier.

Eksteriør
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Vi skal give højeste prioritet til fire vigtige kategorier, når vi vurderer en Bull Terrier:
Hoved
Hovedet er en nøgle egenskab hos den ideelle
Bull Terrier og det skal have korrekt form med
substans og styrke. Uden den rigtige form og styrke fejler hunden i denne kategori. Mindre afvigelser i øje og øreplacering, mangel på pigment på
næsen og mindre tandfejl bliver ikke betragtet
som så alvorlige som svære bidfejl eller mangel
på substans, styrke og ægformet hoved.

Temperament

Kropsform, konstruktion & substans

Temperament er den fjerde kategori, som er es-

Kropsform, konstruktion og substans (masse) er

sentiel for race typen.

den anden kategori indenfor hvilken, den ideelle

Standarden beskriver det ideelle temperament og

Bull Terrier skal demonstrere en kombination af

enhver hund, der afviger fra dette i en sådan ud-

de kvaliteter, der er beskrevet i racestandarden.

strækning, at den er meget frygtsom eller aggres-

Racestandarden foreskriver ikke nogen ideel høj-

siv, består ikke i denne kategori.

de eller vægt, men vi ved, at Bull Terrieren bør

Bull Terriers udviser normalt en grad af livlighed

have maksimal masse set i forhold til dens stør-

og individualitet i ringen. De bør ikke dømmes ned

relse og kroppen skal være kort med yndefulde

på deres overstadighed og livsglæde, hvis de ikke

kurver og linier, der er forbundet til de muskuløse

er for forstyrrende eller aggressive. De bør natur-

dele.

ligvis være under kontrol og til enhver tid skal

En let whippet lignende krop, mangel på knogle,
dårlig konstruktion og løst forbundne dele er ens-

dommeren kunne håndtere hunden uden problemer.

betydende med, at hunden ikke består i denne ka-

Opsummering

tegori.

Type: For at summere op - den ideelle Bull Terrier
er summen af de 4 førnævnte kategorier. For at

Bevægelser
Bevægelser er tredje kategori og er testen af konstruktionen og sundheden.
Kun ganske få Bull Terriers bevæger sig helt efter

være et fremragende eksemplar skal hunden vise
positive fortrin i alle kategorier og den må ikke
”dumpe” i nogen kategori.

standarden. Defekter på konstruktionen, som kan

Den skal også være fri for fejl, som er skadeligt for

have indflydelse sundheden og helbredet hos

helbredet og for racen i det hele taget. Nogle afvi-

hunden, viser sig, når hunden er i bevægelse. Er

gelser forventes i mindre grad, generelt skal hun-

det tilfældet, består hunden ikke i denne kategori.

den have fortrin som form og kraft i hovedet, styrke og adræthed i konstruktionen, sundhed samt et
udadvendt, men dog medgørligt temperament.
Dette er kendetegnet for en Bull Terrier.

Eksteriør
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Danske certifikatudstillinger
Der afholdes et stort antal certifikatudstillinger for
Bull Terriers i Danmark hvert år. Der afholdes som
regel to udstillinger på samme weekend - ofte i et
samarbejde mellem DKK og DTK, hvor DTK benytter dommere, som dømmer på DKK udstillingen på den modsatte udstillingsdag.
Det udnytter dommerkapacitet bedst muligt og giver dermed den bedste økonomi for klubberne.
Præmiering & avlsgodkendelse
Romany Romanesca (født 1968)

Afkom efter en hund kan kun stambogsføres, dersom hunden før parring er præmieret med mindst

Det er ensbetydende med, at Bull Terriers primært

Good på en FCI / DKK anerkendt udstilling (tidli-

bedømmes af terrier / allround dommere, hvoraf

gere 2. præmie - præmieringer opnået indtil

mange ikke har et særligt kendskab til racen. Det

31.12.2007).

er mere reglen end undtagelsen, at Bull Terriers i

Præmiering på udstilling omfatter ikke udelukken-

løbet af et udstillingsår kun for mulighed for at bli-

de eksteriør, men også temperament (bilag 17).

ve bedømt af en special dommer på det årlige Bull
Terrier skue og af terrier / allround dommere på

Dommeren kan fratage en hund tildelte præmieringer, hvis hunden viser sig aggressiv eller udviser anden uønsket adfærd. Hunden tildeles i så
fald præmieringsgraden 0. Det skal angives tydeligt på kritik og præmieliste, at nullet er givet på
grund af temperamentet.
En hund, som 2 gange diskvalificeres på grund af
temperamentet, kan af DKKs bestyrelse fratages
retten til avl samt retten til at deltage i udstillinger,
prøver, konkurrencer m.v.
En hund, der de to første gange, den deltager på

alle øvrige udstillinger.
Begge dommertyper er en nødvendighed for at
understøtte en positiv udvikling af racen, men den
ulige fordeling imellem dem kan have uheldige
konsekvenser for racen.
F.eks. ses det i lande, der udelukkende benytter
terrier / allround dommere - som et resultat heraf at populationen af Bull Terriers mister type, ægformet hoved, substans og knoglemasse. Men så
til gengæld har perfekte bevægelser, korrekte bid
og er velbyggede.

udstilling i officiel klasse (efter hvalpeklasse), bliver diskvalificeret, fortaber retten til at deltage på

Da den danske Bull Terrier population er lille har

udstilling (kilde: DKK).

det ganske vist ikke konsekvenser for racen internationalt, men det kan påvirke danske opdrættere

Eksteriør bedømmelser
Bull Terrieren er en lille race i Danmark, hvorfor
der ikke deltager nok Bull Terriers på udstillinger-

til at træffe uhensigtsmæssige valg, hvad angår
avl.

ne til, at det er økonomiske forsvarligt for DKK og

Kunsten er at sikre en fornuftig fordeling af de to

DTK at invitere dommere, som udelukkende døm-

dommertyper.

mer Bull Terriers.
Desværre er kun få special dommere (dommere
der selv opdrætter racen) autoriserede til at dømme så mange andre racer, at de kan dømme på to
udstillinger på en weekend.
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Terrier / allround dommere
Generelt værdsætter disse dommere helhed, korrekte bid og gode bevægelser.
Til gengæld kan det opleves, at de - i stedet for at
belønne excellente racespecifikke egenskaber dømmer ned på fejl og dermed værdsætter den
hund, der ingen fejl har, men heller ikke nogen racemæssige fortrin.
Det er i racens interesse, at terrier / allround
dommere, der gør en særlig indsats for at blive
gode Bull Terrier dommere, får danske opdrætteres og ejeres støtte.
Special dommere
Generelt har disse dommere et langt bedre kendskab til racestandarden. Derudover har de som
regel også langt større erfaring i at bedømme racen. Kombineret med deres erfaring som opdrættere gør det, at de i langt højere grad værdsætter
racens excellente fortrin og deres værdi for racens
udvikling.
Til gengæld tager de måske lidt let på fejl, som
terrier / allround dommere betragter som alvorlige.
Benyttes udelukkende special dommere, kan racen f.eks. risikere en langt større andel af dårlige
bid, ringe bevægelser og ”overtypning”.

USA Ch Rocky Tops Sundance Kid ROM
Bedst i show på Westminster Kennel Club 2006
Silverwood Trophy Winner 2001

Betydningsfulde udstillinger
Kendetegnet for de vigtigste Bull Terrier udstillinger er, at de dømmes af en eller flere special
dommere og at der deltager mange Bull Terriers
af høj kvalitet.
Mange af udstillingerne strækker sig over flere
dage. Der er ofte planlagt overnatning på samme
hotel(ler) samt en fest.
Udstillingerne besøges af mange opdrættere - og
for nogle af udstillingernes vedkommende - fra hele verdenen. Det giver god mulighed for at pleje sit
Bull Terrier netværk.
Her er de vigtigste begivenheder i Bull Terrier
verdenen, set med danske øjne.

Det er vigtigt at identificere og anbefale special
dommere, som er autoriserede til at dømme et tilstrækkeligt antal andre racer, så det er økonomisk
forsvarligt for DTK og DKK at invitere dem til at
dømme på danske certifikatudstillinger.
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The Major Trophies
Verdens mest betydningsfulde Bull Terrier udstilling afholdes uden tvivl af BTC; The Major
Trophies. Der konkurreres årligt i 4 trophy klasser,
hvortil udvalgte engelsk opdrættede hunde inviteres. Erfaringerne viser, at en stor del af de deltagende hunde får markant indflydelse på racen på
verdensplan.
Hovedpriserne (trophies) i de 4 klasser er:
The Regent Trophy: Til bedste Bull Terrier udstillet første gang på en certifikatudstilling året før.

Ukusa Cosmopolitan
Regent Trophy 2008

En hund har således kun mulighed for at blive in-

Derudover uddeles priser (trophies) i klasserne til

viteret en gang. Dette er det mest prestigefyldte

runner-up, bedst i modsat køn / farve og en til

trophy og blev udsat af Dr. Geoffrey Vevers i

bedste bevægelser på hele udstillingen.

1930.

The Coverwood Casket: Til runner-up til vinde-

The Ormandy Jug - for dogs: Til klassen inviteres de bedste hanner. Modsat ovenstående kan
hunde inviteres flere gange til at konkurrere om
the Ormandy Jugs. Udsat af Raymond H. Oppen-

ren af Regent Trophy.
Golden State Trophy: Til bedst i modsat køn til
vinderen af Regent Trophy.

heimer i 1936.

The Blazeaway of Lenster Memorial Shield: Til

The Ormandy Jug - for bitches: Som ovenstå-

bedst i modsat køn til vinderen af Sandawana

ende, men for tæver.

Trophy.

The Sandawana Trophy: Til klassen inviteres de

The Charlie Girl Cup for movement: Til bedste

bedste farvede Bull Terriers. Udsat af David Har-

bevægelser blandt hundene i de 4 trophy klasser.

rison og Wally Baron i 1969.

Samme weekend afholder klubben et open show

(Kilde: BTC, Full Circle)

med en deltagelse på omkring 100 Bull Terriers.
Flere hunde herfra ses ofte det efterfølgende år
som deltagere i en eller flere trophy klasser.
Udover de mange engelske opdrættere, besøges
udstillingerne af et virkeligt stort og stadigt voksende publikum fra resten verden.

Conreniam King of Thieves
Golden State Trophy 2005
(Bedst i modsat farve til Regent Trophy)
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Silverwood
Dette er BTCAs svar på det engelske trophy
show. Amerikansk opdrættede hunde kan kvalificere sig til at konkurrere i flere trophy klasser.
I forbindelse med det årlige Silverwood, der
strækker sig over 4 dage, afholdes flere udstillinger med stort deltagerantal, seminarer, konferencer og sundhedsklinikker (tests). Der afholdes den
meget store ’Silent Auction’ med hundredvis af
Bull Terrier effekter, utallige boder med samme,
lotterier, sightseeing arrangementer, opvisninger
Crossgarley Cacharel
Ormandy Jug for bitches 2008

o.s.v.
Bullterrier Specialen

Country competition match

Svenska Bullterrier klubben afholder også et årligt

Medio november inviterer den hollandske Bull

trophy show for inviterede svensk opdrættede

Terrier klub til ”landskamp”. Hvert land kan stille

hunde. Samme weekend afholdes Bullterrier Spe-

med 8 særligt inviterede hunde. Alle hunde gen-

cialen - et open show, hvor mere end 200 Bull

nemgås af 3 special dommere efter et særligt po-

Terriers (standard og miniature) deltog i 2007. Der

intsystem, som danner grundlag for, hvilket land

er som regel deltagelse fra de 4 skandinaviske

der vinder.

lande. Det er den mest betydningsfulde skandina-

Om lørdagen samme weekend afholdes certifikat-

viske udstilling.

udstilling, hvor der uddeles 2 certifikater til vin-

The Continental European Trophy Show

dende han og tæve og 1 til runner up.

I Belgien afholdes årligt et trophy show, CETS, for

Det danske Bull Terrier skue

inviterede europæiske hunde. Hvert år inviteres et

Det årlige danske Bull Terrier skue kan ganske

antal fra Danmark. Der konkurreres også her i fle-

vist - ikke endnu - leve op til deltagerantallet på

re trophy klasser og i forbindelse med trophy

førnævnte udstillinger. Men set med danske øjne

showet afholdes en certifikatudstilling med stor

er det den mest betydningsfulde danske udstilling.

deltagelse.

Mange år er dette skue den eneste mulighed for
at få sin Bull Terrier bedømt af en specialdommer.
Samtidigt er deltagerantallet - for danske forhold imponerende. Over 50 hunde deltager og kun
ganske få danske certifikatudstillinger har kunnet
trække tilsvarende antal eller flere udstillere.

Can. & USA ChMagor Margo of Misk ROM
Silverwood Trophy Winner 2005
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Ansvar
Som ejer er du selvfølgelig ansvarlig for at overholde dansk lovgivning, f.eks. skal du sikre, at din
hund bliver registreret i Dansk hunderegister.
Men du er ikke kun ansvarlig for sin egen hund,
men også for racens renommé.
Du skal betragte dig selv som racens ambassadør
og være opmærksom på, at dine beslutninger og
opførsel, har betydning for andre hundeejere - og
især for ejere af samme race.
Alt, hvad du gør eller ikke gør, influerer på, hvordan omverdenen ser på racen.

Opførsel
Sørg for at alle, der møder dig og din hund, får et

Erfaringer fra andre lande viser, at den jævnlige
debat om ”farlige hunde” og lovgivning, kan medføre restriktioner - til og med forbud - for vores race, selvom det rent faktisk ikke er Bull Terriers,
der har gjort noget galt.

godt indtryk. Bull Terrieren huskes altid p.g.a. sit
udseende. Så det er vigtigt, at I giver dem, I møder, en god oplevelse. Husk en fejl, en fejlvurdering eller dårlig opførsel fra din side påvirker alle
Bull Terrier ejere negativt.

 Hav altid din hund under fuld kontrol.
 Vis hensyn og forståelse for mennesker, der er
bange for din hund eller ikke lige har lyst til at
hilse på den.

 Ryd op efter din hund. Lad den ikke besørge
eller tisse, hvor det er til gene for andre.

 Lad aldrig din hund komme i situationer, hvor
du ikke er 100 % sikker på, hvordan den reagerer eller på hvad der kan ske.
Derfor er det så utroligt vigtigt, at du altid gør et
godt indtryk, som understøtter racens gode image. Tag altid fuldt ansvar for din hund.

 Hvis noget går galt, er det altid Bull Terrieren,
der får skylden.

 Sørg for at din hund aldrig stikker af.

Det er ejerens ansvar, at en Bull Terrier aldrig bliver involveret i en uheldig episode. Husk at én
dårlig episode - uanset hvem der har skylden kan have ekstreme konsekvenser for hele racen.
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Racekendskab
Mange mennesker tror, at en Bull Terrier er en
amerikansk pit bull terrier, bl.a. p.g.a. meget fejlagtig presseomtale. Lad dem ikke stå tilbage med
det indtryk! En Bull Terrier er en engelsk race,
som hovedsageligt er skabt på grundlag af engelsk bulldog, dalmatiner og den uddøde engelske hvide terrier. Bull Terrieren blev skabt som
selskabs- og udstillingshund. De mest markante
forskelle på Bull Terrieren og de racer, den forveksles med, er dens temperament og dens ægformede hoved.
Pit bull er et udtryk, der tit benyttes om hunde, der
bruges til hundekampe - ofte blandingshunde. Pit
bull terrier er en amerikansk race, der ikke er anerkendt af DKK og er forbudt i Danmark.

Dialog
Gå i positiv, men ikke undskyldende dialog med
de mennesker, I møder. Lad dig ikke gå på af
dumme tilråb og uvidenhed. Vær venlig, oplysende og somme tider høflig bestemt. Giv folk en
chance for at blive klogere.
Vores race er netop kendt for at være venlig overfor fremmede. Sørg for at det er det indtryk, I efterlader. Sørg selvfølgelig også for at du selv efterlader et positivt indtryk.
Presse
Reagér på fejlagtig presseomtale. Kontakt journalisten eller få andre til at gøre det. Vær venlig og
saglig, men vær sikker på, at journalisten forstår
den rette sammenhæng. Men vær altid godt for-

Husk at det ikke er til nogens fordel, hvis ejere af
forskellige racer fremhæver deres egen race på

beredt og aldrig følelsesmæssig i din fremlægning
af sagen.

bekostning af andre racer. Så døm ikke selv andre racer på uretfærdigt grundlag og udtal dig ikke
om noget, du ikke har tilstrækkeligt kendskab til.
Husk enhver hund kan gøres farlig. Det har intet
med racen at gøre. Det afhænger af opdrætteren
og personen i den anden ende af snoren.
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Reproduktion
Det har stor betydning for racens fremtid, hvordan
opdrættere og hanhunde ejere agerer og hvilke
beslutninger, de tager. Det gælder ikke kun racens mentalitet, sundhed og eksteriør, men også
racens image, der i høj grad påvirkes af ejernes
adfærd og kompetencer.
Racens image dannes desværre ikke kun af de
Bull Terriers, der registreres i DKK og deres ejere.
Dansk Hunderegister registrerer flere Bull Terriers
end der indregistreres i DKK. Denne difference
formodes at skyldes:
Hunde importeret via hundehandlere f.eks. fra
”hvalpefarme” i Østeuropa.
Hunde opdrættet i andre ”hunde-klubber”.
Hunde importeret fra DKK / FCI anerkendte
opdrættere, der ikke overføres til DKK.
Danske opdrættere har et ansvar for deres hvalpe
og deres hvalpekøbere, men de bliver også nødt
til at forholde sig til Bull Terriers, som ikke stammer fra seriøst opdræt, og være med til at fore-

Sundhed

bygge og minimere problemer med disse. Uanset

Der er ikke krav om helbredstests for at opnå

hvorfra en Bull Terrier stammer, så påvirker den

avlsgodkendelse i Danmark, men det er ikke ens-

og dens ejeres adfærd racens image i Danmark.

betydende med, at du ikke skal gøre brug af det.

Ansvar for racens fremtid

Du bør følge anbefalingerne i RAS for sundheds-

Overvejer du at avle på din hund - han eller tæve -

tests - og har du mistanke om nogle andre hel-

tager du et ansvar for racens fremtid. Se kritisk og

bredsproblemer hos din hund, bør du selvfølgelig

ærligt på dens temperament, sundhed og ud-

også få den undersøgt for disse. Selvom du er

seende.

overbevist om, at din hund er sund og rask, kan

Mentalitet
Elskere af racen kan kun være tilfredse med avlsdyr med fremragende temperamenter - ikke med
tilstrækkelige temperamenter. Det er essentielt, at
der kun benyttes mentalt velfungerende avlsdyr.

tests vise noget andet.
Se sådan på det; du risikerer ikke at ”miste” en
avlshund, men højst at spare kommende ejere og
dig selv for sorger, udgifter - og vigtigst - hunde
for lidelse.
Eksteriør
Når du er overbevist om den gode kvalitet på din
hunds temperament og helbred, så se kritisk på
den en ekstra gang. Besidder den virkeligt de eksteriørmæssige kvaliteter, der kan tilføre racen noget positivt?
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Bull Terrieren som avlsdyr
Racen er ikke speciel let at opdrætte. Det er nok
mere reglen end undtagelsen, at en god og seriøs
opdrætter "bor" fast ved siden af hvalpekassen i
3-4 uger og holder konstant opsyn med tæven for
at være sikker på, at hvalpene overlever.
Her er det igen det voldsomme og klodsede, der
kommer til udtryk. De fleste Bull Terriers er som
mødre glade for deres hvalpe, men bliver de
stressede eller trætte, er de meget irrationelle og
gør ofte mere skade end gavn.
Bull Terrier opdrættere, der ser hvalpekuld hos
andre racer, tager ofte sig selv i at tænke: Kan det
virkeligt gøres så let?
Årsagen til, at tæven har stort behov for opdrætterens støtte, er formodentligt, at der på verdensplan er en forholdsvis lille Bull Terrier population
og en meget stor andel af opdrættere, der kun

Ansvar for at tæven indgår i avl
Når du overvejer at lade en tæveejer benytte din
hanhund - har du også et ansvar for, at tæven
indgår i avl:

 Er tævens mentalitet i orden?
 Er den sund og kan ejeren fremvise de relevante helbredstest?

sjældent har hvalpekuld.

 Er den af tilstrækkelig høj kvalitet?

Det betyder, at langt de fleste prioriterer andre

 Er den det rette avlsmæssige valg til din hund?

gode egenskaber - end evnen til at være en god

Derudover skal du være sikker på, at tævens ejer

mor - højest i deres avlsprogram.

er en seriøs opdrætter, der:

Opdrættere skal være opmærksomme på, at et

 Præger sine hvalpe optimalt.

godt og velfungerende moderskab er en positiv

 Giver dem de bedst tænkelige vilkår under op-

egenskab.

væksten.

Der kan også være andre problemer forbundet

 Finder gode og kompetente hjem til dem.

med avl på racen. Parringsuvillighed ses af og til

 Yder den bedste vejledning og støtte til hval-

hos begge køn. Se nærmere under ’Sundhed’.

pekøberne.

Hanhunde ejerens ansvar

Er du ikke 100 % sikker på alt det overstående,

Som hanhundens ejer har du et lige så stort an-

må du som ansvarlig ejer af en avlshan takke nej

svar for racens udvikling som tævens ejer.

til parringen.

Det er vigtigt, at du er åben og ærlig over for ejeren af den tæve, din hanhund skal parres med,
omkring resultaterne af din hanhunds helbredstests.
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Opdrætterens ansvar
Som opdrætter har du yderligere forpligtelser. Du
skal overholde DKKs regler og etiske anbefalinger
(bilag 03). Du er ansvarlig for de hunde, du sælger - for at placere dem hos ejere med korrekt
indstilling og de nødvendige kompetencer, så det
bliver velfungerende hunde, der påvirker racens
image positivt.
Du skal sikre dine hvalpekøbere ærlig rådgivning,
den nødvendige vejledning og støtte samt at de
får en hvalp, der passer til den pågældende familie.
Det er af stor betydning at vælge hvalp ud fra
temperament og ikke af så stor vigtighed, hvilken
farve den f.eks. har. En familie med børn, som ikke har haft racen før, skal ikke begynde med den
mest dominerende hvalp i et kuld. Den hvalp har

Du skal også sikre dig, at familien virkelig har tid

langt bedre ods for at glæde en familie med erfa-

til en hund. Når ferien er forbi og hverdagen be-

ring med racen.

gynder, skal de nye ejere arbejde således, at de
har tid og overskud til hunden og ikke bare ”opbevarer” den. Hunden har livet igennem krav på at
blive aktiveret og stimuleret ellers er det ikke et
værdigt hundeliv.
Det er bedre at afvise en hvalpekunde en gang for
meget end en gang for lidt. At opfostre hvalpene
er det mindste arbejde. At finde gode hjem og
sørge for grundig opfølgning samt ærlig og realistisk rådgivning, er dit største ansvar og ophører
først den dag, hunden ikke længere lever.
Fungerer hunden ikke i sit nye hjem, må du tage
den tilbage. Kan du heller ikke få den til at fungere, så tag selv den tunge vej til dyrlæge i stedet
for at give problemet videre til en ny ejer. Lad aldrig en hvalpekøber selv stå for videreformidling
af hunden.
Som opdrætter skal du - kort og godt - sikre, at du
kun ”har” velfungerede og mentalt stabile Bull Terriers med velfungerende og ansvarlige ejere.
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Planlægning og opfostring af hvalpe
Inden du går i gang med at opdrætte, er det vigtigt, at du gør dig helt klart, hvorfor du ønsker at
opdrætte!
Er det fordi du tror, at du kan tjene hurtige penge,
så er det bedste råd at finde andre indsatsområder, der giver dig et langt større økonomisk udbytte. Du kan langt nemmere og hurtigere tjene penge med et ekstra job som f.eks. avisbud eller rengøringsassistent.
Der er sjældent penge at tjene på opdræt af hun-

Så den eneste årsag til, at du skal give sig i kast

de, hvis det gøres seriøst. Du er heldig, hvis du

med at opdrætte, bør ene og alene være et oprig-

over en årrække, kan få udgifter til at balancere

tigt ønske om at bidrage til at opdrætte mentalt og

med indtægter. Mange udenfor hundeverdenen

fysisk sunde, racetypiske hunde og dermed være

tænker umiddelbart: ”5 hvalpe gange f.eks.

med til at udvikle landets Bull Terrier population i

12.000 kr. = 60.000 kr. - det er godt nok mange

den rigtige retning.

penge lige ned i lommen”. Men det regnestykke
holder jo ikke. Der skal bl.a. tages højde for udgifter som:

Herudover - naturligvis - at du føler, at det at have
et kuld hvalpe, er noget, der vil berige dit liv og give dig den store oplevelse, det er, at se små hval-

Køb af avlsdyr: Inkl. risikoen for at avlsdyr må

pe, der fødes blinde og døve, for i løbet af kun 2

”afskrives”, fordi det med tiden udvikler fejl, som

måneder at gennemgå en nærmest eksplosiv ud-

gør, at det ikke bør bruges til avl.

vikling og udvikle sig til små individer, der er lege-

Løbende omkostninger: Fodring, udstyr, vaccinationer, dyrlægeregninger, forsikringer m.m.

syge og kælne - kort sagt små selvstændige personligheder.

Udstillinger: Anmeldelsesgebyrer, transport, hotelophold m.m.
Parring: Diverse test af avlsdyr, parringsafgifter,
rejser, hotelophold m.m.
Fødsel & opfostring: Dyrlægeregninger til efter
fødselsundersøgelse, eventuelt kejsersnit, sundhedscheck, vaccination af hvalpe, ormekur, stambogsføringsafgifter til DKK, tatovering eller chip ID
mærkning, fodring og - ikke mindst - de min. 3-4
ugers ferie, som du er nødt til at tage fra dit arbejde for at kunne få hvalpene gennem de første 4
kritiske uger af deres liv.
Diverse: Medlemskaber af klubber, træningskurser, faglige kurser og seminarer, bøger, blade
o.s.v.
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Viden & netværk
Som et nyt ubeskrevet blad inden for Bull Terriers,
er du nødt til at tilegne dig en vis viden om racen,
inden du går i gang med at opdrætte.
Et af formålene med RAS er at sikre formidling af
viden til opdrættere, men der er heldigvis rigtigt
mange kanaler, hvor igennem du kan og bør skaffe dig yderligere viden om Bull Terriers og opdræt
af racen.
Bøger
Der er skrevet rigtigt mange bøger om Bull Terriers. De fleste er dog på engelsk. Der er henvisning til nogle af disse under ’Kilder’.

DKK & DTK
Som dansk opdrætter er medlemskab af DKK og
DTK et ”must”. Du får ikke kun information om /
adgang til kurser, konferencer, udstillinger, aktiviteter, regler m.m. Du får også indflydelse på, hvad
der sker i klubberne og den ramme de danner for
opdræt af racen.
Udarbejdelsen af RAS er et resultat af DKKs og
DTKs arbejde.
Det er naturligt - hvis ikke en moralsk forpligtelse at du som opdrætter involverer dig i Bull Terrier
gruppens arbejde og aktiviteter.
Netværk
En af de vigtigste kilder til viden, information og
vejledning er dit netværk - nationalt som internationalt - inden for racen.
Som ved alle netværk kræver det tid og indsats at
tilegne sig den respekt, der gør, at de erfarne og
etablerede får tillid til dig. Opnår du denne respekt
og tillid har du til gengæld mulighed for at trække
på uanede mængder af viden, information, vejled-

Magasiner

ning - og samarbejdsmuligheder.

Via medlemskab af udenlandske raceklubber får

Ingen opdrætter har fået succes uden et godt net-

du gennem deres medlemsblade informationer

værk!

om mange forskellige temaer. Det er bl.a. en rigtig
god kilde til at holde sig informeret om udenlandske avlshanner. Særligt interessant er medlem-

Men hånden på hjertet - det er let at træde ved siden af og begå fejl, som gør det svært for dig at få
etableret de kontakter, du har brug for.

skab af vores referenceklubber.
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Sørg selv for at have den rette attitude. Vis respekt for andre. Lyt også til andres argumenter.

 Lad være med efter kort tid som Bull Terrier
ejer at starte med at belære erfarne opdrættere
om, hvordan de skal opdrætte eller som den
store ekspert belære nye Bull Terrier ejere
med stor “sagkundskab”. Når du er ny inden
for racen og endnu uerfaren, kan du let komme
til at give forkerte råd eller videregive forkerte
informationer. Er du det mindste i tvivl, så henvis til en erfaren opdrætter, som du har tillid til.

 Se ikke alting sort / hvidt, hvis det var så let at
finde ”løsningen” på opdræt af Bull Terriers, så
var der andre, der havde gjort det før.

 Fokuser på hvad du selv kan gøre og beslutte
som opdrætter i stedet for at debattere andres
avlsarbejde. Det, der i sidste ende kendetegner en opdrætter, er egne opnåede resultater.

 Har du som ny været heldig at købe en virkelig
god hund og vundet meget, gør det jo ikke dig
selv til ekspert på racen. Æren tilkommer opdrætteren af hunden, selvom du selvfølgelig
som ejer, har din del af æren, hvad angår pasning, træning og fremføring. Lad det ikke stige
dig til hovedet, at du har været heldig at købe
en god hund.

 Vis god sportsmanship på udstillingerne. Du

Dårlig attitude og manglende respekt overfor an-

skal både være en god taber og en god vinder.

dre mennesker kommer du ikke langt med nogen

Dommerens bedømmelser er indiskutable. Er

steder - og heller ikke i hundeverdenen. De erfar-

du uenig med dommeren, så lad være med at

ne opdrættere trækker sig tilbage og du lukker

udstille under ham / hende igen.

derved døren til de kilder, hvorfra du gennem åre-

 Lad være med at stå ved ringsiden og højlydt
kritisere andres hunde, der er inde til bedøm-

ne skulle have opbygget din viden til racen og få
nyttige informationer og vejledning.

melser. Hold i det hele taget dine meninger for
dig selv, med mindre du bliver direkte spurgt
om din mening af hundens ejere.
Hundeverdenen er lille og du kan være sikker
på, at kritik med al sandsynlighed gives videre
til den pågældende hunds ejer - og ikke altid i
den sammenhæng, du er kommet med kritikken. Alle er jo glade for deres hunde og selv
om din kritik måske er korrekt, sårer det og gør
den pågældende hundeejer ked af det.
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Valg af avlstæve
Som eventuel ny Bull Terrier ejer og uden nogensinde at have haft et kuld hvalpe, kan du i sagens
natur ikke forventes selv at være i stand til at foretage den nødvendige vurdering af, om din tæve
eksteriørmæssigt er egnet til at avle på og besidder egenskaber, der berettiger den til at indgå i
avlen.
Ved at udstille din hund på DKK og DTK udstillinger erfarer du flere forskellige dommeres mening
om din hund. På udstillingskritik blanketterne skri-

Men gå aldrig på kompromis med temperament!

ver dommerne deres vurdering af din hunds fortrin
og fejl. På den måde kan du hurtigt danne dig et
overblik over din hunds eksteriørmæssige stærke
og svage sider.

Alle hunde har fejl. Har en hund mange gode aktiver og få fejl, kan den sagtens tilføre racen positiv
udvikling, blot du kombinerer den med den rette
partner.

Du skal ikke lade din tæve parre ud fra sentimentale grunde såsom, at stakkels lille ”Dina” da bare
en enkelt gang skal have lov til at blive mor! Hvis
”Dina” har alvorlige eksteriør fejl, mangler racetype, er usund, er nervøs eller ligefrem aggressiv,
skal hun ikke indgå i avl En hund har ikke et dybtliggende behov for at være mor og kan leve et
godt liv uden nogensinde at få hvalpe.
En gammel vandrehistorie, som mange tror på,
men som er helt forkert, er: ”At hvis en tæve er
nervøs eller aggressiv, så hjælper det på den at få
et kuld hvalpe - så bliver den mere rolig”. Det er
ikke sandt! Det, der i virkeligheden sker, er, at tæven på grund af sin psyke, formodentligt har van-

Hvis du kun fokuserer på at eliminere fejl, ender
du med hunde uden særlige fejl, men også uden
særlige fortrin. Den største fejl en Bull Terrier kan
have, er fravær af fortrin og racetype.
Det at en hund kan gå perfekt og har korrekt bid,
som f.eks. mange fox terriers har, indebærer jo ikke, at pågældende fox terrier kan gå ind i Bull Terrier udstillingsringen og blive racevinder. Bull Terrieren med det flotte hoved, den korte ryg og underbid er til enhver tid at foretrække frem for Bull
Terrieren, der knapt ligner en Bull Terrier, men har
perfekt bid og bevægelser. Kan du få fat i en Bull
Terrier, der både har flot hoved og korrekt bid, så
er det naturligvis den, du går efter.

skeligt ved at passe sine hvalpe. De hvalpe, der
overlever, får med stor sandsynlighed hendes
uønskede karaktertræk, idet de påvirkes af både
arv og miljø.

Husk de 4 nøgleværdier (se nærmere under ’Eksteriør’), der skal være til stede hos den ideelle Bull
Terrier:

 Hoved
Vær ærlig overfor dig selv omkring dit avlsmateriale. Se objektivt på fejl - det er kun dig selv, du
snyder i den sidste ende, hvis du bevidst lukker
øjnene for din egen hunds fejl. Men vær ikke en

 Kropsform, konstruktion & substans
 Bevægelser
 Temperament

fejlfinder - kig først og fremmest efter fortrin frem
for fejl (men vær opmærksom på fejlene, så du ikke dobler fejl op med den hund, du vælger at
kombinere med).
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Valg af hanhund
Du skal vælge en hanhund, der ikke har samme
eksteriør fejl som din egen tæve. Begge hundes
udstillingskritikker er en god hjælp i denne forbindelse.
Det ideelle er at finde en hanhund, der har så
mange fortrin til fælles med din tæve som muligt,
men ikke den / de samme fejl. Det er altså ikke
nødvendigvis den største udstillingsstjerne, der er
det bedste valg til din tæve. Alle hunde har deres
fejl. Hvis den mest vindende hanhund har den eller de samme fejl som din tæve, er det ikke den,
du skal vælge til parring.
En anden mulighed for at få hjælp er at henvende
sig til erfarne succesfulde opdrættere, der via deres resultater gennem mange år har bevist, at deres råd er værd at lytte til. Langt de fleste opdræt-

Derfor kan det være nødvendigt at finde en egnet

tere er villige til at hjælpe og vejlede, da alle er in-

hanhund i udlandet. Sverige og Norge er en mu-

teresserede i at sikre den bedst mulige bestand af

lighed - nu hvor det er muligt at rejse ind i disse

racen herhjemme.

lande, når vaccinations- og blodprøvekrav er op-

På udstillingerne kan du komme i kontakt med

fyldt. Ligeledes er det muligt at parre med han-

andre Bull Terrier ejere og opdrættere, men det er

hunde i resten af Europa eller måske endog give

ikke i det forum, at du kan forvente, at der er tid

sig i kast med import af frossen sæd eller køle-

og mulighed for at give detaljeret rådgivning. Un-

sæd fra f.eks. lande som USA, Australien og New

der en udstilling, har alle travlt og der er mange

Zealand.

gange nerver på højkant under bedømmelserne

Men frossen sæd og kølesæd er ret kompliceret

(husk der er tale om en konkurrencesituation). Det

at håndtere - og skal nok ikke være det første en

er bedre i et ledigt øjeblik kort at indhente et for-

ny opdrætter giver sig i kast med (meget kostbart

håndstilsagn til, at du må ringe eller måske oven i

og ret stor risiko for, at det ikke lykkes).

købet komme på besøg med henblik på rådgiv-

Ansvar for at hanhunden indgår i avl

ning.

Når du vælger en avlshan til din tæve, har du og-

Vær opmærksom på DKKs matadoravlsgrænse

så et ansvar for, at den indgår i avl.

for hanhunde (se ’Population’), som kan medføre,

 Er hanhundens mentalitet i orden?

at en hanhund kun må blive far til et begrænset

 Er den sund og kan ejeren fremvise de rele-

antal hvalpe - afhængigt af afkommets indavlsko-

vante helbredstest?

efficient. Det indebærer, at de bedste hanhundes

 Er den af tilstrækkelig høj kvalitet?

ejere i mange tilfælde ikke længere ikke lader de-

 Er den det rette avlsmæssige valg til din hund?

res hanhunde benytte til avl af andre, fordi de ønsker at bruge ”kvoten” til sig selv eller samarbejdende kenneler.
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Fænotype vs. genotype
En Bull Terrier består i virkeligheden af 2 hunde:
Den synlige hund (fænotypen). Det du ser med
dine øjne.
Den usynlige / genetiske hund (genotypen).
Den arvemasse hunden besidder, som du ikke
nødvendigvis kan se direkte med dine øjne.
Det er en kombination af forældredyrenes genetiske anlæg, der afgør, hvad der nedarves til afkommet (se ’Sundhed’).

For eksempel kan du stå over for en meget stor

Det bedste værktøj til at få en god forståelse af,

kraftig hanhund og tænke: ”Her er lige den rette

hvad en hund indeholder genetisk, er at se så

hanhund til min terrier type tæve”. Du parrer og

mange af hundens slægtninge som muligt; foræl-

der kommer 7 hvalpe, der alle vokser op til at blive

dre, bedsteforældre, helsøskende, mostre, onkler,

små terrier typer. Hvorfor nu det? Årsagen er, at

fætre, kusiner. Eventuelt afkom efter hunden og

den store flotte hanhund er en enlig svale ud af en

det andet forældredyr til afkommet er selvfølgeligt

blodlinie, der normalt producerer terrier typer.

lige så interessant.

Hans baggrund af terrier type påvirker altså hans
afkom mere end hans umiddelbare udseende.
Står du med en tæve af terrier type og ønsker at
lave hvalpe, der er kraftigere end moderen, skal
du altså finde en stor hanhund, der har store forældre og bedste forældre samt søskende m.m. Så
er der stor sandsynlighed for, at den hanhund videregiver sin størrelse kraftigt på sit afkom.

Ved at se på slægtninge kan du få en fornemmelse af, hvad sandsynligheden er for, at den hund,
du ser, videregiver de egenskaber, du ønsker.
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Farve
I forbindelse med opdræt af Bull Terriers er det interessant at vide noget om nedarvning af farver.
To hvide hunde, der parres, kan kun producere
hvidt afkom. Det har ingen betydning om de hvide
hunde har farvede pletter på ører eller plet om
øjet (monokel) Det betyder heller ikke noget, hvis
de hvide hunde, der kombineres, har en eller flere
farvede forældre: Hvidt parret med hvidt giver 100
% hvidt afkom (eventuelt med aftegninger).
Brindlet nedarves dominant. Det betyder, at det
skal bæres synligt (fænotypisk) af mindst den ene

To farvede kan også parres sammen. Her kan der

af forældrene, for at noget af afkommet kan blive

komme farvede hvalpe med hvide aftegninger,

brindlet. Det vil sige, at parrer du en rød/hvid,

hvide hvalpe eventuelt med farvede tegning og de

fawn/hvid, trefarvet (tricolour) eller hvid bærende

solid farvede. Det vil sige hvalpe, der er næsten

på disse farver med hinanden, fødes der aldrig en

ensfarvede uden andet end måske lidt hvidt på

brindlet hvalp.

poterne og en lille brystplet. Disse hunde kan (så-

Genet for brindlet er tabt, indtil det reintroduceres

fremt de er genotypisk solid farvede) - selvom de

ved, at der parres med en solid brindlet, brind-

parres med hvid - kun blive forældre til farvede

let/hvid eller hvid, der bærer brindlet (hvid med

hvalpe.

f.eks. brindlet øre).

Det er en værdifuld viden for en opdrætter, der fo-

Derfor er det vigtigt, at du i hver parring - så vidt

kuserer på opdræt af farvede Bull Terriers, at en

muligt - parrer, så mindst en af forældrene er

(genetisk) solid farvet hund kan parres med en

brindlede eller har brindlede aftegninger. Ellers

hvid hund og udelukkende få farvede hvalpe.

kan det brindlede gen, som er meget attraktivt og
værdifuldt i avlen, på sigt nemt mistes i et lands
population.

Den rød/hvide farvevariant er meget attraktiv - en
smuk varm farve og meget værdifuld, for kombineret med brindlet kan den producere den smuk-

Den trefarvede og den fawn Bull Terrier er relativt

ke mahogni brindlede farve, som englænderne

sjældne. Fawn er ikke attraktivt (skønt godkendt

også kalder for ’true brindle’ eller ’rich brindle’.

efter standarden) på grund af den kedelige blege

Rød giver dybde og varme i farven på afkommet.

farve. Den trefarvede er også godkendt, men heller ikke attraktiv.
Men parrer du en trefarvet med en hvid, der bærer
på brindlet, er det muligt at nogle af hvalpene bliver brindlede og hvide.
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Før parring
Tæven behandles mod orm og vaccineres, da de
kommende hvalpe så vil være godt dækket ind
med antistoffer. Hunden skal dog højst vaccineres
1 gang årligt.
Vaccination mod herpesvirus efter parring anbefales også.
Parring
Mange Bull Terriers bliver i dag parret med hjælp
fra mennesker. Det er som regel nødvendigt, hvis
en opdrætter vælger at parre sin tæve med en
meget lidt dominerende hanhund. En tæve i naturen lader sig kun parre med den mest dominerende hanhund i flokken.

Under hele diegivningen fortsættes der med at give hende så meget hvalpefoder, som hun vil spise.

Det er optimalt at parre uden hjælp fra menne-

Fødsel

sker, men samtidig skal det altid foregå på for-

Det er en god ide at have pen og papir klar, så du

svarlig vis for både han og tæve.

kan skrive ned, hvornår hvalpene fødes o.s.v.

Drægtighed & fodring af tæven
En tæve går drægtig i 9 uger (63 dage). Under
drægtigheden skal hun have normal motion, men
må ikke udsættes for voldsomme belastninger eller springøvelser m.m. Det kan øge risikoen for
abort. Den daglige normale motion skal hun dog
have.

Det er hektisk under en hvalpefødsel. Hvis du ikke
skriver ned undervejs, så kan du meget nemt blive
i tvivl om, hvornår sidste presseve var eller hvornår sidste hvalp blev født.
Disse oplysninger skal du have klar, hvis noget
går galt og du får brug for dyrlægen.
Tag tævens temperatur 2-3 gange i døgnet den
sidste uge, hun er drægtig:

Hun fodres med normal fodermængde op til 5
uger henne i drægtigheden.
Efter 5. uge i drægtigheden øges mængden af foder med 50 % og de sidste uger fyldes hendes
skål op, hver gang den er tom (lad hende spise,
hvad hun har lyst til).

Under sidste drægtighedsuge svinger tævens
temperatur mellem 37 og 38 grader.
Når temperaturen kommer under 37 grader og
bliver der, kan fødslen forventes inden for de
næste 24 timer.
Temperaturen stiger til 38 grader eller mere før

Et godt tip er at fodre hende fra 1. parringsdag

den første hvalp er født.

med tørfoder beregnet til hvalpe. I hvalpefoder er
der et meget større indhold af kalk og fosfor end i
fuldfoder til voksne hunde. Fodring med hvalpefoder fra starten af drægtigheden har vist sig at ha-

Dyrlægen kan have stor glæde af at se temperaturkurven, hvis der bliver uregelmæssigheder i forløbet.

ve en gavnlig indflydelse på fødselsforløbet og
tævens evne til at amme uden at tære for voldsomt på sine egne ressourcer efter fødslen (kilde:
Dyrlæge Birgitte Schjøth).
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Forud for selve fødslen sker der - op til 5 dage før
- en udglatning af fødselsvejene, som kan være
ret smertefuld for tæven. En del tæver, men ikke
alle, er i den fase urolige og halser en del. Det kan
af den ukyndige tæveejer forveksles med, at fødslen i gang. Det er den sådan set også, men det er
blot et forstadie til selve fødslen.
I denne fase skal tæve have ro og ”privatliv”, men
tilses regelmæssigt, da overgangen til selve fødslen kan være svær at se. Ved overdreven omsorg
og opmærksomhed kan forstadiet til fødslen for-

Har tæven haft egentlige presseveer i mere end

længes.

en time, så skal den første hvalp være født. Er det

Når fødslen er umiddelbart forestående, reder tæ-

ikke sket, er det på høje tid, at kontakte dyrlægen

ven sengeleje, kradser, skraber mere og mere

og komme af sted i en fart, for så er der noget

voldsomt i sit underlag - snurrer rundt om sig selv

galt.

og halser mere og kraftigere.

Kommer tæven ikke på bordet til et kejsersnit,

Så går vandet, men det kan være svært at se, og

kvæles alle hvalpene inden i hende, da de har

ca. en time efter går presseveerne i gang. Du er

løsnet sig fra livmodervæggen under tævens

ikke i tvivl om, når det sker, fordi hundens flanker

langvarige veer. Det er derfor meget vigtigt, at du

og maveregion trækker sig sammen i periodiske

tydeligt kommunikerer til dyrlægen, at tæven har

sammentrækninger med kortere og kortere inter-

haft kraftige presseveer i en time, så han / hun ik-

valler. Halen krummes (næsten som et U) samti-

ke tror, at du blot er en hysterisk, ukyndig tævee-

digt med at benene stemmes op mod fødekas-

jer, der forveksler veerne med de symptomer, der

sens sider.

kan komme op til 5 dage før.

Vær opmærksom på følgende advarselstegn under fødslen:
Temperaturen er under 37 grader og fødslen
er ikke gået i gang inden for 24 timer.
Tæven må højst have kraftige presseveer i en
time, uden der er født en hvalp.
Væskeblære er synlig i skeden og den første
hvalp er ikke født efter 2-3 timer.
Væskeblære er sprunget og hvalpen er ikke
født inden for 30 min.
Der er gået mere end 2 timer siden sidste
hvalp og det har ikke hjulpet at gå en lille tur
med hende (her menes en tur i haven).
Alt dette kræver, at du kontakter dyrlægen.

Reproduktion
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Men går det, som det skal - det gør det jo heldigvis oftest - og tæven føder selv derhjemme, skal
du have en kasse klar med en varmepude, rene
klude, evt. uldgarn til at underbinde navlestreng
med samt steril saks.
Når hvalpen fødes, ligger den oftest i en fosterhinde med eller uden vand i.
Sørg for at tage hvalpen med det samme. Fjern
fosterhinden fra hvalpens luftveje og derefter fra
resten af hvalpen.
Du skal sikre dig, at den trækker vejret. Hvis der

Når hvalp nr. 2 melder sin ankomst, bliver tæven

er mistanke om, at der sidder væske i luftveje, så

igen urolig. Så er det tid til at lægge første hvalp

fører du med forsigtighed spidsen af en gummi

op i varmekassen under fødslen af næste hvalp,

øresprøjte - hvor du inden har trykket bolden på

så den ikke kommer til skade, når tæven hektisk

øresprøjten sammen - ned i halsen på hvalpen.

graver sengeleje for at forberede næste hvalp.

Slip så bolden og øresprøjten suger evt. væske,

Denne procedure gentages indtil samtlige hvalpe

der blokerer luftvejene, væk. Tøm sprøjten. Gen-

er født. Efter fødsel af hver hvalp lægges alle

tag proceduren nogle gange indtil hvalpen trækker

hvalpe tilbage til tæven, så de kan die. På den

vejret normalt og rytmisk.

måde får alle hvalpe råmælk med det samme og
de førstefødte hvalpe er ikke væk fra moderen i
de op til 5-6 timer, som en fødsel kan tage.
Mange tæver vil gerne skifte stilling under selve
fødslen. De rejser sig op og lægger sig ned skiftevis. Det skal tæve have lov til. Det kan fremme
fødslen.
Under fødslen kan en uerfaren tæve være stresset og angst og måske finde på at bide hvalpen.

Underbind eller mas navlestrengen grundigt mel-

Så vær meget opmærksom på, at hun ikke gør

lem to fingre, klip den over og kontroller, at der ik-

hvalpen fortræd. Ved det mindste tegn på aggres-

ke er blødning fra navlestrengen.. Frotter hvalpen

sivitet fjernes hvalpen øjeblikkeligt og lægges i

grundigt, så den er tør.

varmekassen. Afhængigt af hvor mange hvalpe

Tæven tilbydes moderkagen, der indeholder et

hun har i sig, kommer der nu en hvalp hver halve

stof, som understøtter mælkeproduktionen.

til hele time. Når fødslen er overstået, falder tæ-

Så skal hvalpen ned til tæven og sættes på en
dievorte. Lad tæven snuse og undersøge sin
hvalp, men vær observant på om tæven virker

ven til ro og bliver mere udadvendt. Hun får fokus
på sine hvalpe og viser interesse for at komme til
dem.

vred på hvalpen eller er for voldsom og hektisk i
sin adfærd.
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Så skal tæven have rigeligt at drikke og spise. Giv
hende noget, der er skånsomt for maven (især
hvis hun har spist mange moderkager), næringsrigt og kalkholdigt, f.eks. havresuppe. Tilbyd hende vand og mad i fødekassen, da hun måske ikke
vil forlade den for at drikke og spise.
Det første døgn skal du forhindre, at tæven slikker
for hårdt på navlestrengene. Det vil hun gerne, så
længe de lugter friske af blod. Får hun fat og er
hun for hårdhændet, så kan hvalpens bug tage

Det er vigtigt, at det lokale, hvor tæven skal føde

skade.

og passe sine hvalpe, ligger et roligt sted i hjem-

Hold konstant øje med tæven og så beskyt navle-

met - gerne halvmørkt, hvor hun har ro og fred.

strengen med en finger eller to, når hun ønsker at

Derfor er køkkenet eller midt i stuen foran fjernsy-

slikke sine hvalpe. Allerede dagen efter er navle-

net ikke det bedste sted.

strengene visne og stive og tæven er ikke længe-

De første uger er en tæve og hendes hvalpe ikke

re så interesseret i dem.

et underholdningsobjekt for enhver, der finder det

Hvis fødslen sker om aftenen, og tæve og hvalpe

interessant at se små hvalpe!

trives, kan du vente med at tilkalde dyrlægen til

Du skal sørge for, at tæven har ro og fred omkring

næste dag. Her kontrolleres det om alle hvalpe og

sig.

moderkager er kommet ud. Tævens og hvalpene

Undgå at hele nabolaget, familie og venner samt

almene velbefindende efterses, herunder også om

legekammerater til dine børn skal ind og se på

hvalpene har ganespalte.

hvalpe de første 3 uger. De har intet at gøre der.
Tæven skal have fred til sine hvalpe. Du risikerer,
at hun bliver stresset over disse fremmede, der
forstyrrer hende og kommer for tæt på hendes
hvalpe. I værste fald mister hun sin mælk, bider
sine hvalpe eller de besøgende. Det kan du gardere dig imod blot ved at bruge din sunde fornuft
og lade tæven få fred til at være mor.
Bull Terrieren har ikke problemer med at føde naturligt.

Du skal insistere på, at tæven får en indsprøjtning
med kalk for at forhindre eklampsi, som Bull Terriers er disponeret for at få i forbindelse med fødsel
og de første dage efter, når mælken for alvor løber til (se ’Sundhed’).

Reproduktion

Side

107

af

188

Bull Terriers | RAS 2008

Version

1.1

|

9.maj

2008

Hvalpepasning
Bull Terrier tæver er generelt gode mødre - forstået på den måde, at de gerne slikker, passer og
ligger hos deres hvalpe. Når det så er sagt, skal
du være opmærksom på, at de er meget klodsede
i situationen og dette - kombineret med deres store kropsvægt - er den hyppigste årsag til, at hvalpe dør. De bliver ”ligget” ihjel. Derfor er det nødvendigt at etablere overvågning 24 timer døgnet i
hvert tilfælde de første 3 uger.
Tæven har brug for hjælp og vejledning fra op-

Det kan ikke anbefales. Hvalpene har brug for de-

drætteren på samme måde, som en tæve i natu-

res mors konstante nærhed og omsorg. Hvalpe,

ren får hjælp af ældre tæver i flokken. Hvis du

der har ligget hos deres mor og fået god pleje, får

vælger at lade tæven passe sit afkom selv, skal

”indlært” denne adfærd, så de selv engang - når

du være forberedt på at miste ’x’ antal hvalpe på

det bliver deres tur til at blive mødre - ved, hvor-

samme måde, som det er kendt fra andre racer,

dan de skal passe deres egne hvalpe.

der lades alene med deres afkom.

Prægning & socialisering

Desuden skal opdrætteren være opmærksom på,

Opdrættere er ansvarlige for, at det er velfunge-

at en tæve, der prøver på at bide en eller flere

rende hvalpe, der forlader hjemmet.

hvalpe ihjel, ofte kan fornemme, at der noget galt
med den / de pågældende hvalpe - en fornemmelse vi som mennesker ikke må undervurdere.

Du skal sørge for at præge og socialisere hvalpene optimalt i den tid, de er hos dig - også selv
om der går mere end de obligatoriske 8 uger.
Gode Bull Terrier hjem er svære at finde og det er
af stor betydning, at hvalpene, i al den tid de er
hos opdrætteren, får den samme prægning og socialisering, som en enkelt hvalp får hos en ny ejer.
De må ikke bare "opbevares"!
Det er af største vigtighed, at hvalpene har mulighed for en sund prægning og socialisering fra deres mor / andre hunde. Det er derfor uacceptabelt

Der er nogle opdrættere, der vælger at tage hvalpene fra moderen og lægge dem i en varmekasse
for så at lægge dem til hver 2. time i den første leveuge og hver 3. og 4. time, når hvalpene er 2 og

at fjerne hvalpene fra moderen, når de ikke har
brug for modermælk mere, f.eks. fordi tæven skal
i udstillingsform. Tævens udstillingsform er sekundær - hvalpenes trivsel primær.

3 uger gamle.
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Om socialisering
Den udvikling hvalpene gennemgår, mens deres
hjerner danner sig et billede af, hvad der er kendt
og hvad der er fremmed, kaldes socialisering.
Opdrætteren bestemmer, hvilket miljø hvalpen
vokser op i - og er dermed ansvarlig for hvalpens
“verdensbillede”.
I naturen er det fornuftigt, at hvalpe meget tidligt i
livet lærer at betragte deres nærmiljø som naturligt og ufarligt, mens de nye indtryk, de støder på,
når de begynder at færdes lidt alene, er potentielt

Den beskrevne udvikling er naturligvis praktisk for

farlige. Jo ældre de bliver og jo længere væk fra

dyr, der lever vildt, som hurtigt skal lære at klare

hulen og deres mor de kommer, des mere skal de

sig selv, men hvor alt ukendt kan være farligt.

være på vagt.

I det samfund, hvor vi anbringer vores hunde,

I praksis betyder det, at hvis en hvalp for første

kræves en meget stor indsats fra især opdrætters,

gang præsenteres for et menneske, når den er:

men også fra hvalpekøbers side for at sikre hun-

3 uger: Opsøger og undersøger hvalpen personen, selvom personen forholder sig passivt.

den et trygt og godt liv omgivet af børn, voksne,
biler, toge, rulleskøjter, knallerter, fyrværkeri,
støvsugere, hårtørrere o.s.v.

5 uger: Så skal hvalpen præsenteres for vedkommende flere gange, før den samler mod til at
kontakte personen.

(kilde for afsnittet ’Socialisering: Vi venter hvalpe en guide til tævehundeejere).

Frygten for nye indtryk begynder at stige, når
hvalpene er 5 uger gamle. På samme tid aftager
deres nysgerrighed gradvist.
14 uger: Den søger aldrig selv kontakt. På dette
tidspunkt har dens frygt for det nye for længst
overhalet dens nysgerrighed.
Når hvalpene er 12 til 16 uger gamle, har de behov for tid og hjælp til at stifte bekendtskab med
ukendte genstande og skabninger.
Det siges, at socialiseringsvinduet lukker på dette

Rådgivning

tidspunkt, da der herefter ikke længere er mulig-

Som ny opdrætter har du brug for en erfaren op-

hed for at socialisere hvalpen, men tilvænning kan

drætters råd og vejledning. Så du både kan få råd

naturligvis stadig lade sig gøre, dette er blot en

og hjælp med det praktiske og det teoretiske.

meget langsommere og mere omstændig proces

Du har f.eks. brug for et rutineret menneske ved
din side første gang, du er med til en fødsel.
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Status
Efterfølgende afsnit under status er resumé af og
konklusion på de 8 foregående kapitler i RAS. Det
er grundlaget for opstilling af de lang- og kortsigtede mål under det efterfølgende kapitel ’Strategi
og mål’ - samt fastlæggelse af indsatser.
Status | RAS
DTK vedtog i 2006, at der skulle udarbejdes en
racespecifik avls strategi inden for hver enkelt race.
Bull Terrier gruppen nedsatte på racemødet i

For at sikre opbakning om og gennemførsel af ra-

2007 et RAS udvalg bestående af 5 opdrættere,

cens strategi er det vigtigt, at flest mulige Bull Ter-

der skulle stå for udarbejdelse af RAS for Bull Ter-

rier ejere og samtlige Bull Terrier opdrættere er

riers.

medlemmer af DTK - og dermed involverede i

Formål

RAS.

RAS udvalget definerede det primære formål med

Forankring

RAS som:

For at sikre national forankring skal RAS - udover

 Bull Terrieren skal som race udvikles positivt

godkendelse i DTK - opdateres årligt og være en

og i henhold til racestandarden inden for:

fast del af det årlige racemøde.

-

Mentalitet

Derudover skal der sikres størst muligt kendskab

-

Sundhed

til RAS via flest mulige kommunikationskanaler.

-

Eksteriør

 Bull Terrierens eksistens som lovlig race, uden
race- eller gruppe-specifikke lovgivningsmæs-

International forankring sikres via kontakt til og
udveksling af materiale med udenlandske raceklubber, herunder især de skandinaviske.

sige restriktioner, skal sikres.
Videns & referencegrundlag
Racens strategi

Da Danmark har en lille Bull Terrier population er

Racens fremtid afhænger både af racens tilstand

RAS i høj grad baseret på viden og anbefalinger

indenfor mentalitet, sundhed og eksteriør - og af

fra raceklubber i Storbritannien (racens oprindel-

racens image.

sesland), USA og Sverige.

Bull Terriers image skabes ud fra hundenes ad-

Storbritannien og USA indregistrerer væsentligt

færd og mindst i lige så høj grad ud fra opdrætte-

flere Bull Terriers end Danmark.

res og ejers adfærd og viden.
Endeligt står racen over for en stor opgave kommunikationsmæssigt. Det er ikke nok, at hunde,
ejere og opdrættere opfører sig forbilledligt, om-

Konklusion
RAS er et nødvendigt styrings- og dialog værktøj
til at sikre racens fremtid og positive udvikling.

verdenen skal også være klar over det.
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Status | oprindelse
Bull Terrieren blev skabt i Storbritannien, men er i
dag udbredt over hele verden. Det er en historisk
en meget veldokumenteret race. Der er - fra racens tidlige dage - skrevet talrige bøger og artikler
om racen og der kommer stadigt nye til. Mange
engagerede elskere af racen har været med til at
bevare historisk materiale bl.a. omkring avl og historie.
Racen har gennemgået stor forandring, siden den
blev skabt.
Skabelsen
James Hinks anerkendes som racens skaber. Bull
Terrieren blev præsenteret første gang på en ud-

Raymond Oppenheimer

stilling i Birmingham i 1862.

Moderniseringen

Den blev skabt som selskabs og udstillingshund,

I 1936 dukkede et nyt navn, Raymond H. Oppen-

primært på grundlag af den engelske bulldog,

heimer (kennel Ormandy), op i den engelske Bull

dalmatineren og den nu uddøde engelske hvide

Terrier verden. Det kan med rette siges, at han er

terrier med oprindeligt fokus på den helt hvide

’den moderne Bull Terriers fader’.

pels. De meget forskellige racer betyder, at der

Der er stadigt aktive hundefolk, som har været i

selv i dag kan være stor varians i type og udseen-

kredsen omkring Raymond H. Oppenheimer og

de. Den blev omtalt som ’The New Bull Terrier’ og

derfor ikke kun har stor viden om, hvordan den

desværre forveksles den ofte med ’bull and terri-

”moderne” Bull Terrier blev skabt, men også har

ers’, hvorfor racen af og til fejlagtigt betegnes som

været i direkte berøring med de hunde, der i dag

kamphund af oprindelse.

har så stor indflydelse - både god og dårlig - på

Forbedringen

racens situation i dag.

Dedikerede opdrættere fornyede racen med ud-

Temperamentsmæssigt er kravene til en sel-

vikling af opretstående ører, en farvet variant som

skabshund i det 21. århundrede anderledes end i

blev anerkendt af KC i 1933 - og ikke mindst - det,

det 19. århundrede.

der i dag eksteriørmæssigt kendetegner racen

Derfor er racen løbende blevet mere og mere til-

bedst; downface og ægformet hoved.

bagelænet, sorgløs og magelig end i starten, hvor
den formodentligt lå tættere de oprindelige udgaver af de 3 ”hovedingredienser”, datidens udgave
af engelsk bulldog, dalmatiner og engelsk hvid terrier.
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Opgør med den helt hvide Bull Terrier
Oprindeligt var Bull Terrierens vigtigste egenskab
den helt hvide pels. I dag er der overalt fuld accept af, at de farvede anlæg - især den brindlede
faktor - har essentiel betydning for racen.
Historie versus vandrehistorier
Da James Hinks introducerede racen i 1862 havde kampe med andre dyr, f.eks. tyre, været forbudt i 27 år. Det er derfor usandsynligt, at racen
er skabt til dette, som ofte påstået.
Prioritering af den hvide pels og introduktion af
dalmatineren i avlsarbejdet viser, at formålet ikke
var at skabe en kamphund, men snarere en modehund.

Raymond Oppenheimer & Eva Weatherill modtager
the Monkery Stud dog award i 1984

Konklusion
Viden om og formidling af racens oprindelse er
generelt for ringe hos opdrættere og ejere. Der

Viden om racens oprindelse er for begrænset og

formidles mange ukorrektheder og vandrehistorier

unuanceret hos mange ejere og opdrættere. Der

også via raceklubber og litteratur.

figurerer usande vandrehistorier - også i litteratu-

Bl.a. som følge deraf opfatter en del af vores om-

ren.

verden racen som en kamphund, hvilket skader

På sigt kan det skade racen imagemæssigt - og

Bull Terrierens image og er en trussel for dens

være en ulempe, når den offentlige debat omkring

fremtid.

kamphunde / muskelhunde / farlige hunde rejser
spørgsmålet om restriktioner eller direkte forbud
for udvalgte racer.
Danmark
Viden om Bull Terrierens historie i Danmark er
udokumenteret og DKKs arkivmateriale sætter
begrænsning for gennemgribende research.
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Status | population
Population er kort og godt et udtryk der anvendes,
når der skal bruges tal for, hvor mange individer
der er registreret i DKK.
Bull Terrier populationen i Danmark er meget lille,
og dermed også gen-poolen. Racens gen-pool på
verdensplan er også lille, da der har været anvendt meget indavl og tæt linieavl.
Det bør i høj grad motivere opdrættere i Danmark
til at anvende nye hanner til deres tæver og ikke
bruge den samme flere gange, ligesom det er vigtigt at se efter avlshanner til avlstæverne i udlandet, netop for at øge den danske gen-pool mest
muligt og bidrage til bevarelse af den internationale gen-pool. Det er en udfordring, der på kort sigt
kan betyde ringere udstillingsresultater for den

USA Ch Brummagem the Brigand
11 år gammel

enkelte opdrætter.
Årlige danske registreringer
De sidste 10 år er der gennemsnitligt:

Population & levealder
Da levealderen ikke er en kendt faktor, er tallet for
populationens størrelse meget usikkert. Set i for-

 Registreret 73,1 Bull Terrier årligt.
Deraf er 8,8 % importerede hunde.

 Født 13,2 k uld årligt.

hold til tal fra SvBTK, formodes det, at der er en
Bull Terrier population i Danmark ca. 500 individer.

Kuldene havde en gennemsnitlig størrelse på

Det ville være nyttigt at have mere præcise tal for

4,6 hvalpe.

levealderen på den danske Bull Terrier popula-

Kønnene er fordelt således, at hanner udgør

tion.

52,9 % og tæver udgør 47,1 %.
Fordelingen af importerede hunde fordeler sig
lidt anderledes, idet hannerne udgør 40,6 %,
mens tæverne tegner sig for hele 59,4 %.

Anvendte hanner & tæver
De sidste 10 år har der været anvendt 51 hanner
og 81 tæver til 132 kuld. Tallene for anvendte
hanner og tæve viser en tendens til matadoravl,

Tendens for antal registrerede kuld og danskfødte

hvilket strider imod DKKs etiske anbefalinger.

hvalpe er stabil.

En opdrætter bør undgå gentagne avlskombina-

Danmark har mange ikke særligt aktive opdrættere. Det er svært at skabe et avlsprogram med

tioner, da det kan få katastrofale følger for en race
med en smal avlsbase.

fremdrift, når der avles sjældent - eller ikke opbygges egne linier. Selv de ”store” opdrættere
producerer årligt få hvalpe - hvis de da overhovedet opdrætter hvalpe hvert år.
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Effektiv population & indavlsprocent
Fordele såvel som ulemper bør vejes op mod hinanden, når der planlægges kuld. Kun hvis opdrætteren har indgående kendskab til sine avlsdyrs linier mange generationer tilbage samt indgående
kendskab til de sygdomme og svagheder, der må
ligge bagved, kan opdrætteren benytte linieavl.
Dog bør det aldrig være tættere end fætter / kusine ifølge DKKs etiske anbefalinger.
Indavlskoefficienten kan udregnes på DKKs webside. Det er nødvendigt at gå mere end fem led

Konklusion

tilbage for at få reelle tal.

Den danske population af Bull Terriers er lille. Antallet af danskfødte kuld og hvalpe har været sta-

Ifølge DKKs etiske anbefalinger bør matadoravl

bilt set over de seneste 10 år.

undgås. Det bevirker i øjeblikket, hvor de årlige
registreringer er så lave, at en avlshan kun må

Der er tale om en smal avlsbase og der er ten-

producere et begrænset antal hvalpe med en vis

dens til matadoravl.

indavlsprocent i Danmark. Der er ingen restriktioner for tæverne, selv om tæverne jo selvsagt "leverer" halvdelen af gen-poolen.
Opdrætterne bør overveje at bruge importerede
hanner, udenlandske hanner såvel som frossen
sæd for at skabe en bredere og sundere dansk
gen-pool.
Konsekvensen af de nye matadoravlsregler kan
være, at gode hanner sælges til nabolande, så de
kan benyttes ubegrænset.
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Status | mentalitet
Der er forskel på beskrivelse af temperament i
den engelske KC standard og i den danske oversættelse af FCI standarden. Beskrivelsen fra oprindelseslandet bør benyttes i FCI standarden, da
den er mest sigende og tidssvarende:
Modig, livlig og fuld af sjov
Bull Terrierens mentalitet
Bull Terrieren er en meget humørfyldt, modig og
social hund. Den har en stærk psyke og fremstår
som helt ligevægtig.

Bull Terrierens kender sin egen kraft og styrke.

Det er en udpræget familiehund, der sjælden knyt-

Det - tilsammen med en meget stærk psyke - gør,

ter sig tæt til en enkelt eller få personer. Den fun-

at den har en meget lang lunte, hvis den møder

gerer bedst blandt mennesker og artsfæller. Det

aggressivitet fra andre hunde. Den tror, alle elsker

er ikke en hund, som kan isoleres i kennelfacilite-

den, til det modsatte er bevist. Det kan siges, den

ter mere end få timer ad gangen.

er lidt godtroende.

Mange nye ejere forundres over, hvor solidt indhegnet en have en Bull Terrier kræver og hvor
stor skade, den kan gøre på hjemmet.

Bull Terrieren kan for det meste lære at fungere
med andre dyr, især hvis den er vokset op sammen med dem.

For Bull Terrieren gælder, at hårdt arbejde er lig
en investering i god, kærlig og glad hund. Det er
alle mennesker ikke skabt til. Så Bull Terrieren er
en unik hund til unikke mennesker.

Opdragelse & prægning
At opdrage og præge en Bull Terrier er energi- og
tidskrævende. Det er en hund, der har brug for lederskab. Energi, stædighed og tålmodighed i sto-

Bull Terrieren stortrives i flok med andre hunde.

re mængder er påkrævet, hvis du ønsker at få en

Grundet dens klodsede eller manglende hunde-

velfungerende, velpræget og medgørlig voksen

sprog er det af største vigtighed, at den som hvalp

Bull Terrier ud af en hvalp.

lærer at omgås alle slags hunde således, at den
som voksen forstår, hvordan den skal lege med
“almindelige” hunde uden, at løbe dem over ende,
hvilket ingen “almindelige” hunde bryder sig om.
Et medfødt godt og velfungerende hundesprog er
en positiv egenskab, der bør indgå i vurderingen
af, om en hund bør indgå i avl.
Som i andre racer er der nogle hanner, der ikke
acceptere andre hanner.

Bull Terrierens ”brugsegenskaber”
Det er ikke en race, du skal vælge, hvis du er på
udkik efter en hund med gode brugsegenskaber.
Den gør ikke noget for sin ejers skyld. Den gør
det, hvis det betaler sig for den selv. Sådan er Bull
Terrieren skruet sammen.
Den kan med fordel lydighedstrænes og der er flere eksempler på, at den også kan blive ganske
god til agility. Træning er god mulighed for samvær med andre hunde, hvilke er en vigtig del af
dens prægning.
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Mentaltest
Der findes ikke dansk statistisk materiale til at understøtte, hvorvidt størsteparten af den danske
Bull Terrier population matcher racestandarden
omkring mentalitet, idet der ikke er udarbejdet en
ønskeprofil for racen og det derfor - på nuværende tidspunkt - ikke er muligt at mentalteste Bull
Terriers.
Da den danske Bull Terrier population har stort
slægtskab til den svenske, er det relevant at se på
resultaterne af de svenske mentaltest. Her er der
en klar indikation af, at racen lever op til racestandarden. Det understøttes endvidere ud fra den viden, der udveksles mellem danske opdrættere og
ejere.

Undersøgelsen giver ingen indikationer af, at der
er specielle problemer omkring racens mentalitet,
som medfører aflivning.
Aggression er ikke udelukkende et spørgsmål om
arv, men i endnu højere grad om miljø, opvækst

Der findes - ligesom i alle andre racer - dårlige in-

og prægning. Det er derfor af yderste vigtighed, at

divider med brist i temperamentet og det er totalt

Bull Terriers ikke placeres hos useriøse typer,

uønsket. Sådanne individer med nervøse, usikre

som kunne mistænkes for at anvende hundene til

og / eller aggressive temperamenter, skal fjernes

kriminelle formål, som ”våben”, hundekamp etc.

avlen, da det slet ikke er karakteristisk eller øn-

Væsentligt er det også at bemærke, at undersø-

skeligt for racen.

gelsen påpeger, at interessen for racen ikke er

Her er der selvfølgelig først tænkt på de, som har

voksende, hvilket DKKs registreringstal også vi-

for meget - eller sagt på en anden måde - et for

ser.

skarpt temperament.
En Bull Terrier kan også sagtens have for lidt
temperament set i forhold til racestandarden. Det
er også uønsket.
En Bull Terrier skal allerhelst have et rigtigt Bull
Terrier temperament; modig, livlig og fuld af sjov.

Ved at undgå at Bull Terrieren bliver en modehund sikrer vi, at racen opdrættes af determinerede og idealistiske opdrættere samt at hvalpene i
høj grad placeres i kompetente hjem - og dermed
udvikler sig til velfungerende Bull Terriers.
Dog er det også vigtigt at have fokus på, at der ik-

Det er en livlig, selvsikker glad hund, helt ligevæg-

ke opdrættes så få Bull Terriers, at gen-poolen

tig, med mod og en god portion stædighed, dog

bliver for snæver.

stadig med lyst til at samarbejde med mennesker.

Konklusion

Øvrigt materiale

Mentalitet, som beskrevet i FCI standarden, bør

I forbindelse med rapporten ’Afdækning af årsager

tilrettes den engelske standard.

til aflivning af familiehunde i Danmark’ er Bull Ter-

Langt størsteparten af de danske Bull Terriers har

rieren defineret som en kamphund / muskelhund,

et korrekt temperament.

hvilket ikke stemmer overens med racens oprindelse og oprindelige formål.
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Status | sundhed
Bull Terrier opdrættere udfordres af mange helbredsproblemer, hvoraf en del er racespecifikke
og dermed udbredte.
Sundhedsarbejdet hæmmes af den - på verdensplan - begrænsede population, der til og med har
en høj indavlsprocent.
Nedarvning
Stærkt forenklet nedarves langt de fleste helbredsproblemer recessivt, hvilket betyder, at begge forældre kan bære de genetiske anlæg ”skjult”,

Dansk sundhedsprogram

hvilket betyder, at de ikke selv har sygdommen,

Danmark har indtil nu ikke haft et sundheds-

men kan videregive anlægget til deres afkom.

program for Bull Terriers, der sikrer værktøjer og

Valg & fravalg af avlsmateriale
Sundhedsproblemer ikke løses ved ukritisk at
fjerne individer fra avlen, hvis de blot er i familie
med en sygdomsramt hund eller har en mild grad
af et af de mest udbredte helbredsproblemer.
Det skaber blot indavlsdepression. De vigtigste
værktøjer til at forbedre racens sundhedstilstand
er viden, anvendelse af tests, åbenhed og ærlighed blandt opdrættere.

viden til begrænsning af udbredelse af arvelige
sygdomme hos racen. Det være sig anbefalinger
af testmetoder for udvalgte helbredsproblemer,
statistisk opsamling af data vedr. testresultater og
helbredsproblemer samt formidling af viden til opdrættere og ejere.
Det er påkrævet for, at de danske opdrættere kan
yde deres bidrag til racens sundhedsmæssige
forbedring i lighed med vores referenceklubber i
form af sundere hunde, viden og understøtning af

Kun hvis vi seriøst bruger vores viden og de test

forskning.

muligheder, vi har, kan vi sagligt selektere i vores
avlsprogram.
Ved at kombinere dette med åbenhed, ærlighed
og konstruktiv anvendelse af den viden, vi har, om
de enkelte dyr, kan vi på sigt minimere det sygdomsbillede, der ses i dag.
Det skal ske med fokus på at avle sunde og gode,

DKK er påbegyndt sundhedsprogram, der giver
mulighed for registrering af testresultater inden for
udvalgte sygdomsområder. DKKs hud-program og
DKKs registrering af patella luksation kan have
særlig relevans for Bull Terriers. På nuværende
tidspunkt indgår racen ikke i DKKs programmer.

racetypiske Bull Terriers.
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Racens helbredsproblemer
Racen og opdrætterne udfordres af flere helbredsproblemer, der enten kan betegnes som racespecifikke, formodentligt racespecifikke eller forekommende i racen med en vis frekvens - om end
sidstnævnte ikke nødvendigvis er højere eller på
niveau med den øvrige gennemsnitlige hundepopulation.
De største udfordringer på verdensplan findes inden for:

 Hjerte (aortastenose & mitral valvulær dysplasi)

 Nyrer (familiær nefropati & renal dysplasi)
 Døvhed (enkelt & dobbeltsidet)
 Patella luksation (løs knæskal)
 Hudproblemer (demodicose & allergi)

Konklusion
Der er behov for at udarbejde og vedligeholde et
sundhedsprogram, der indeholder testanbefalin-

Når hudproblemer nævnes, er der tale om en an-

ger for avlsarbejdet.

erkendelse af symptomer. Der er i højere grad ta-

Derudover skal der skabes en kultur blandt Bull

le om en immunologisk udfordring.

Terrier opdrættere og ejere, der sikrer åbenhed og
ærlighed omkring helbredsproblemer samt en
saglig tilgang til anvendelse af viden om de enkelte avlsdyr og seriøs anvendelse af foreliggende
muligheder for tests.

Med oprettelsen af Dansk Veterinært Cancerregister er det nu blevet muligt at registrere cancer god- som ondartet - hos Bull Terriers. Dette kan
give et klart billede af racens status inden for området.
Tilsvarende kan DKKs sundhedsprogram være et
værktøj for racen til registrering af testresultater
inden for relevante arvelige helbredsproblemer.
Det kan give viden om udbredelse, større forståelse af arvelighed og - ikke mindst - være et værktøj til at begrænse udbredelsen af sygdomme.
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Status | eksteriør
Eksteriør delen af racestandarden er af en sådan
karakter, at den understøtter en sund race.
Der ses ikke eksteriørmæssige ekstremiteter som
følge af racestandarden, der påvirker racens helbred - og der er heller ikke umiddelbart risiko herfor.
Forskelle på nationale racestandarder
Der er ingen væsentlige forskelle imellem eksteriørdelen af den danske oversættelse af FCI standarden og KC standarden fra racens oprindelsesUK Ch Bullbrit Little Big Horn at Bullyview
Runner-up for Ormandy Jug 2004, 2005, & 2006

land.
Der er forskelle mellem den danske og den ame-

Beskrivelse af racestandarden

rikanske standard, men kun ubetydelige forskelle

En Bull Terrier skal primært vurderes på grundlag

mellem den danske og svenske standard.

af sine positive egenskaber inden for:

 Hoved
 Kropsform, konstruktion & substans
 Bevægelser
 Temperament
For at en Bull Terrier er fremragende, skal den
udmærke sig inden for; hoved, kropsform, konstruktion og substans, bevægelser og temperament.
UK Ch Dazlin Defiance
Regent Trophy 2006, Ormandy Jug for dogs 2006,Charlie Girl
Cup 2006 & Cruft Winner 2006

Racens baggrund
Racens baggrund giver 3 typer at operere med:

 Bulldog typen

Da racen er så speciel eksteriørmæssigt, er en
seriøs opdrætter nødt til at acceptere nogle fejl,
hvis der skal være fremgang i dennes avlsarbejde. Kvalitet koster ofte på kontoen i form af fejl,
der skal forsøges elimineret senere.

 Terrier typen
 Dalmatiner typen
Alle passer ind racestandardens noget bredt formulerede krav. Alle er fuldt ud acceptable og kan
korrigere overdreven type og afvigelser fra standarden. Ingen af de tre typer bør derfor udelades.
Idealet er en blanding af de gode egenskaber fra
dem alle tre.

Ch Crossgarley Cacharrel
Ormandy Jug for bitches 2008
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Danske certifikatudstillinger
Afkom efter en hund kan kun stambogsføres, dersom hunden før parring er præmieret med mindst
Good på en FCI/DKK anerkendt udstilling (tidligere 2. præmie - præmieringer opnået indtil
31.12.2007).
Eksteriørbedømmelser
I Danmark inviteres der kun sjældent specialdommere til at bedømme racen. Mange år bliver Bull
Terriers kun bedømt af en special dommer på det
årlige Bull Terrier skue. Langt de fleste udstillere i
Emred Huntsman
Bedst i race på BTC open show 2008

Danmark får derfor deres Bull Terriers bedømt af
terrier / allround dommere, d.v.s. dommere, som

Betydningsfulde udstillinger

ikke selv opdrætter racen. Der er en tendens til, at

I Danmark findes der heldigvis nogle erfarne og

disse dommere primært præmierer en Bull Terrier

dygtige opdrættere, som ikke blindt avler efter,

for ikke at have nogen særlige fejl, hvorimod de

hvordan deres hunde bliver placeret af terrier / all-

store fortrin, som et exceptionelt hoved (racens

round dommere. De rejser til udlandet for få deres

ubestridte varemærke), substans og andre meget

hunde bedømt hos special dommere, der selv har

vigtige racespecifikke kvaliteter, ikke belønnes.

opdrættet i årtier, for her at få kritik, som de så

D.v.s. at fravær af fejl, selvom Bull Terrieren også

kan lade sig inspirere af i avlsarbejdet. Det giver

har fravær af fortrin, belønnes.

også mulighed for at sammenligne deres avlsma-

Specialdommeren ved af personlig erfaring, at det

teriale med en bredere vifte af kvalitetshunde.

er de racespecifikke kvaliteter, der skal belønnes,
hvis racen skal vedligeholdes og forbedres. Fejl
dømmes kun, hvis to hunde er lige gode eller hvis
det er fejl, som har betydning for hundens helbred
og trivsel. Til gengæld tager de måske lidt let på
fejl, som terrier / allround dommere betragter som
alvorlige.
Kunsten er at opnå en ligelig fordeling imellem de
to dommertyper.

Mange besøger også de mest betydningsfulde
Bull Terrier udstillinger for at holde sig ajour med
udvikling og avlsmateriale inden for racen.

 The Major Trophies (UK)
 Silverwood (USA)
 Bullterrier Specialen (S)
 The Continental European Trophy Show (B)
 Country competition match (NL)
Konklusion
Skal der ske eksteriørmæssig fremgang i det danske avlsarbejde, er det nødvendigt, at Bull Terriers bedømmes af en større andel af dommere
med særligt og indgående kendskab til racen og
opdræt af denne.
Den største fejl på en Bull Terrier er fravær af fortrin.

UK Ch Emred Devils Essence
Regent Trophy 2006 & Ormandy Jug for bitches 2006
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Status | ansvar
Ejere af en Bull Terrier har ikke alene et ansvar
for sin egen hund, men også overfor alle andre
ejere af denne enestående race - og det er et
overordentligt stort ansvar!
Handler ejere ubetænksomt eller uansvarligt i en
situation, hvor han / hun er sammen med sin Bull
Terrier, kan det få store konsekvenser for alle, der
ejer en Bull Terrier i Danmark.
Debatten om kamp / muskelhunde raser jævnligt
og selv om det praktisk taget aldrig er en Bull Ter-

Kort og godt - Bull Terriers og ejere skal opføre

rier, der er involveret i de triste episoder, så er vo-

sig ordentligt - og folk skal vide, at de gør det!

res race flere gange alligevel havnet i debatten.
Mundkurvstvang, restriktioner og forbud kan ramme racen, hvis der sker bid på andre hunde, dyr
eller mennesker. Det skal ejerne være garant for
ikke sker. Det er derfor af største vigtighed, at alle
ejere af Bull Terriers er gode ambassadører for
racen, så folk, der møder dem, får et godt indtryk
af ejere og hunde.

Selv den bedste race kan ødelægges af mennesker med de forkerte intentioner.
Gode ejere er mennesker, der sætter sig ind i racen som helhed og gør en indsats for at præge
hunden i størst muligt omfang. Prægning på mennesker store som små samt prægning på alle mulige hunderacer gennem træning og leg. På den
måde fås hunde, der tilpasser sig mange miljøer

Det er nødvendigt, at alle ejere gennem god ad-

og påvirkninger og som derfor kun i meget sjæl-

færd, positiv ’branding’ og lobbyisme medvirker til,

den grad reagerer uhensigtsmæssigt ved usikker

at befolkningen i almindelighed få et større positivt

optræden.

kendskab til Bull Terrieren.
På sigt kan det således sikres, at den “almindelige
dansker“ får den rette opfattelse af racen, som
den klovnagtige, legesyge og godmodige spilopmager, den er.

Status | ansvar
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Opførsel
Bull Terrier ejere skal altid udvise god og hensynsfuld opførsel. Alle, der møder en Bull Terrier,
skal stå tilbage med et godt indtryk.

 Hav altid din hund under fuld kontrol.
 Vis hensyn og forståelse for mennesker, der er
bange for din hund eller ikke lige har lyst til at
hilse på den.

 Ryd op efter din hund. Lad den ikke besørge
eller tisse, hvor det er til gene for andre.

 Lad aldrig din hund komme i situationer, hvor
du ikke er 100 % sikker på, hvordan den reagerer eller på hvad der kan ske.

 Hvis noget går galt, er det altid Bull Terrieren,
der får skylden.

 Sørg for at din hund aldrig stikker af.
Racekendskab
Det er vigtigt, at folk aldrig forveksler Bull Terrieren med andre racer eller blandingsracer, som
f.eks. pit bull blandinger.
Bull Terrier ejere skal derfor have korrekt viden
om deres hunderace og dens oprindelse, som de
kan formidle til andre.
Dialog
Bull Terrier ejere skal være stolte af deres hunde,
villige til at vise dem frem i offentligt forum og ofre
tid på at svare på mange - af og til dumme spørgsmål. Det skal de gøre med overskud og
tålmodighed.

Status | ansvar

Presse
Bull Terrier ejere skal reagere på fejlagtig presseomtale eller sikre, at nogen fra BT gruppen gør
det. Kontakt til journalister skal være venlig og
saglig. Det kræver god forberedelse og stor viden.
Konklusion
Størstedelen af Danmarks Bull Terriers har gode
og ansvarlige ejere.
Det er nødvendigt at støtte ejere i branding af racen via viden om racen og dens oprindelse, materialer og arrangementer.
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Status | reproduktion
I Danmark er der mange små hobbyopdrættere.
F.eks. mennesker, der har en enkelt hund og så
ønsker at få et eller få kuld hvalpe.
Det positive er, at der ofte bliver brugt meget tid,
både på hvalpe og på hvalpekøbere. Der benyttes
ofte udavl, hvilket bidrager til en større variation
inden for gen-poolen og dermed bevares egenskaber, som måske har interesse for eftertiden.
Den negative side er, at der måske ikke ligger tilstrækkelig viden og planlægning til grundlag for
avlsarbejdet.
Der importeres desværre Bull Terrier hvalpe fra
useriøse opdrættere, f.eks. ”hvalpefarme” i Østeuropa. Dansk Hunderegister registrerer flere Bull
Terriers end DKK. Noget af forskellen formodes at
være import af hunde fra Østeuropa.
Disse hvalpe er dårligt opfostrede. De mangler of-

Bull Terrieren som avlsdyr

te helt prægning. De tages fra moderen allerede,

Bull Terrieren er ikke en race, der er let at avle på.

når de er 4-5 uger og behandles dårligt fra de fø-

Ligesom med opdragelse så er avl meget tids-

des til de havner hos en hundehandler. Ofte ender

krævende. Bull Terrieren er af natur temmelig

det med, at en sådan hvalp må aflives.

klodset og det kræver meget tid og opsyn med

Købere til disse hvalpe udvælges ikke med til-

tæven og hvalpene den første tid, hvis hvalpene

strækkeligt omhu og de nye ejere får ikke den

skal overleve.

nødvendige rådgivning og støtte. Derudover får

Et godt og velfungerende moderskab er en positiv

den etablerede hundeverden sjældent kontakt til

egenskab, der bør indgå i vurderingen af, om en

ejerne, da de ikke deltager i DKK og DTK aktivite-

hund bør indgå i avl.

ter.

Hanhunde ejerens ansvar

Dårligt opfostrede hvalpe og ukritisk udvalgte eje-

Ejeren af en hanhund, der benyttes i avl, påtager

re er et problem, der påvirker racens image i ne-

sig et lige så stort ansvar racens fremtid som op-

gativ retning.

drætteren.

Overvejer du at avle på din hund - han som tæve -

Det gælder ikke kun mentalitet, sundhed og ekste-

påtager du dig et ansvar for racens fremtid. Se

riør hos både han og tæve, men også for hvorle-

derfor kritisk og ærligt på dens temperament,

des hvalpene opfostres og hvilke ejere, de får.

sundhed og udseende.
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Opdrætterens ansvar
Bag opdræt skal der altid ligge en seriøs og velovervejet overbevisning om, at racen tilføjes noget
godt.
Opdrætteren skal være ansvarlig i sit avlsarbejde.
Det gælder uanset, om det drejer sig om en opdrætter, der opdrætter regelmæssigt - eller om det
er en ejer, som blot ønsker at få et enkelt kuld
hvalpe på sin tæve. Ansvaret gælder ikke kun
eksteriør og sundhed. Det næstbedste er ikke
godt nok, når det er mentaliteten, der kikkes efter i
sømmene. Kun absolut velfungerende hunde bør
anvendes.

Planlægning og opfostring af hvalpe
Det er så godt som umuligt at tjene penge på seriøst opdræt af Bull Terriers. Den primære årsag
til at opdrætte race bør ene og alene være et op-

Bull Terrieren er en unik hund for unikke mennesker. Derfor skal opdrætteren udvælge hvalpekø-

rigtigt ønske om at opdrætte mentalt og fysisk
sunde, racetypiske hunde.

berne med stor omhu således, at hvalpene får de
bedst tænkelige vilkår i deres opvækst.
Der registreres et beskedent antal Bull Terriers i
Danmark hvert år. Det er muligt med grundighed
og tålmodighed at finde gode hjem til alle hvalpe.

For at kunne få succes som opdrætter er det nødvendigt at tilegne sig en grundig viden om racen
og skabe sig et stort netværk - nationalt som internationalt.

Der er ingen gyldig grund til at sælge til “typer”,

Bull Terriers bør aldrig indgå i avl af sentimentale

som ønske en sej muskuløs hund. Mennesker der

årsager, men udelukkende fordi de kan tilføre ra-

har til hensigt at bruge hunden som potensforlæn-

cen noget positivt.

ger og ses i nogle sammenhænge og miljøer, som
- på ingen måde - ønskes relateret til racen.
Disse helt uinteressante individer er - til gavn for
Bull Terrieren og desværre til skade for andre racer - efterhånden mere tiltrukket af mere iøjnefaldende racer samt blandingsracer fra Østeuropa.
Bull Terrieren ikke er den letteste race at opdrage.
Det er nødvendigt, at opdrætteren er ambitiøs i
sin støtte til og vejledning af sine hvalpekøbere.
Opdrætteren har fortsat ansvar for sine hvalpe efter de har forladt opdrætteren. Dette ansvar fort-

Kombination af hanhund og tæve skal foretages
med fokus på fortrin, de har til fælles, samtidigt
med at det undgås at begge hunde har de samme
fejl.
Ved valg af avlshan påtager opdrætteren sig også
et ansvar for, at hanhunden indgår i avl.
Opdrætteren har også et ansvar for, at den
avlshan, der benyttes, har den nødvendige kvalitet, hvad angår mentalitet, sundhed og eksteriør
samt - selvfølgelig - at den er det rette avlsmæssige valg til tæven.

sætter hele hundens liv.
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Det er altid optimalt at parre uden hjælp fra mennesker, men samtidigt skal det altid foregå på forsvarlig vis for både han og tæve.
Bull Terrier har generelt ikke problemer med at
føde naturligt.
Opdrætteren skal bruge al den nødvendige tid på
hvalpene så længe, de er i opdrætteres varetægt.
De må aldrig bare opbevares. De første måneder
af hvalpenes levetid er afgørende for resten af deres liv. Alle de positive stimuli, de udsættes for,

Rådgivning

kommer dem til gavn som voksne. Prægning på

Uden stor viden og erfaring om racen, er det nød-

alt hvad de senere i livet møder, gør overgangen

vendigt at trække på en erfaren opdrætters råd,

lettere, når de skal have et nye hjem.

hjælp og vejledning - både til det praktiske og det

En vigtig del af prægningen er, at hvalpene har

teoretiske. Kan dette ikke lade sig gøre, er det

naturlig kontakt med deres mor.

bedre for racen og tæven at undlade at lade den
indgå i avlen.
Konklusion
Seriøse, kompetente opdrættere og gode ansvarsfulde ejere er alfa og omega for fremtidens
Bull Terriers.
Flertallet af opdrætterne har fokus på at placere
deres hvalpe i gode og ansvarlige hjem.

Status | reproduktion

Side

125

af

188

Bull Terriers | RAS 2008

Version

1.1

|

9.maj

2008

Strategi & mål
I en tid hvor den offentlige debat om kamp / muskelhunde regelmæssigt rummer emner som forbud eller restriktioner mod specifikke hunderacer,
afhænger Bull Terrierens fremtid i Danmark ikke
kun af avlsmæssige beslutninger, der påvirker racens tilstand inden for population, mentalitet,
sundhed og eksteriør. Racens fremtid påvirkes i
lige så høj grad af opdrætteres og ejeres adfærd i
det daglige. Det er det, der skaber racens image.
Det er ligegyldigt om Bull Terriers er de sødeste
og mest velopdragne hunde, hvis omverdenen

De langsigtede mål understøttes ved at:

tror noget andet. Derfor er der i RAS inkluderet

 Opdrættere:

kapitler om ejeres og opdrætteres roller og ad-

-

Supplerer og vedligeholder deres viden om

færd; ansvar og reproduktion.

opdræt, racen og dens internationale udvik-

Ansvarlig for indsatser og mål

ling.

RAS udvalget med racerepræsentanten som for-

-

dyr, før de vælger at lade dem indgå i avl.

mand er ansvarlig for indsatser og mål i RAS,
men delegerer ansvar og opgaver til øvrige med-

-

hvalpekøbere og ambitiøse i deres vejled-

Strategi | RAS

ning og støtte til dem.

Det overordnede langsigtede mål for RAS er, at

standarden samt at dens eksistens som lovlig ra-

 Ejere:
-

deres Bull Terriers gode hundeliv.

ningsmæssige restriktioner - sikres.
Strategi | RAS

 En handlingsplan, der sikrer viden, sammen-

god og forbilledlig adfærd i dagligdagen.

 Omverden: RAS er et dokument, der benyttes
til og som grundlag for:
-

hæng og målrettede aktiviteter på alle områder
samt opfølgning på disse.

 Et redskab, der bruges aktivt både blandt opdrættere og ejere.

Strategi & mål | RAS

Understøtter racens gode image via en korrekt viden om racen, positiv dialog samt

Det opnås ved, at RAS er:

 Af høj kvalitet med højt ambitionsniveau.

Har den nødvendige viden og kompetence
til at være ansvarlige hundeejere og give

ce - uden race- eller gruppe-specifikke lovgiv-

 Et fælles redskab til sikring racens fremtid.

Sikrer deres hvalpe en god og velpræget
omvækst samt er kritiske i deres valg af

lemmer af DTKs Bull Terrier gruppe.

racen udvikler sig positivt og i henhold til race-

Ser med kritiske på deres eventuelle avls-

Formidling af viden til mennesker uden for
Bull Terrier kredse.

-

Formidling af viden til og samarbejde med
de øvrige raceklubber, herunder især de
skandinaviske.
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Indsatser & mål | RAS
Strategi og langsigtede mål understøttes på kort
sigt af følgende indsatser:

 Projektorganisation / udvalgsstruktur: For
at sikre gennemførsel af indsatser, involvering,
engagement og indflydelse fra ejere og opdrættere samt mindske arbejdsbyrden for racerepræsentanten dannes der en projektorganisation:
-

Styregruppe: RAS udvalget er styregruppe
med racerepræsentanten som formand.
RAS udvalget har til opgave at sikre koordination på tværs af projektorganisationen.

-

 Racemøde: Der indkaldes til et årligt racemøde, hvor RAS er på dagsordenen.
-

Udvalg: Der etableres det nødvendige antal

vedtages eller sendes til videre forarbejd-

udvalg til at varetage løbende og enkeltstående indsatser i henhold til RAS.
-

Hvert udvalgt har et medlem af RAS udval-

ning hos RAS udvalget.
-

RAS udvalget kan ændres.

-

Udvalg og medlemmer i projektorganisatio-

get som formand. Udvalgsmedlemmer vælges blandt BT gruppen i DTK. Størst muligt
antal af medlemmerne involveres i arbejdet.
Flertallet af udvalg skal genere et overskud på deres aktiviteter, så dette kan benyttes til f.eks. opstart af nye aktiviteter, Bull Terriers i nød (rescue),
støtte til forskning i sygdomme og test arrangementer.

nen kan ændres.

 DTK medlemskab: Det er et mål, at alle der
opdrætter Bull Terriers, er medlemmer af DTK.
Der arbejdes for, at en langt større del af Bull
Terrier ejerne er medlemmer af DTK, ved:
-

Flere arrangementer for Bull Terriers.

-

Flere indlæg i TN.

-

At opdrættere og ejere opfordres til at anbe-

Under bilag er der lavet et eksempel på, hvordan
BT gruppens projektorganisation kan opbygges
(bilag 19).

 Opdatering af RAS: Opdatering af tal materiale til næste RAS påbegyndes i 2. halvår og afsluttes i 1. kvartal det efterfølgende år, således
at eksempelvis RAS 2009 så vidt muligt inde-

Ændringer og tilføjelser kan diskuteres,

fale medlemskab.
-

Hvervekampagne rettet mod opdrættere og
ejere, der ikke er medlemmer af DTK, herunder udarbejdelse af standardbreve med
information om BT gruppens aktiviteter og
opfordring til medlemskab, der e-mailes /
uddeles til de to målgrupper.

holder for tal 2008.

Strategi & mål | RAS
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 Nye opdrættere: Når personer registrerer kennelmærke til opdræt af racen tilsendes de et
brev, der indeholder:
-

Link til RAS samt en beskrivelse af, hvad
RAS er.

-

Link til BT gruppens webside.

-

Opfordring til medlemskab af DTK.

-

Opfordring til at indgå i klub arbejdet og deltage i aktiviteter.

 Webside (BT webside): BT gruppen skal opret-

 Terrier Nyt: Der orienteres løbende om RAS i

te og vedligeholde en webside under DTKs

TN, hvor der bl.a. opfordres til:

webside. Marianne Duchwaider og Preben

-

At opdrættere benytter uredigeret tekst fra

Hyldmar er villige til at donere deres domæne-

RAS på deres websider og i materiale til

navn: www.engelskbullterrier.dk til dette brug.

deres hvalpekøbere med henvisning til at

-

Der vælges en webmaster til oprettelse og

materialet stammer fra RAS med angivelse

vedligeholdelse af websiden.

af årstal og versionsnummer.

-

Alt gammelt materiale fjernes fra DTKs

-

gemeldinger på RAS.

webside.
-

-

Information og materiale fra de forskellige

 Nyhedsbrev: Hvis det er muligt at håndtere en

udvalg i BT gruppens projektorganisation

e-mail liste i DTK / på BT websiden, udgives

distribueres via websiden.

der et nyhedsbrev med fokus på indsatser i

Alle artikler, der publiceres i TN i forbindel-

RAS via e-mail.

se med RAS, udgives også på websiden.
-

RAS lægges ud i pdf format i følgende ud-

 Samarbejde med skandinaviske klubber:
-

RAS inklusiv bilag

-

-

-

 Øvrige raceklubber: Hvis øvrige internationa-

Der kan eventuelt udarbejdes andre tekster

le raceklubber anmoder herom:

/ andet materiale, som medlemmer kan be-

-

BTCA og BTC orienteres om, at RAS er

nytte på deres websider - men henvisning

udarbejdet, om hvad RAS indeholder og at

til hvorfra det stammer.

de er brugt som referenceklubber.

Der oprettes et link fra DTK webside til BT
websiden.

-

Hvor det er muligt koordineres tekster og
indhold med de øvrige skandinaviske lande.

RAS ”pistol udgave”, der kun indeholder
status samt strategi og mål.

Klubberne tillades at benytte materiale fra
den danske RAS.

RAS eksklusiv bilag
RAS bilag

RAS fremsendes til de svenske, norske og
finske Bull Terrier klubber / grupper.

gaver:

-

At medlemmer kommer med løbende tilba-

-

Tillades de at benytte materiale fra den
danske RAS.

Alle opdrættere og ejere opfordres til at linke til BT websiden på deres websider.

Strategi & mål | RAS
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Strategi | oprindelse
Det langsigtede mål for oprindelse er, at omverdenen ikke fejlagtigt anser Bull Terrieren for en
kamphund.
Strategi | oprindelse
Det opnås ved:

 Alle opdrættere og ejere kender den sande historie om Bull Terrierens oprindelse og er i
stand til at videreformidle den til omverdenen
på en ensartet, seriøs og forståelig måde.
Den rigtige historie om Bull Terriers oprindelse
afliver myten om racen som datidens kamphund. Det er meget vigtigt netop i disse tider
med megen debat om muskel / kamphunde og også for opdrætteres og ejeres forståelse af
racens ideal.
Det gøres forståeligt, hvori forskellen ligger på
’bull and terrier’ og Bull Terrier.

Gardenia Donar-Span - kuldbror til Raydium Brigadier, der
vandt The Regent Trophy i 1937

 DTK webside & officielt materiale: Fejlagtige
oplysninger om oprindelse fjernes fra:
-

DTKs webside.

-

Eventuelt andet ”officielt” materiale, som

Indsatser & mål | oprindelse

racerepræsentanten ligger inde med.

Strategi og langsigtede mål understøttes på kort

-

Terrier Nyt:

sigt af følgende indsatser:

-

Kevin Kanes artikel publiceres på BT web-

 Opdrætteres & ejeres websider: Opdrættere
og ejere opfordres proaktivt til at anvende ure-

siden og genoptrykkes eventuelt i TN.
-

Mindst en gang om året kommunikeres der

digeret tekst fra RAS om Bull Terrierens oprin-

korrekt omkring emner relateret til Bull Ter-

delse på deres websider med henvisning til

rierens oprindelse og historie. F.eks. via ar-

RAS samt år og version.

tikler fra udenlandske forfattere.

 Opdrætteres information til hvalpekøbere:
Opdrættere opfordres til at anvende uredigeret
tekst fra RAS om Bull Terrierens oprindelse i
deres materiale til hvalpekøbere med henvisning til RAS samt år og version.

Strategi & mål | oprindelse
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Strategi | population
Det langsigtede mål for population er, at danske
opdrættere øger gen-poolen for den danske Bull
Terrier population og understøtter bevarelse af
den internationale gen-pool.
Strategi | population
Det opnås ved at:

 Opdrættere har stor viden om deres avlsdyrs
afstamning og indavlsprocent og kan fremskaffe tilsvarende om de hanner, de ønsker at anvende.

 Opdrættere fokuserer på at benytte forskellige
hanner i Danmark og fra udlandet.

 Ejere af avlshanner er bevidste om deres ansvar for at sikre øgning af den danske genpool.

 Der sker en lille øgning af antallet af registrerede hvalpe med fokus på, at alle Bull Terriers
skal have gode og ansvarlige ejere.

Indsatser & mål | population
Strategi og langsigtede mål understøttes på kort
sigt af følgende indsatser:

 Information & formidling af viden: Det sikres, at der regelmæssigt udgives relevant information omkring avl i TN og på BT websiden.

 RAS: Fremtidige udgaver af RAS følger udviklingen af effektiv population og indavlsprocent.

Strategi & mål | population
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Strategi | mentalitet
Det langsigtede mål for mentalitet er, at alle Bull
Terriers har et excellent temperament i henhold til
standarden og at racens stabile, godmodige og
selvsikre temperament bibeholdes.
Bull Terriers skal betragtes af omverdenen som
en helt unik race, der ikke tåler sammenligning
med nogen anden hunderace; en stædig, stolt,
modig og stærk hund, der også er ligevægtig, tilbagelænet, selvsikker og velovervejet. En hund,
som sit lidt barske ydre til trods, er en godmodig
og disciplineret følgesvend.
Strategi | mentalitet

 Opdrættere & ejere af avlshanner: Opfordres
via RAS til at
-

Se med kritiske øjne på deres hunde og

Det opnås ved:

kun lade dem med racetypiske tempera-

 Opdrættere selekterer seriøst, så udelukkende

menter indgå i avlen.

individer med excellente temperamenter indgår
i avl og afvigende eksemplarer fravælges.

 Ejere: Opfordres via RAS og opdrættere til at:
-

 Andelen af hunde med medfødt godt og vel-

opdragelse

fungerende hundesprog øges.
Indsatser & mål | mentalitet

og

aktivering

af

hvalpen,

unghunden og den voksne hund.
-

Sikre positiv dialog med mennesker, de og
deres Bull Terrier møder.

Strategi og langsigtede mål understøttes på kort
sigt af følgende indsatser:

Investere den nødvendige tid på prægning,

-

Udvise god og forbilledlig adfærd.

 FCI standard: Der tages initiativ til at få den

 Branding: Kendskabet til racens sande menta-

danske oversættelse af FCI standarden (og

litet udbredes proaktiv til offentligheden, f.eks.

dermed FCI standarden) tilpasset til KC stan-

via:

darden omkring temperament.

-

rangementer.

 Mentaltest | ønskeprofil: Der udarbejdes en
ønskeprofil, så de opdrættere, der ønsker at

Pressemeddelelser i forbindelse med ar-

-

Bull Terriers deltagelse i diverse arrange-

benytte sig af mentaltests i deres avlsarbejde,

menter, som ikke kun er begrænset til ra-

kan gøre det.

cen selv. F.eks. hundedag i Tivoli, Dan-

Det er hensigtsmæssigt så vidt muligt at koor-

marks sødeste hund og andre aktiviteter,

dinere denne med de øvrige skandinaviske

hvor det er muligt at medbringe hund, selv-

lande. Ligesom der skal opmærksomhed på

om det ikke er en hund relateret aktivitet.

lignende tiltag i Storbritannien og USA.

Strategi & mål | mentalitet
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Strategi | sundhed
Det langsigtede mål for sundhed er, at danske
opdrættere bidrager til at fjerne eller i det mindste
mindske forekomsten af sygdomme hos Bull Terriers og øge racens livskvalitet.
På længere sigt arbejdes der for, at data opsamles, så forskningsdata sikres. Eventuelt i samarbejde med internationale databaser.
Danmark er med til at sikre størrelsen af den internationale gen-pool inden for racen samt understøtte genetiske anlæg for farve, herunder især

Indsatser & mål | sundhed

det brindlede.

Strategi og langsigtede mål understøttes på kort

Strategi | sundhed
Det opnås ved:

 Opdrættere bruger deres viden og de test mu-

sigt af følgende indsatser:

 Sundhedsprogram:
-

gram, der anbefaler test og testmetode i.h.t.

ligheder, der findes, og selekterer seriøst i de-

udviklingen i vores referencelande / klubber

res avlsprogram.

således, at ensartet og relevant testning

Gennem åbenhed, ærlighed og ved seriøst at
bruge den viden, vi har, om de enkelte dyr, så
kan vi på sigt minimere det sygdomsbillede,

sikres.
-

programmer i vores referencelande / klub-

 Midlet er anbefalinger af tests, frivillig testning
 Det funderes i et miljø blandt opdrættere og
ejere, hvor seriøsitet, åbenhed og ærlighed
omkring sygdom og testresultater afføder respekt - og ikke angreb.
En kultur hvor det anses for uacceptabelt at

ber. Det gøres via opdatering af RAS.

 Miljø: Det er nødvendigt at skabe et miljø
blandt opdrættere og ejere, hvor seriøsitet,
åbenhed og ærlighed omkring sygdom og testresultater afføder respekt - og ikke angreb. Det
gøres ved:
-

”bagtale” en kollega på grundlag af informati-

Regelmæssig at gøre opmærksom på, hvilken kultur der er nødvendig for at sikre mi-

on, som denne selv har bidraget med, rygter,
formodninger eller for egen vindings skyld.

Den danske racegruppe holdes orienteret
om udviklingen inden for test og sundheds-

der ses i dag.

og åben og ærlig deling af viden.

RAS udarbejder løbende et sundhedspro-

nimering af racens sygdomsbillede.
-

Det gøres via TN og BT websiden.

-

Medlemmerne opfordres til at medvirke til at
skabe den nødvendige kultur ved egen adfærd og ved at reagere på uhensigtsmæssigt adfærd.

Strategi & mål | sundhed
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 Test anbefalinger: Det anbefales, at opdrættere minimum benytter nedenstående tests i
deres avlsarbejde:

 Hjerte: Hunde, der skal indgå i avl, undersøges ved hjertescanning (ekkokardiografi).
Udføres af hjertespecialist.
Hunden skal være mindst 1 år gammel.
Testen skal ikke gentages, hvis den er uden
anmærkninger.

 Nyrer: Hunde, der skal indgå i avl, får foretaget test af urinprøve (UPC) og blodprøve (BUN
og Crea).
Hunden skal være mindst 1 år gammel.
Tests gentages årligt.

 Døvhed: Hunde, der skal indgå i avl, får foretaget en BAER test.
Kan kun udføres få steder.
Hunden skal være mindst 6 uger gammel.
Testen skal ikke gentages.
Benyttes der undtagelsesvis en enkeltsidet døv
hund i avl, BAER testes alle hvalpe.
Er der mistanke om enkelt eller dobbeltsidig
døvhed hos en hvalp, BAER testes hele kuldet.

 Patella luksation: Hunde, der skal indgå i avl,
testes ved mekanisk manipulation.
Udføres af dyrlæge med erfaring i testen.
Hunden skal være mindst 1 år gammel.
Testen skal ikke gentages, hvis den er uden
anmærkninger.
Ved kommende opdateringer af RAS undersøges / overvejes det, om det skal anbefales, at
testresultater for danske Bull Terriers registreres hos DKK.

 DKKs hud-program: Ved kommende opdateringer af RAS undersøges / overvejes det, om
det skal anbefales, at testresultater for danske
Bull Terriers registreres hos DKK

 Dansk Veterinært Cancerregister: Racens
opdrættere og ejere opfordres til via deres dyrlæge at rapportere alle tilfælde af cancer, såvel
godartet som ondartet, til registeret.

 Viden: Der sikres større viden om arvelighed
hos danske opdrættere, f.eks. via artikler i TN,
deltagelse i seminarer, materiale på BT websiden.

 Bevarelse af gen-poolen: Opdrættere opfordres til at sikre en bred gen-pool og bevarelse
af de farvede gener, herunder især det brindlede, i deres avlsarbejde.

 Fælles test arrangementer: Der arrangeres
fælles test-dage f.eks.:
Hjertescanning
BAER test
Patella luksation

Strategi & mål | sundhed
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Strategi | eksteriør
Det langsigtede mål for eksteriør er, at den generelle eksteriørmæssige kvalitet på danske Bull
Terriers øges på sigt i erkendelse af, at den største fejl på en Bull Terrier er fravær af fortrin.
Strategi | eksteriør
Det opnås ved:

 Danske opdrættere fokuserer på kvalitet, racetypiske egenskaber og type frem for fejl og
kortsigtede udstillingsresultater.

 Det sker uden at gå på kompromis med mentalitet, sundhed og ansvarlighed overfor hvalpekøbere og racen som helhed.
Indsatser & mål | eksteriør
Strategi og langsigtede mål understøttes på kort
sigt af følgende indsatser:

 Viden: Opdrættere og ejeres tilbydes information om bedømmelse og avl af eksteriør via BT
websiden, artikler i TN samt eventuelt arrangementer, som foredrag eller åben bedømmelUSA Ch Rocky Tops Sundance Kid ROM
Bedst i show på Westminster Kennel Club 2006
Silverwood Trophy Winner 2001

se af special dommer.

 Dommere: Hvert år identificerer og anbefaler
BT gruppen dommere til DTKs udstillingsudvalg. Der fokuseres på dommere, som er:
-

Specialdommere og er autoriserede til at
dømme et tilstrækkeligt antal andre racer til
at kunne varetage bedømmelserne på to
udstillinger på en weekend.

-

Terrier / allround dommere og har et særligt
kendskab til Bull Terriers, f.eks.:

 Tilmelding under anbefalede dommere: Der
gøres en indsats for, at Bull Terrier ejere og
opdrættere tilmelder deres hunde til bedømmelse under de dommere, som BT gruppen
anbefaler.

 Dommere | uddannelse: BT gruppen er proaktivt med til at tilføre danske dommere viden
om og bedømmelse af racen.
-

Indkøb af AKC DVD til udlån til dommere

Har bedømt Bull Terriers på betydningsful-

(skal følges af en beskrivelse af forskel på

de udstillinger, hvor der deltog et stort antal

den danske oversættelse af FCI standard

Bull Terriers af høj kvalitet.

og AKC standard).

Står på de engelske Bull Terrier klubbers

-

Udarbejd materiale vedr. bedømmelse af

dommer A-lister (klubbernes anbefalinger til

Bull Terriers, som dommere kan hente på

certifikatudstillinger).

BT websiden (f.eks. uddrag fra RAS).

Har besøgt nogle af de vigtigste Bull Terrier
udstillinger, f.eks. The Major Trophies.

 Tilsende nyudnævnte dommere information
om det materiale, BT gruppen kan tilbyde.

Har særlig tilknytning til en Bull Terrier klub.
Har vist særlig interesse for og kendskab til
racen.

Strategi & mål | eksteriør
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Strategi | ansvar
Det langsigtede mål for ansvar er, at Bull Terrieren har gode og ansvarlige ejere, der engageret
understøtter racens positive image ved upåklagelig adfærd, positiv fremtoning, viden, dialog og
stolthed over racen.
De investerer tid, energi og engagement i at give
deres hund et godt hundeliv.
Strategi | ansvar
Ejere understøtter de langsigtede mål ved:

 At understøtte racens positive image ved:
-

God og forbilledlig adfærd.

-

Viden og positiv dialog.

Indsatser & mål | ansvar
Strategi og langsigtede mål understøttes på kort
sigt af følgende indsatser:

 Viden: Om Bull Terriers distribueres via RAS,
TN, BT websiden samt opdrætternes websider,
materiale til og kontakt med hvalpekøbere.
-

Der udarbejdes en informationsfolder om
racen, som ejere kan downloade og uddele
til interesserede.
Denne uddeles også ved ”branding” aktiviteter.

 Organiseret hjælp til Bull Terriers i knibe:
BT gruppen organiserer en struktur eller et
netværk, der hjælper en Bull Terrier, der er
kommet i knibe - uanset hvor hunden stammer
fra. Det kan f.eks. være:
-

En bortløben hund.

-

En stjålet hund.

-

En hund, der skal omplaceres, hvor der ikke er en opdrætter til at påtage sig ansvaret.

-

Strategi & mål | ansvar

En fundet hund, hvor ejeren er ukendt.
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Strategi | reproduktion
Det langsigtede mål for reproduktion er, at alle
Bull Terriers i Danmark er af stigende kvalitet og
kommer fra ansvarlige opdrættere - uanset om de
er opdrættet i Danmark eller er importerede.
Strategi | reproduktion
Opdrættere understøtter de langsigtede mål ved
at:

 Være dedikerede og ansvarlige opdrættere,
der målrettet arbejder for at perfektionere racen inden for mentalitet, sundhed og eksteriør.

 Sikre at hvalpene får en god opvækst med den
nødvendige prægning, inklusiv en naturlig kontakt til deres mor.

 Være ærlige og realistiske i deres rådgivning til
hvalpekøbere samt have et højt ambitionsniveau for udvælgelse af hvalpekøbere og støtte
af disse.

 Øge andelen af tæver, der naturligt er gode og
velfungerede mødre.

Indsatser & mål | reproduktion
Strategi og langsigtede mål understøttes på kort
sigt af følgende indsatser:

 Opdrættere: Via RAS og BT websiden opfordres alle opdrættere til at:
-

hund for enhver og være meget kritiske

 Advare om import af dårligt opfostrede hvalpe
fra f.eks. Østeuropa og henvise gode hvalpe-

med hvem, som får lov at købe en hvalp.
-

købere til seriøse opdrættere i Danmark og ud-

Være ærlige og realistiske deres rådgivning
til hvalpekøbere - og ambitiøse i deres støt-

land.
Ejere af avlshanner understøtter de langsigtede

Have fokus på, at det bestemt ikke er en

te til dem.

 Ejere af avlshanner: Via RAS og BT websi-

mål ved kritisk at udvælge:

den gøres ejere af avlshanner opmærksom på

 De opdrættere, der får lov at benytte deres

deres ansvar for at:

avlshan.

 De tæver, deres avlshan benyttes til.

-

Deres avlshan indgår i avl.

-

De tæver, han benyttes til, indgår i avl.

-

Tævernes ejere er en kompetente og ansvarlige opdrættere.

 Mentorordning: De erfarne opdrættere opfordres til at indtage en mentor rolle overfor nye
opdrættere.
Det er naturligt, at opdrætteren af den nye opdrætters tæve eller eventuelt den han, der benyttes, indtræder i denne rolle.

Strategi & mål | reproduktion
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 Indsats mod ikke DKK Bull Terrier: Hvalpe
der ikke registreres i DKK, som f.eks. kommer
til landet via hundehandlere fra Østeuropa, kan
blive et stort problem for racen, hvis de udviser
dårlig adfærd. Følgende gøres:
-

Antallet af dansk opdrættede hvalpe bør
øges. Dog ikke så meget, at det bliver
svært at finde perfekte hjem til dem.

-

Bull Terrieren må heller aldrig udvikle sig til
en modehund.

-

Opdrættere skal være behjælpelige med at
henvise til seriøse opdrættere i andre lande, når egnede hvalpekøbere ikke kan få
den ønskede hvalp i Danmark.

-

Generelt skal BT gruppen advare mod køb
af den slags hvalpe.

 Gode mødre: Tæver, der efter 2. hvalpekuld
stadig udviser stor usikkerhed omkring det at
passe og pleje af sit afkom, bør udelukkes fra
avl.

 Fødselsproblemer: Opdrættere sikrer, racen
bibeholdes som en race, der naturligt kan føde
sine hvalpe.

Strategi & mål | reproduktion
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Bøger, artikler & pjecer
1.

2.

3.

Dr. David O. Harris
a.

Bull Terriers Today. Udgivet 1998

b.

Full Circle - a history of the colored Bull Terrier. Udgivet 1990

c.

Some thoughts on health testing

(vedlagt som bilag 12)

Kevin Kane
a.

Pity Me - the origin and development of the Bull Terrier. Udgivet 1999

b.

James Hinks Master Craftsman. Udgivet 2001

c.

Not bred for business. Udgivet 2002

(vedlagt som bilag 01 / 02)

Tom J. Horner
a.

The Souperlative Story. Udgivet 1987

b.

An illustration of the standard of the Bull Terrier. Revised edition.
Udgivet 1987

4.

Dyrlæge Pernille Wennich
a.

Vi venter hvalpe - en guide til tævehundeejere.

Kennel & Terrier klubber m.m.
5.

Dansk Terrier Klub (DTK). www.dansk-terrier-klub.dk
a.

6.

Terrier Nyt (TN). Klubbens medlemsblad

Dansk Kennel Klub (DKK). www.dansk-kennel-klub.dk
a.

DKK hundeweb. www.hundeweb.dk

b.

Politik for hundes mentale tilstand

(vedlagt som bilag 05)

c.

FCI standard, dansk oversættelse

(vedlagt som bilag 06)

d.

Politik for hundes fysiske sundhed

(vedlagt som bilag 09)

e.

Avlsrestriktioner for Bull Terriers

(vedlagt som bilag 17)

f.

Etiske anbefalinger

(vedlagt som bilag 03)

g.

Viden på bordet 2006. DKKs sundhedskonference 2006

h.

Genetik og avl. Udgivet 1996

i.

DKKs udstillingsregler. Udgivet 2007

7.

Federation Cynologique Internationale (FCI). www.fci.be

8.

The Kennel Club (KC). www.thekennelclub.org.uk
a.

9.

(vedlagt som bilag 07)

American Kennel Club (AKC). www.akc.org
a.

10.

KC standard

AKC Bull Terrier breed standard. Udgivet 1979.07.09

Svenska Kennelklubben (SKK). www.skk.se
a.

Standard för Bullterrier / Minatyrbullterrier. Udgivet 2003.10.08
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Raceklubber
11.

The Bull Terrier Club (BTC). Storbritannien. www.thebullterrierclub.com

12.

The Northern Provincial Bull Terrier Club (NPBTK). Storbritannien.
Grundlagt 1889. Første Bull Terrier klub, der blev registreret hos KC (1925).
www.bullterriernpbtc.homestead.com
a.

13.

Bulllgraph 2007 - DNA testing for inherited disease

(vedlagt som bilag 10)

Bull Terrier Club of America (BTCA). www.btca.com
a.

Illustrated standard fra www.btca.com
W.E. Mackay-Smith
Tom J. Horner
Cynthia Lord Ruddy | illustrationer

b.

DVD | Bull Terrier AKC standard

c.

Practical genetics for Bull Terrier breeders and owners - health seminar
presented to the BTCA. 10. October. Jerold S. Bell. Tufts University School
of Veterinary Medicine.

14.

Svenska Bullterrierklubben (SvBTK). www.svbtk.com
a.

Rasspecifika Avelsstrategier för Bull- och Miniatyrbullterrier
(Svensk RAS | 2006). Udgivet 2006.

Øvrige organisationer & websider
15.

Dyrenes Beskyttelse. www.dyrenes-beskyttelse.dk
a.

Afdækning af årsager til aflivning af familiehunde i Danmark. Udgivet 2007.

16.

Dansk Hunderegister. www.hunderegister.dk

17.

Orthopedic Foundation for Animals (USA). www.offa.org
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Dyrlæger m.m.
18.

Netdyredoktor.dk. www.netdyredoktor.dk

19.

Den Danske Dyrlægeforening. www.ddd.dk

20.

BioInfoBank Library. http://lib.bioinfo.pl

21.

Ekkogruppen (test af hjerte). www.ekkogruppen.dk & www.heartanimal.net
a.

Jørgen Koch. DVM, Ph.D. Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme (IMHS).
Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og
Naturressourcer. www.life.ku.dk
Hospital for Mindre Husdyr. Dyrlægevej 16, 1870 Frederiksberg.
3528 2930. www.dyrehospitalet.ku.dk

b.

Ulrik Westrup. Westrup Vet. Consulting (mobil ultralydsklinik).
Strandpromenade 3D, 3000 Helsingør. 3819 3042. www.wvc.dk

c.

Ålborg Dyrehospital. Fredrikstadvej 10, 9200 Aalborg. 9818 1911.
www.aad.dk

d.

Bygholm Dyrehospital. Islandsvej 18, 8700 Horsens. 7561 1444.
www.bygholm-dyr.dk

e.

Varde Dyrehospital. Nordre Boulevard 96 A, 6800. 7522 0988. Varde.
www.vardedyrehospital.dk

f.

Årslev Dyreklinik. Brovej 11, 5792 Årslev. 6599 1211.
www.aarslev-dyreklinik.dk

g.

Karlslunde Dyreklinik. Karlslunde Strandvej 76, 2690 Karlslunde.
4615 1525. www.karlslundedyreklinik.dk

h.

Københavns Dyrehospital. Poppelstykket 11, 2450 København SV.
3617 5711. www.kbh-dyrehospital.dk

22.

BAER testere (hørelse)
a.

Jan Birch. Odder Dyreklinik. Banegårdsgade 24, 8300 Odder. 5654 4700.
www.odderdyreklinik.dk

b.

Hospital for Mindre Husdyr. Dyrlægevej 16, 1870 Frederiksberg.
3528 2930. www.dyrehospitalet.ku.dk

23.

Flemming Kristensen. Dyrlæge, Dipl.ECVD. Klinik for veterinær dermatologi.
Skovalleen 31, 2880 Bagsværd. www.vethudklinik.dk

24.

Louise Bjørn Brønden. Dansk Veterinært Cancerregister.
Oprettet i maj 2005 i forbindelse med et PhD projekt ved Institut for Mindre
Husdyrs Sygdomme. www.vetcancer.dk

25.

Birgitte Schjøth. Buddinge Dyreklinik & Canicold International Aps (sædbank).
Buddinge Hovedgade 222, 2880 Bagsværd. 4498 0424.
www.buddingedyreklinik.dk & www.canicold.dk

26.

Jerold S. Bell. Tufts University School of Veterinary Medicine. USA.

27.

Pernille Wennich. Fasanvejens Dyreklinik, Sdr. Fasanvej 93, 2500 Valby.
3616 2700. www.fasanvejensdyreklinik.dk
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Fotos
Tilladelse til brug af fotos er venligst givet af:
28.

Barbara & Tom Bishop. USA. www.bullfulbullterriers.com

29.

Lindsay & Darren Blakeley. Storbritannien. www.dazlinbullterriers.co.uk

30.

Cathie & Rudy Dettmar. Tyskland. www.thejokerbullterrier.de

31.

Dr. David O. Harris. USA. mailto:harris@swcp.com

32.

Alice van Kempen. Holland. www.alicevankempen.com

33.

Norma & Gordon Smith. Canada. www.magorbullterriers.com

34.

Mandy & John Young. Storbritannien. www.bullyview.com

35.

Charlotte Lygre. Norge. lotti310@gmail.com

36.

Dr. Med. Vet. Evelyn Allhoff-Menke. Tyskland.

37.

Marianne Naas. USA. Morebull@aol.com

38.

Sebastien le Meaux. Frankrig. www.bullterrier-nominoe.com

39.

Rod Linacre. Storbritannien. www.bullterriersbyyendorian.com

40.

Russell Lamonby. Storbritannien. www.emred.k9dwd.com

41.

David Crossan. Storbritannien. www.angelfire.com/fang/crossgarley

42.

Andrea Gates & Gary Newberry. United Kingdom. www.ukusabullterriers.com
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Bilag
Efterfølgende indeholder de bilag, der refereres til i det foregående:

 Bilag 01 - Ikke opdrættet til forretning
 Bilag 02 - Not bred for business
 Bilag 03 - Dansk Kennel Klubs etiske anbefalinger
 Bilag 04 - Matadoravlsgrænse | beregning
 Bilag 05 - Dansk Kennel Klubs politik for hundes mentale sundhed
 Bilag 06 - FCI standard, dansk oversættelse
 Bilag 07 - KC standard
 Bilag 08 - Beskrivningsprotokoll MH
 Bilag 09 - Dansk Kennel Klubs politik for hundes fysiske sundhed
 Bilag 10 - DNA testing for inherited disease
 Bilag 11 - Genetiske grundbegreber - Genetik & avl
 Bilag 12 - Some thoughts on health testing
 Bilag 13 - Hjertesygdom hos danske Bull Terriers
 Bilag 14 - Echocardiographic parameters in 14 healthy English Bull Terriers
 Bilag 15 - Ekkogruppens anbefalinger
 Bilag 16 - Ekkogruppens attest til hjerteundersøgelse af Bull Terriers
 Bilag 17 - Avlsrestriktioner for Bull Terriers
 Bilag 18 - Tikens foder skyddar valpen mot allergi
 Bilag 19 - Bull Terrier gruppens projektorganisation (eksempel)
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Bilag 01 - Ikke opdrættet til forretning
Af Kevin Kane. Oversættelse af bilag 02. Med ’business’ (forretning på dansk) menes kamp.
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Bilag 02 - Not bred for business
Af Kevin Kane.
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Bilag 03 - Dansk Kennel Klubs etiske anbefalinger
Fra www.dansk-kennel-klub.dk | september 2007.

Bilag

Side

150

af

188

Bull Terriers | RAS 2008

Version

1.1

|

9.maj

2008

Bilag 04 - Matadoravlsgrænse | beregning
Fra www.dansk-kennel-klub.dk & Hunden | marts 2008.
25 % reglen
En hanhund bør i hele sin levetid ikke blive fa til mere end 25 % af det gennemsnitlige årlige antal hvalperegistreringer i racen.
5 % reglen
En hanhund bør i hele sin levetid ikke blive far til mere end 5 % af samtlige hvalpe født i hans egen generation. En generation er sædvanligvis 4-5 år, men kan strække sig over op til 10-13 år. Denne 5 % regel gælder
således i henhold til ”hvalpe født i egen generation” uanset generationslængde. Hundens ”generation” starter
det år, dens første kuld bliver født og slutter det år, det sidste kuld fødes.
Indavlskoefficient
DKK anbefaler i sine etiske anbefalinger, at der ikke parres tættere end fætter-kusine, hvilket på i øvrigt ubeslægtede individer giver en indavlskoefficient på 6,25 %.

Antalsmæssig lille race (< 100 registreringer / år)
Racer med mindre end gennemsnitligt 100 årlige hvalpe registreringer over sidste 5 år.

 Hanhunde udpeges stadig ved hjælp af 25 % reglen.
 Kun såfremt hanhunden producerer kuld / afkom med indavlskoefficienter større end 6,25 %, skal der reageres med grænsebrev. Ved gentagelse reagerer DKK med avlsforbud.
Hanhund A er i alt far til 50 hvalpe i en race, hvor matadoravlsgrænsen i henhold til 25 % reglen er 24 hvalpe. De 50 hvalpe er fordelt på 12 kuld med indavlskoefficienter på henholdsvis:
7,93 - 15,63 - 9,38 - 0,10 - 3,52 - 3,52 - 15,63 - 1,95 - 2,73 - 0,00 - 2,73
Hanhund A har derfor flere gange produceret afkom med indavlskoefficient større end det anbefalede på
maksimum 6,25 %.
Derfor vil hanhund A modtage et "grænsebrev" med kraftig henstilling om fremover kun at producere hvalpe
med indavlskoefficienter under 6,25 %.
Hanhund B er i alt far til 33 hvalpe i en race, hvor matadoravlsgrænsen i henhold til 25 % reglen er 7 hvalpe.
De 33 hvalpe er fordelt på 9 kuld, der alle har indavlskoefficienter på 0 % (!).
Hanhund B vil derfor ikke modtage et "grænsebrev", da opdrætteren her nøje har udvalgt ikke beslægtede
avlspartnere og derfor sikret racen mod indavl til trods for, at 25 % grænsen er overskredet.
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Antalsmæssig stor race (> 100 registreringer / år)
Racer med mere end gennemsnitligt 100 årlige hvalpe registreringer over sidste 5 år.

 Såfremt hanhunden overtræder 25 % reglen reagerer DKK med et grænsebrev, hvor der henstilles til en
fornuftig planlægning af avl på hunden med det formål at holde sig inden for 5 % reglen set over hele
hundens levetid.

 Såfremt både 25 % regel og 5 % regel overtrædes, reagerer DKK med avlsforbud på hunden.
Hanhund X er født i 1998. Han tilhører en race, der stambogsfører ca. 200 hvalpe om året. 25 % reglen siger altså, at han ikke bør blive far til mere end 50 hvalpe i sin levetid.
I år 2000 bliver han far til to kuld - i alt 10 hvalpe. Det samme er tilfældet i 2001. I 2002 får han 30 afkom.
Han har nu i princippet opbrugt sin kvote på 50 hvalpe og ejeren skal derfor være ekstra opmærksom, hvis
han / hun ønsker at bruge hunden mere.
Opdrætteren holder en pause i år 2003 og 2004 og derfor må han / hun i 2005 faktisk gerne bruge hunden
igen. I 2005 vil der nemlig - i hanhundens egen generation (fra første kuld i 2000 - 2005) - være født 1200
hvalpe. 5 % af 1.200 giver 60 - han har altså mulighed for at blive far til et par kuld mere uden problemer.
Slutter han først sin avlsaktive karriere i 2007 - som 9 årig - har han faktisk lov til at blive far til i alt 80 hvalpe
uden at komme i konflikt med anbefalingerne vedr. matadoravl.
Årstal
Reg. / år - hele racen
Antal hvalpe efter X

Bilag

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

0

0

10

10

30

0

0

10

10

10
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Bilag 05 - Dansk Kennel Klubs politik for hundes mentale sundhed
Fra www.dansk-kennel-klub.dk | oktober 2007.
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Bilag 06 - FCI standard, dansk oversættelse
Fra www.dansk-kennel-klub.dk | juli 2007.
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Bilag 07 - KC standard
Fra www.thekennelclub.org.uk | oktober 2007.
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Bilag 08 - Beskrivningsprotokoll MH
Fra www.genetica.se | oktober 2007.
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Bilag 09 - Dansk Kennel Klubs politik for hundes fysiske sundhed
Fra www.dansk-kennel-klub.dk | oktober 2007.
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Bilag 10 - DNA testing for inherited disease
Publiceret i Northern Provincial Bull Terrier Clubs blad, Bullgraph 2007.
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Bilag 11 - Grundbegreber - Genetik & avl
Genetik
Nedenstående forklaringer er udarbejdet på grundlag af Genetik og avl (kilde: DKK), Full Circle (kilde: Dr.
David O. Harris), www.btca.com & www.netdyredoktor.dk.

 Kromosom: Hunden har 78 kromosomer, fordelt på 39 par. Heraf udgør det ene par kønskromosomerne, der enten kan være XX (tæve) eller XY (han).
De to kromosomer i et kromosompar har identiske funktionsområder, d.v.s. de styrer de samme egenskaber (f.eks. øjenfarve). Det ene kromosom stammer fra hundens far, det andet fra hundens mor.

 Autosomale kromosomer: Er de kromosomer, der ikke er kønskromosomer.
 Gen: Arvelæggene, generne, er placeret på kromosomerne. Hvert gen har sin bestemte plads på kromosomet. Det kaldes locus.

 Alleler: De forskellige variationer af et gen, der kan optage en bestemt plads (locus) på kromosomet kaldes alleler.

 Multible alleler: Hvis der er tale om flere end to mulige alleler, der kan optage en plads på kromosomet,
kaldes det multible alleler.

 Homozygot: Hvis begge kromosomer i et kromosompar har ens alleler for et givet gen (altså samme
”udgave” af genet begge steder) er hunden homozygot for den egenskab, f.eks. A/A eller a/a.

 Heterozygot: Er allelerne forskellige på de to kromosomer, er hunden heterozygot for denne egenskab,
f.eks. A/a.

 Locus: Er betegnelsen placeringen på kromosomet for de forskellige variationer (alleler) af generne.
Locus eller lokation angives i genetik som et bogstav med evt. yderligere angivelse. F.eks. er den genetiske kode for det hvide på en hvid Bull Terrier Sw Sw.
Da hvalpene får en allel fra hver forældre, kan der kun komme hvide hvalpe, når der parres to hvide hunde, fordi den eneste mulige kombination af (Sw Sw ) + (Sw Sw ) er (Sw Sw ).
Genotype / fænotype

 Genotype: Arvelige bestemte anlæg. Er den genetisk sammensætning, hunden har.
 Fænotype: Fremtoningspræg. Er f.eks. det udseende eller helbred, hunden rent faktisk har. Det vi ”kan
se med det blotte øje”.
Hvis hunden har to forskellige alleler (heterozygot) i et kromosompar, afgør allelernes indbyrdes dominansforhold, hvilket allel der ”vinder” og dermed ”bestemmer” hundens fænotype.

Bilag

Side

163

af

188

Bull Terriers | RAS 2008

Version

1.1

|

9.maj

2008

Nedarvning
Mange nedarvede anlæg hos hunde er resultatet er interaktion mellem mange gener. Modificerende gener
kan influere på i hvor høj grad, andre gener kommer til udtryk. Alleler på et locus kan også maskere effekten
af et par alleler på et andet locus.
Simpel nedarvning
Anlæg styres af enkelt gen.

 Kvalitativ nedarvning: Egenskaber, der er styret af et eller få genpar kaldes kvalitative. Kendetegnede for
disse er, at enten har hunden egenskaben eller også har den er fri for den.

 Kvantitativ eller polygen nedarvning: Når en egenskab styres af mange gener, tales der om kvantitativ
nedarvning. Det kaldes også polygene eller tærskel egenskaber.
Polygene anlæg styres af et ukendt antal gener. Anlægges udtryksgrad påvirkes af mange faktorer som
f.eks. køn, ernæring, race, vækstkurve, motionsniveau. Arvelighed varierer inden for forskellige racer og
inden for forskellige populationer af samme race.
Da det er umuligt at fastlægge den præcise genotype for sådanne anlæg, er det meget svært at begrænse sygdomme med polygen nedarvning.

 Autosomal recessiv nedarvning: Den mest udbredte nedarvning for arvelige sygdomme hos hunde.
Autosomal betyder, at nedarvning er knyttet til andre kromosomer end kønskromosomerne.
At en sygdom er recessivt nedarvet betyder, at hunden får det ”syge” genetiske anlæg fra begge forældre. Har hunden kun fået anlægget fra en forældre, har den ikke sygdommen, men er ”skjult” bærer af
sygdommen.
Så længe frekvensen af det “syge” genetiske anlæg er lav i populationen, kan det nedarves gennem
mange generationer uden at 2 bærere af anlægget bliver parret og der fødes en hund med sygdommen.
Da det ”syge” anlæg kan bæres skjult, er det svært at eliminere disse sygdomme.

 Autosomal dominant nedarvning: Betyder, at nedarvning er knyttet til andre kromosomer end kønskromosomerne.
At en sygdom er recessivt nedarvet betyder, at hunden ”kun” skal have det ”syge” genetiske anlæg for at
få sygdommen. Det forældredyr, der videregiver genet, er således selv syg.
Denne form for nedarvning er mere sjælden, hvilket blandt andet skyldes, at det er let at identificere bærere, idet de selv er syge (om end ikke synligt) og dermed eliminere de genetiske anlæg fra populationen.
Variabelt udtryk: I mange tilfælde er der tale om ukomplet dominans. D.v.s. at det genetiske anlæg nedarves dominant, men med variabel udtryk. Det betyder, at hvis et af forældredyrene har anlægget, er alle
hvalpene modtagelige for sygdommen, men er påvirket i forskellig grad.
Ukomplet gennemtrængning: Et dominant nedarvet genetisk anlæg kan have ukomplet gennemtrængning. Hvis gennemtræningen er 75 % betyder det, at ”kun” ¾ af de hvalpe, der arver anlægget, får sygdommen.

Bilag

Side

164

af

188

Bull Terriers | RAS 2008

Version

1.1

|

9.maj

2008

 Kønsbundet nedarvning: Betyder, at nedarvning er knyttet til kønskromosomerne.
F.eks. har arvegangen for familiær nefropati hos samojeder vist sig at være bundet til x-kromosomet. Hos
samojeder er det derfor kun hannen, der kan få familiær nefropati, mens tæven kun kan være bærer af
genet.

 ”Snydegener”: Gener opfører sig ikke altid efter den arvelighedslære, vi kender, der foreskriver, at individet er sammensat af genpar, som stammer henholdsvis fra faderen og moderen. Generne fra den ene
eller anden forældre kan så være dominerende eller vigende. Men der er gener, som snyder sig uden om
de normale regler og disse geners opførsel er sandsynligvis medvirkende i flere forskellige sygdomme
hos mennesker, som f.eks. kræft, diabetes og visse hjernesygdomme - og kan altså også tænkes at have
det for hunde.
Forenklet set er disse gener enten ”tændte” eller ”slukkede”. D.v.s. at hvor der normalt er to aktive gener
med et indbyrdes ”magtforhold”, er det ved ”snydegener” det aktive gen, der er afgørende.
Vanskeligheden ved forståelse af ”snydegener” er, at de ikke nødvendigvis fungerer som ”snydegener”
alle steder i kroppen, men kun i nogle vævstyper. Samtidigt er den måde, de kommer til udtryk på, forskellig, alt efter om de stammer fra moderen eller faderen.
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Avl
Nedenstående udarbejdet på grundlag af www.dansk-kennel-klub.dk og www.btca.com.

 Indavl / linieavl
Ind- og linieavl medfører et stigende antal homozygote gener.
Indavl: Indavl defineres som “Avl mellem individer, der er tættere beslægtet end racens gennemsnit”.
D.v.s. i nogle racer er parring af to hunde med fælles oldeforældre indavl - i andre ikke.
Linieavl: Definitionen på Linieavl er “Parring af dyr på en sådan måde, at afkommet bliver stærkt beslægtet med en bestemt fælles ane”.
Ofte drejer det sig om en hanhund, men der kan også drives linieavl på tæver. Det er vigtigt at understrege, at linieavl også er indavl - og derfor medfører de samme ulemper som beskrives under indavl.
Argumentet for at bruge indavl er ofte, et ønske om at stabilisere bestemte egenskaber i racen.
Ved en parring mellem beslægtede individer har opdrætteren nemlig ofte større mulighed for at forudsige
udfaldet. Dette er en følge af at antallet af forskellige gener reduceres - dvs. en del af den genetiske variation går tabt.
Parres nært beslægtede individer, stiger sandsynligheden nemlig for at afkommet modtager det samme
gen fra både sin far og sin mor.
Alle individer indeholder et vist antal defekte gener, der kan videregive uheldige egenskaber, f.eks. sygdom. Defektgener er ofte recessive, dvs. de bliver først synlige, når et individ får dem i dobbelt dosis -altså et fra faderen og et fra moderen. Hvis faderen og moderen er i familie med hinanden, er sandsynligheden for at de bærer samme defektgener større.
lndavl skaber ikke defektgener, det bringer dem bare frem i lyset, hvis de allerede er skjult tilstede i populationen.
Det skal her pointeres, at indavl ikke er for nybegyndere! Forudsætningen for at have succes, er at opdrætteren virkelig kender sit avlsmateriale. Det er vigtigt at opdrætteren kender individernes baggrund -deres fordele og ikke mindst deres ulemper. Ønsket er jo at fordoble de positive egenskaber. Det, der risikeres, er imidlertid, at også de negative egenskaber fordobles, med uoverskuelige følger for sundhed
og temperament. Derfor må opdrætteren spørge: Er det f.eks. risikoen for sygdom værd at forsøge at
stabilisere en korrekt ørestilling via indavl?
Længere tids indavl medfører desuden en såkaldt “indavlsdepression”, der betyder at frugtbarhed og livskraft nedsættes. Der ses flere tomme tæver, færre hvalpe i kuldene, større hvalpedødelighed og nedsat
sædkvalitet hos hanhundene.

 Udavl
Udavl medfører et stigende antal heterozygote gener. D.v.s. at udavl kan ”gemme” nogle af de recessive
gener. Er der tale om et ”sygdomsgen”, kan udavl altså nedbringe antallet af sygdomstilfælde, men det
eliminerer ikke nødvendigvis genet fra linien.
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 Graden af slægtskab
Graden af slægtskab mellem forskellige individer angives som regel i procent. Tallet siger noget om
sandsynligheden for at genfinde et gen fra forfædrene hos afkommet. F.eks. får afkommet altid 50 % af
generne fra sin far, og 50 % fra sin mor. Sandsynligheden for at genfinde et gen fra en af forældrene hos
afkommet, og dermed slægtskabet, er derfor 50 %.
Tabel 1. Eksempler på graden af slægtskab mellem familiemedlemmer.
Slægtskabet mellem en hund og dens:
Bedsteforældre
Forældre
Helsøskende
Halvsøskende
Fætter / kusine

Grad (%)
25,0 %
50,0 %
50,0 %
25,0 %
12,5 %

Graden af slægtskab bruges til beregning af indavlsgraden. Det kan vælges at opstille retningslinier for,
hvor høj grad af indavl, der accepteres indenfor en given race. Som hovedregel bør der ikke parres tættere end fætter / kusine (indavlsgrad på 6,25 %).
Tabel 2. Eksempler på indavlsgrader ved forskellige parringer
Parring af en hund med en af dens:
Bedsteforældre
Tante / onkel
Forældre
Helsøskende
Halvsøskende
Fætter / kusine

Bilag

Grad (%)
12,5 %
12,5 %
25,0 %
25,0 %
12,5 %
6,5 %
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Bilag 12 - Some thoughts on health testing
Af Dr. David O. Harris. Artiklen blev publiceret i SvBTKs blad Bullterriern, nr. 111, 2007 og på
www.svbtk.com.
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Bilag 13 - Hjertesygdom hos danske Bull Terriers
Af Dyrlæge Jørgen Koch.
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Bilag 14 - Echocardiographic parameters in 14 healthy English Bull Terriers
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Bilag 15 - Ekkogruppens anbefalinger
Aortastenose (AS) / Subaortal stenose (SAS)
Arvelighed og avl
Aortastenose er en arvelig lidelse og arvegangen er sandsynligvis autosomal dominant med variabel penetrans. Af den grund bør hunde, der har aortastenose ( ≥ grad 2) udelukkes fra avlen. Det er vigtigt at erkende, at hunde, der har aortastenose i mild grad og ikke har symptomer alligevel, kan videregive lidelsen til
afkommet, og at lidelsen kan optræde i mere alvorlig form hos afkommet end hos forældredyret.
Det er ingen skam, at en race har en arvelig sygdom - det kan ikke undgås! Det er dog vigtigt konstruktivt og
proaktivt at adressere problemet til gavn for racens forsatte udvikling og sundhed.
Ekkogruppens avlsanbefalinger

 Alle hunde bør hjerteundersøges, før de indgår i avlen.
 Brugshunde af prædisponerede racer bør hjerteundersøges.
 Hjerteundersøgelsen bør som minimum inkludere hjerteauskultation (stresstest) foretaget af specielt uddannede dyrlæger og i tvivlstilfælde (mislyd) foretages ekkokardiografi med Dopplerundersøgelse.

 Hjerteundersøgelsen bør foretages, når hunden er > 12 mdr. gammel, hvis egen dyrlæge ikke har hørt
mislyd eller har mistanke om hjertesygdom.

 Hvalpe og ungehunde kan undersøges, men i så fald kan kun positive fund anvendes konklusivt.
 En hund med en aortaudløbshastighed over 2.25 m/s bør udelukkes af avlen.
 Som en tommelfingerregel bør en hund med en mislyd grad 3/6 eller højere udelukkes af avlen.
 En hund, der har en aortaudløbshastighed mellem 2 og 2.25 m/s kan anvendes i avlen, men bør fortrinsvis parres med en hund, der har en aortaudløbshastighed under eller lig med 2 m/s.

 En hund, der har en grad 1/6 eller 2/6 mislyd kan anvendes i avlen, men bør fortrinsvis parres med en
hund uden mislyd evt. først efter en hjerteskanning.

 Søskende til en moderat til alvorlig afficeret hund kan anvendes i avlen, men bør hjerteskannes inden og
afkommet bør følges nøje.
Udover at udelukke decideret syge hunde fra avl - afhænger en evt. avlspolitik af drøftelser i specialklubbens
bestyrelse!
Et avlsprogram bør koordineres centralt (f.eks. sundhedsudvalget i specialklubben) og vurderes løbende
med f.eks. 3 års interval.
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Mitral valvulær dysplasi (MVD)
Arvelighed og avl
MVD er en genetisk sygdom hos Bull Terrier med ukendt arvegang. Derfor bør hunde med moderat til alvorlig MVD ikke anvendes i avlen. Især ikke, jo tidligere de bliver diagnosticeret med sygdommen. Det er sandsynligt at hunde, der udvikler sygdommen i en tidlig alder, giver afkom, der har en større risiko for at udvikle
sværere grader af sygdommen.
Ekkogruppens avlsanbefalinger

 Alle hunde bør hjerteundersøges, før de indgår i avlen.
 Hjerteundersøgelsen bør som minimum inkludere hjerteauskultation (stresstest) foretaget af specielt uddannede dyrlæger og i tvivlstilfælde (mislyd) foretages ekkokardiografi med Dopplerundersøgelse.

 Hjerteundersøgelsen bør foretages, når hunden er > 12 mdr. gammel, hvis egen dyrlæge ikke har hørt
mislyd eller har mistanke om hjertesygdom.

 Hvalpe og ungehunde kan undersøges, men i så fald kan kun positive fund anvendes konklusivt.
 En hund med moderat til alvorlig MVD bør udelukkes af avlen.
 Betydningen af et positivt MVD-fund bør vurderes i forhold til den undersøgte hunds alder. En moderat
MVD hos en 7 årig tævehund vurderes umiddelbart ikke så alvorligt som en moderat MVD hos en 1 år
gammel Bull terrier.

 Som en tommelfingerregel bør en hund med en mislyd grad 3/6 eller højere udelukkes af avlen.
 En hund, der har en mild (til moderat - afhænger af alderen?) MVD kan anvendes i avlen, men bør fortrinsvis parres med en hund, der er fri for MVD.

 Søskende til en moderat til alvorlig afficeret hund kan anvendes i avlen, men bør hjerteskannes inden og
afkommet bør følges nøje.
Udover at udelukke decideret syge hunde fra avl - afhænger en evt. avlspolitik af drøftelser i specialklubbens
bestyrelse!
Et avlsprogram bør koordineres centralt (f.eks. sundhedsudvalget i specialklubben) og vurderes løbende
med f.eks. 3 års interval.
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Bilag 16 - Ekkogruppens attest til hjerteundersøgelse af Bull Terriers
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Bilag 17 - Avlsrestriktioner for Bull Terriers
Fra www.dansk-kennel-klub.dk | oktober 2007.
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Bilag 18 - Tikens foder skyddar valpen mot allergi
Af veterinär Ane Nødtvedt. Denne artikel blev publiceret i SvBTKs blad Bullterriern, nr. 112, 2007.
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