FCI Standard

Nr. 190

25.09.1998 (EN)

(ORG 12.01.1998)

HOVAWART
Oprindelsesland: Tyskland
Anvendelse

Brugshund

Klassifikation:

FCI Gruppe 2 (Pinschere, Schnauzere, Molosser og Schweizer Sennenhunde)
Sektion 2,2 (Molosser og bjerghunde)
Med brugsprøve
Hovawarten er en meget gammel tysk brugshunderace. Navnet er sammensat af to
højtyske ord: Hova = gård og Wart = vogter. Fra 1922 blev racen på ny fremavlet ved
anvendelse af typemæssigt ensartede hunde, som endnu fandtes på nogle gårde.
Desuden foretog man i de første år indkrydsning af Schæferhund,
Newfoundlandshund, Leonberger og andre racer. Ved omhyggelig udvælgelse af
avlsmaterialet er den oprindelige brugshundetype blevet genskabt.

Historie:

I racens hjemland lægges der stor vægt på Hovawartens sundhedstilstand. Specielt er
hofteledsdysplasien – gennem årtiers selektion af HD-frie avlsdyr – blevet reduceret til
få procent. Det forventes, at disse bestræbelser bliver fulgt op i alle specialklubber,
der arbejder med opdræt af racen.
Helhedsindtryk:

Hovawarten er en kraftfuld, middelstor, let langstrakt bygget og langhåret brugshund.
Kønspræget ses tydeligt – især i hovedform og kropsbygning.

Proportioner:

Kropslængden udgør mindst 110-115 % af skulderhøjden.
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Temperament:

Hovawarten er en anerkendt brugshund med alsidig anvendelse. Af natur er den
ligevægtig og godmodig, men besidder også forsvarsinstinkter. Den er selvsikker og
robust, har et middelt temperament og gode anlæg som sporhund. Den harmoniske
kropsbygning og en meget stærk tilknytning til sin familie gør den fremragende egnet
som ledsager og som vagthund, forsvars-, rednings- og sporhund.

Hoved:

Næseryggen er lige og forløber parallelt med skallens overlinie. Næseparti og skalle er
tilnærmelsesvis lige lange. Hovedets hud ligger stramt til.

Skalle:

Det kraftige hoved har en bred hvælvet pande.

.

Stop:

Ganske tydeligt

Næse:

Næseborene er vel udviklede. Hos sort/blonde og sorte hunde er pigmenteringen sort.
Hos blonde hunde er pigmenteringen sort, men momentant tab af pigment accepteres
(”snow nose”).

Næseparti:

Kraftigt. Det aftager kun lidt i bredde og dybde udefter.

Læber:

Godt tilliggende

Kæber og bid:

Stærkt og fuldstændigt saksebid med 42 tænder svarende til tandformlen. Tænderne
er stillet lodret i kæben. Tangbid tillades.

Øjne:

Øjnene er ovale. De er hverken dybtliggende eller udstående. Farven er mørkebrun til
mellembrun. Øjenrandene slutter tæt til øjet.

Ører:

De løstliggende, trekantede hængeører er ansat højt og godt langt fra hinanden, hvad
der får skallen til at virke bredere. De er så lange, at de når til mundvigen. Spidserne er
let afrundede. I ro ligger de fladt til hovedet. Når hunden er opmærksom, kan de bæres
noget fremadrettede. Ørets forkant ligger omtrent midt mellem øjet og nakkeknuden.

Hals:

Den kraftige hals er middellang, og huden ved struben ligger stramt til.

Krop:
Ryg:

Ryggen er lige og fast.

Lænd:

Lænden er kraftig og noget længere end krydset.

Kryds:

Krydset er middellangt og let faldende.

Bryst:

Brystet er bredt, dybt og kraftigt.

Hale:

Den buskede hale når ned forbi haseleddet – men ikke til jorden.

Lemmer:
Forpart:

Forbenene er kraftige og – set forfra og fra siden – lige og lodret stillet.

Skuldre:
Overarm:
Albuer:
Underarm:

Særdeles muskuløse. Skulderbladet er langt og godt skråt tilbagelagt.
Lang og liggende tæt til kroppen
Slutter tæt til brystkassen
Kraftig og lige med god muskulatur. Dens længde skal passe harmonisk til
kropsbygningen.

Håndrod:
Mellemhånd:
Bagpart:

Kraftig
Moderat skråtstillet
Bagbenene er kraftige og – set bagfra – lodret stillet. Bagparten er velvinklet.

Over/underlår:
Haseled:

Med meget kraftig muskulatur
Kraftigt og lavt ansat

Poter:

Poterne er nærmest runde, kraftige og kompakte. Tæerne er hvælvede og tæt
samlede. Vildkløer skal fjernes – undtagen i de lande, hvor lovgivningen forbyder dette.
NB: Det er forbudt at fjerne vildkløer i Danmark. Kløerne er sort pigmenterede hos
sort/blonde og sorte hunde. Hos blonde hunde kan de være mindre pigmenterede.
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Bevægelse:

Hovawarten bevæger sig i alle gangarter i lige linie og jordvindende. Travet har langt
fremgreb og et kraftfuldt fraskub fra bagparten.

Hud:

Huden er overalt stramt tilliggende. Hos sort/blonde og sorte hunde har huden et blåligt
skær – blonde hunde et nærmest rosa skær.

Pels:
Hårlag:

Den kraftige langhårspels er let bølgende og tilliggende med kun lidt underuld. Pelsen
er længere på bryst og bug, på bagsiden af forben og lår og på halen. På hovedet og
på forsiden af for- og bagben er hårlaget kort. Pelsen er tæt.

Farve:

Hovawarten forekommer i tre farvevarianter: 1) Sort/blond, 2) sort og 3) blond.

1) Sort/blond:

Pelsen er sort og glansfuld, og aftegningerne er mellemblonde. På hovedet begynder
aftegningerne neden for næseryggen og fortsætter rundt om mundvigen til aftegningen
på struben. Pletterne over øjnene er klart synlige. På brystet består aftegningen af to
pletter ved siden af hinanden – eventuelt forbundne. Set fra siden går aftegningen på
forbenene fra tæerne op på mellemhånden, mens den på bagsiden fortsætter op til
albuehøjde. På bagbenene ses fra siden aftegningen neden for haseleddet som en
bred stribe. Oven for haseleddet ses kun en smal stribe, der på forsiden af bagbenet
fortsætter op i højde med buglinien. Også under haleroden findes der aftegning. I alle
de nævnte områder er aftegningerne klart afgrænsede. Enkelte små hvide pletter på
brystet såvel som enkelte hvide hår på tæer og halespids er tilladt. Pigmenteringen på
øjenrande, læber og trædepuder er sort.

2) Sort:

Pelsen er sort og glansfuld. Enkelte små hvide pletter på brystet såvel som enkelte
hvide hår på tæer og halespids er tilladt. Pigmentering på øjenrande, læber og
trædepuder er sort.

3) kBlond:

Pelsen er mellemblond og glansfuld. Mod bugen og på benene er den lysere. Enkelte
små hvide pletter på brystet såvel som enkelte hvide hår på tæer og halespids er
tilladt. Pigmenteringen på øjenrande, læber og trædepuder er sort.

Størrelse:

Skulderhøjde:

Hanner: 63-70 cm
Tæver:

Fejl:

58-65 cm

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indflydelse på
hundens sundhed og velbefindende.

Diskvalificerende fejl:
•

For aggressive eller for sky hunde

•

Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal
diskvalificeres.

•

Ikke racetypiske hunde

•

Omvendt kønspræg

Helhedsindtryk:

Vigtige proportioner:
•

Kropsproportioner, der tydeligt afviger fra standardens krav.

•

Aggressive, ængstelige, skudrædde eller sløve hunde

Temperament:

Hovawart
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Hoved:
•

Manglende stop

•

Blå øjne eller glasøjne

•

Ståører, kip- eller rosenører, udstående ører

•

Underbid, overbid, skævt bid

•

Mangel på mere end 2 af de 4 P1 eller de 2 M3 eller mangel på en af de øvrige
tænder

•

Tydelig løs halshud eller for løs hud ved struben

•

Udpræget hængeryg eller karperyg

•

Smalt eller tøndeformet bryst

•

Unormal hale, halen for kort eller tydelig ringformet hale

•

Meget overbygget bag

•

Overvejende krøllet pels med lukkede krøller

•

Farver, der ikke er angivet i standarden – f.eks. blå-grå, vildtfarvet, brun, hvid,
broget, blond med rødligt skær eller overvejende flerfarvede pelshår.

•

Hvide pletter. Enkelte hvide hår indvendig på låret er ikke diskvalificerende.

•

Grå eller brune pletter ud over de normale aftegninger

•

Underulden overvejende af en anden farve end sort

•

Overvejende grå eller hvidlige aftegn

•

Grå eller brune pletter

•

Underulden overvejende af en anden farve end sort

•

Enkelte hvide hår på næseryggen er ikke en diskvalificerende fejl.

•

Rødblond farve overalt, der ikke bliver lysere nedadtil.

•

Hvidligblond farve – også på ørerne

•

Tydelige hvide aftegn

•

Mørke pletter eller mørk maske

•

Under mindstemålet

•

Overstørrelse med mere end 3 cm

Hals:

Krop:

Lemmer:

Pels:
Hårlag:

Farve:
Generelt:

Sort/blonde hunde:

Sorte hunde:

Blonde hunde:

Størrelse:

Hovawart

Bemærk:
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Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør anvendes i
avlen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl.
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Anatomiske træk
Skalle
Øjne
Stop
Forhoved

Ører
Nakke
Nakkekam
Hals
Skulder

Næseryg
Næsespids

Manke/Skuldertop

Næseparti

Ryg

Overkæbe

Lænd

Kryds

Hage
Underkæbe

Haleansats

Mundvig
Kind

Sædebensknude

Strube
Skulderspids
Brystbensspids

Overlår

Overarm
Bryst
Underarm
Håndled
Mellemhånd
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Forpote

Albue

Underlinie

Brystkasse

Buglinie

Flanke
Knæ
Underlår

Hale
Haseled
Mellemfod
Bagpote

