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HANNOVERANSK SCHWEISSHUND
Oprindelsesland: Tyskland

Anvendelse:

Sporhund til såret vildt. Tager fært. I overensstemmelse med dens jagtlige
egenskaber er den en yderst specialiseret race til at finde såret vildt. Den
Hannoveranske Schweisshund skal vise alle de af raceklubben krævede evner –
så som udholdenhed, evnen til at bestå brugsprøver og skal være i stand til at
udføre de mere vanskelige opgaver ved opsporingen af vildtet.

Klassifikation:

FCI Gruppe 6 (Schweisshunde og beslægtede racer)
Sektion 2
(Schweisshunde og hunde, der føres i line)
Med brugsprøve

Historie:

Den Hannoveranske Schweisshund har udviklet sig næsten uændret fra den tidlige
Middelalders ”Liam Hound”. Liamhunden, der stammer fra Brackerne, var særdeles
vigtig for de germanske stammer omkring år 500. Da skydevåbnet blev opfundet,
ændrede storvildtjagten sig. Hunde var nødvendige til at finde såret vildt. Liamhunden
havde de bedste forudsætninger for dette og blev til ”Liam-færthund”.
Racen forblev uændret indtil kongedømmet Hannovers jagtmester blev
interesseret. Racen blev derefter videreudviklet, og måden at håndtere hundene
på blev bevaret. Den Tyske Schweisshund udviklede sig til Den Hannoveranske
Schweisshund.
Siden 1894 har ”Verein Hirschmann e. V.” været protektor for racen. Siden da er
avlen blevet strengt kontrolleret med hensyntagen til racens arbejdsevner.
Hundene bliver kun anvendt i områder med storvildt, og de er specialister i at
spore klovvildt. En afhandling, skrevet af Dr. Wolf-Eberhardt Bath, der arbejdede
ved ”Forstlichen Fakultät of the Georg-August University” i Göttingen, om emnet
”Den Hannoveranske Schweisshund som et eksempel på udviklingen af en tysk
jagthund” (Magazines of the Landejagdverbands freie und Hansestadt Hamburg
e. V., Magazine 2, Hamburg 1970, 96 S) er den videnskabelige baggrund for
historisk viden om denne gamle jagthunderace. Racen er et tysk
kulturmonument (burde hedde Tysk Schweisshund).
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Helhedsindtryk:

Generelt af middel størrelse, velproportioneret og stærk. De velanbragte stærke
muskler i front og bagpart gør racen egnet til utrætteligt arbejde. For lange lemmer –
specielt en for højtstillet front – påvirker hundens næsearbejde negativt og er ikke
forenelig med racens type. Den brede, dybe brystkasse giver rigelig plads til lungerne
og gør hunden egnet til lange, udmattende jagter. Den let rynkede pande og de klare,
mørke øjne giver det alvorlige udtryk, der er typisk for den Hannoveranske
Schweisshund. En anden racetypisk detalje er den oprindelig røde pelsfarve. Denne
kan variere fra lys fawn til mørk brindle – så den fremstår næsten sort.
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Vigtige proportioner: Kropslængden i forhold til skulderhøjden som 1,4 til 1
Brystdybden i forhold til skulderhøjden som 0,5 til 1
Længden af næsepartiet i forhold til hovedets længde som 0,5 til 1
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Temperament:

Rolig, stabil og lydhør over for sin ejer. Blandt fremmede udvælger den sine favoritter. I
en jagtsituation er den dybt koncentreret og loyal over for jagtlederen.

Hoved:

Panden er let rynket.

Skalle:

Bred. Bredden øges mod nakken. Fladt rundet. Nakkeknuden er knap synlig. Set fra
siden er øjenbrynsbuerne tydelige.

Stop:

For det meste stærkt markeret – tydeligst hos hanner

Næse:

Bred – for det meste sort – sjældent mørk brun. Næsen er stor med godt åbne
næsebor. Næseryggen er let buet eller næsten lige – buen er tydeligst hos hanner.
Bliver smallere mod panden

Næseparti:

Stærkt, dybt og bredt. På grund af anvendelsen skal det være veludviklet. Det er ca.
50% af hovedets længde. Stærk underkæbe

Læber:

Brede og hængende. Godt rundede

Kæber, bid:

Kæberne er normalt udviklede, meget stærke og lige. Der skal være god plads til
tænderne. 42 tænder. Saksebid eller tangbid

Kinder:

Stærkt bemusklede og meget stærke

Øjne:

Hverken udstående eller dybtliggende. Godt tilpassede øjenlåg. Mørkebrun iris. Der
må ikke være ectropion eller entropion.

Ører:

Middellange og højtansatte. De er brede og bløde og hænger tæt til hovedet uden
drejning. Brat afrundet i spidsen

Hals:

Lang og stærk. Bliver gradvis bredere mod brystet. Huden på halsen er rigelig og løs.
En let dewlap er tilladt.

Krop:
Overlinie:

Lang, ofte let overbygget

Manke:

Normalt fremhævet. Nakkens basis er stærk.

Ryg:

Stærk

Lænd:

Bred og smidig med en let bue

Kryds:

Bredt og langt. Falder let mod halen

Bryst:

Dybt og rummeligt – mere dybt end bredt

Underlinie:

Gradvist stigende – kun let optrukket

Hale:

Højt ansat, lang og næsten ikke buet. Tyk ved ansætningen og bliver gradvis tyndere
mod spidsen
.

Lemmer:
Forpart:

Set fra siden lodret og lige under kroppen. Set forfra lige og ofte tætstillet. Er i balance
med kroppen.

Skuldre:

Skulderbladet er fladt og ligger tæt til kroppen. Muskuløst og godt skråtliggende

Overarm:

Lang

Albuer:

Når godt bagud og ligger tæt til kroppen

Underarm:

Lige og muskuløs
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Håndrod:

Bred, næsten lige

Mellemhånd:

Aldrig helt lige

Forpoter:

Stærke og runde. Tæerne er godt buede og samlede. Trædepuderne er store og
hårde. Stærke kløer

Bagpart:

Set fra siden godt stillet under kroppen eller let bagudstillet. Velvinklet. Set bagfra er
den lige. Hos en middelstor rektangulær hund er der normal balance til kroppen.
Hoftebenet er bredt og rummeligt.

Overlår:

Muskuløst og stærkt

Knæ:

Med en vinkel på mere end 120 grader

Underlår:

Lige og mager

Haseled:

Stærkt og bredt

Mellemfod:

Stillet næsten lodret

Bagpoter:

Rundede med godt samlede tæer

Bevægelse:

Skal kunne bevæge sig i alle gangarter med et stærkt drive og smidighed. Store
galopspring. I en arbejdssituation er de foretrukne gangarter skridt eller galop.

Hud:

Tyk og temmelig løs. Mest rynket på hovedet. Der kan forekomme rynker på halsen.

Pels:
Hårlag:

Kort og tykt – fra groft til hårdt. En noget længere og grovere pels findes kun på lårets
bagside. Pelsen på halen er tæt og grov. På undersiden er den lidt længere og
grovere.

Farve:

Fra lys til mørk hjorterød. Kan være mere eller mindre brindle. Med eller uden maske.
Små hvide pletter på forbrystet tolereres.

Størrelse:

Skulderhøjde:

Vægt:

Fejl:

Hanner:

50 – 55 cm

Tæver:

48 – 53 cm

Hanner:

30 – 40 kg

Tæver:

25 – 35 kg

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indvirkning på
hundens sundhed og velfærd og dens evne til at udføre sit oprindelige arbejde.
• Kvadratisk
• Spinkle knogler
• Mangel på PM1 eller andre tænder
• Overbid eller underbid
• Ectropion eller entropion
• Drejede eller små ører
• Bagparten stærkt overbygget
• Hængeryg eller krummet ryg
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• Tøndeformet brystkasse
• Stærkt buet eller tynd hale
• Stejle eller løse skuldre
• Stærkt kohaset eller hjulbenet
• Spredte poter eller harepoter

Diskvalificerende fejl:
•

Aggressive eller for sky hunde

•

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

•

Forekommer de ovennævnte fejl i større eller mindre grad, er de
diskvalificerende.

•

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

•

Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør
anvendes i avlen.

Bemærk:

De seneste ændringer er skrevet med ”fed” skrift.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker hundens 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

Bystrup 2013

Forpote

Albue

Underlinie

Brystkasse

Buglinie

Flanke
Knæ
Underlår

Hale
Haseled
Mellemfod
Bagpote

