
RASESPESIFIKKE DOMMERANVISNINGER 
25. mars 2013 - JeOv 
På henvendelse fra Norsk Kennel Klub besvarte det forrige styret på vegne av Norsk Bassetklubb noen spørsmål vedrørende 
rasene Basset Hound, Basset Artesien Normand og Petit basset griffon vendeen. Dette skjedde i 2012, og det ble da skrevet tre 
rapporter fra NBaK til NKK. 
- Dette er henvendelser som har kommet fra eksteriørdommere og/eller veterinærer til NKK, forteller leder Wenche Skogli i 
Norsk Bassetklubb. Dette ble da sendt videre til Norsk Bassetklubb. Hun forteller samtidig at det ikke er kommet spørsmål om 
de tre andre bassetrasene fra NKK, og det er grunnen til at det er skrevet rapporter om bare de tre nevnte rasene. 
- Disse rapportene ble opplest på Årsmøtet 16. mars 2013, og det kan være greit at dette publiseres slik at flere får innblikk i 
spørsmålene og svarene, sier Wenche Skogli.  
Her følger rapportene: 
  
Trøgstad 15.04.2012 
Vedrørende Rasespesifikke Dommeranvisninger på rasen Basset Hound 
Da det ikke foreligger noen ny helseundersøkelse på rasen Basset Hound, blir svarene på denne undersøkelsen basert på 
observasjoner og tilbakemeldinger avlsrådet har mottatt, samt årbøker/kritikker som er lagt ut de to foregående årene. 
Klubben er i skrivende stund i gang med å opprette raseråd som skal kartlegge alle klubbens rasers helse og mentale tilstand. 
Det er kun etter dette at vi med sikkerhet kan si noe om tilstanden til en større del av den norske populasjonen av Basset 
Hound. 
1)       "Hudfolds- og øyebetennelser pga for rikelig hud og løse øyelokk” 
2)       "Gjentatte ørebetennelser som forverres av for lange/tunge ører” 
3)     "Bevegelsesforstyrrelser pga for liten markavstand/for korte bein” 
4)      "Rygglidelse som skiveprolaps” 
5)      "Testikler som slepes i bakken under bevegelse” 
6)      "Bevegelsesproblemer av andre årsaker enn liten markavstand” 
7)      "Hudproblemer” 
8)      "Misforming av labber slik at tredeputer peker oppover” 
9)      "Kjølformet brystkasse, dvs ikke jevnt buede ribben” 
  
Bassetklubben svarer: 
1)     Av de 122 Basset Hound som har blitt stilt i 2010 og 2011 er det registrert 14 norske hunder med for løse nedre øyelokk i 
forhold til standarden, men det står ikke at disse er for røde, irriterte eller har betennelse. Ikke ved et eneste tilfelle er det sagt 
noe om hudfoldsbetennelse. Derimot er det svært mange som har fått kommentaren; sunt skinn/sunde øyne. 
2)     Ikke i en eneste av kritikkene står det noe om at ørene er for lange og/eller for tunge i forhold til standarden. Og uansett 
rase, har man hund med hengeører, må disse pleies regelmessig for å unngå at det produseres for mye ørevoks eller at det 
utvikles ørebetennelse. Avlsrådet/klubben har heller ikke mottatt signaler på at dette er et problem hos oppdrettere eller 
valpekjøpere av rasen. 
3)     For liten markavstand i forhold til hva standarden tilsier er registrert i ett enkelt tilfelle i løpet av 2010 og 2011 ifølge 
årbøkene. 
4)     Skiveprolaps kan kun påvises av kyndig veterinær og er ikke noe som står dokumentert noe sted. Derimot kan man si at 
hunder med slik konstruksjon (bassets, dachs, corgie, skyeterrier etc) vil være predisponert for slike lidelser. Vi har pr dags 
dato fått konkret informasjon om 3 tilfeller i den norske bestanden. Disse hundene er født i 1998, 1999 og 2006. Mørketall kan 
selvsagt forekomme, men det er dette undertegnede er informert om. 
5)     Testikler som slepes i bakken under bevegelse er ikke registrert i noen kritikk og har heller ikke blitt observert blant noen 
av de som undertegnede har snakket med. Hvorav fler av disse har hatt rasen i godt over 20 år. 
6)     Bevegelsesproblemer som følge av dårlig konstruerte hunder forekommer i større grad. Det største problemet ligger da i 
for steile skuldre, dårlig tilbakelagt skulder, svake mellomhender og korte overarmer. Dårlig vinkling i bakparten med for kort 
steglengde er også gjennomgående. Samt dårlig aksjon (ukorrekt bevegelsesmønster som følge av dårlig vinkling i kne og 
haseleddet) i "bakstellet”. 
7)     Se punkt 1 
8)     Det står ved 2 tilfeller i årbøkene kommentarer på for flate poter, men ikke noe om misforming av labber og tredeputer 
som peker oppover. De oppdretterene som er forespurt har heller ikke uttalt seg om at dette er et problem. 
9)     Dårlig konstruksjon av brystkasse, korte brystkasser og lite hvelvede ribben går igjen i større grad på rasen. 
  
OVERVEKT ER REGISTRERT I FLERE TILFELLER OG MAN KAN DA SPØRRE SEG OM DETTE KAN VÆRE ÅRSAK TIL NOEN AV DE 
OVERSTÅENDE PROBLEMSTILLINGENE….. 
Vi vil gjerne få tilføye at sky adferd, ikke-eksisterende haleføring og mentalitetsproblemer er pr dags dato et mye mer utbredt 
og større problem enn noen av de overstående punktene. En Basset, uansett rase, SKAL bære halen sin normalt som en 
indikator på mentaliteten. Stadig tillates det at sky hunder med halen ned tildeles høyeste premiegrad. 
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