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   GRUPPE: 6  
   FCIs RASENR.: 203  
     
       

 

 

RASEBESKRIVELSE FOR DUNKER 

    

 

OPPRINNELSESLAND 
/HJEMLAND: Norge 
 
BRUK: Drivende harehund 
 
FCI-KLASSIFIKASJON: gruppe 6, seksjon1.2. med jaktprøve 
 
KORT HISTORIKK:   
Rasen er oppkalt etter kaptein Wilhelm Conrad Dunker, som skapte den ved å 
krysse flere harehundvarianter fra ca. 1830. I denne prosessen befestet det seg to 
fargetyper, derav den karakteristiske, droplede (merle) med glassøyne (blå øyne), 
og den andre med sort og blakk farge. Rasen har opplevd ned- og oppgang 
gjennom årenes løp og var på sitt beste på 1980- og 1990-tallet, da de var svært 
homogene med utmerkede jaktegenskaper, men grunnet innavl igangsatte 
raseklubben kontrollert krysningsavl for å bevare jaktegenskaper, eksteriør og 
genpool. 
 
HELHETSINNTRYKK: 
Middels stor, noe lavstilt, tydelig rektangulær, robust bygget, men må ikke virke 
tung. Den skal gi inntrykk av utholdenhet. 
 
VIKTIGE PROPORSJONER:   
Tydelig rektangulær, brystdybden omtrent halve mankehøyden, aldri mindre. Skalle 
og snuteparti like lange, men snuteparti tillates noe lengre. 
 
ADFERD/ 
TEMPERAMENT: En robust og hardfør jakthund med utmerket temperament. 
Nervefast, svært sosial og tillitsfull. Godt egnet både som jakthund og familiehund. 
Lettrent. 
 
HODE: 
Skal ikke bæres høyt, verken stående eller i bevegelse. Tørt og edelt med god 
lengde, parallelle linjer, ikke kileformet.  
 
SKALLE: Svakt hvelvet, tydelig nakkeknøl. Særlig hos hannhunder kan skallen 
tillates noe kraftig, dersom snutepartiet er så langt og velutviklet at hodet ikke mister 
sine parallelle linjer.  
 
STOPP: Tydelig, men ikke dyp eller skarp.  
 
NESEBRUSK: Sort. Vide nesebor.  
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SNUTEPARTI: Heller langt enn kort, med skvær avslutning. Rett, jevn bred 
neserygg.  
 
KJEVER/TENNER: Saksebitt. Komplett tannsett.  
 
KINN: Tørre uten fremtredende kinnben.  
 
ØYNE: Mørke, virker runde. Forholdsvis store, men ikke utstående. Klare med rolig, 
alvorlig blikk, uttrykksfulle. Stramme øyelokk. Glassøyne tillatt på droplede (merle) 
hunder.  
 
ØRER: Middels høyt ansatt, heller lavt enn høyt. Myke, middels brede, 
avsmalnende nedover og avrundet nederst. Flate, uten folder, godt tilliggende og så 
lange at de rekker til midt på snuten når de trekkes fremover.  
 
HALS:  
Forholdsvis lang, uten nevneverdig løs halshud 
 
KROPP: 
OVERLINJE: Sterk og fast 
 
RYGG: Horisontal og fast. Sterk og tilstrekkelig lang til å gi god lengde i 
brystkassen.  
 
LEND: Bred og muskuløs, ikke karpelend.  
 
KRYSS: Muskuløst, svakt hellende, ikke for kort.  
 
BRYST: Rommelig brystkasse med godt hvelvede ribben. Bakre ribben spesielt 
godt utviklet så brystkassen virker langt. Brystdybden omtrent halve mankehøyden, 
aldri mindre. 
 
UNDERLINJE/BUK: Lett opptrukket. 
 
HALE: Ansatt i forlengelse av overlinjen. Tykk ved roten og smalere mot spissen. 
Bæres lavt og bøyd i en svak bue opp mot spissen, men ikke over overlinjen. 
Rekker til haseleddet eller litt nedenfor. 
 
LEMMER: 
 
FORPART: 
HELHETSINNTRYKK: Solide, tørre og senete forben. Parallelle sett forfra.  
 
SKULDER: Lang, muskuløs og skråstilt. Godt tilliggende. Liten avstand mellom 
skulderbladstoppene. Godt vinklet i skulderleddet.  
 
ALBUE: Godt tilliggende. Godt vinklet.  
 
UNDERARM: Rett  
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MELLOMHÅND: Svakt skråstilt.  
FORPOTER: Hvelvede og godt sluttede med godt hårlag mellom tærne. Faste 
tredeputer. Peker forover.  
 
BAKPART: 
HELHETSINNTRYKK: Godt vinklet. Står parallelt, ikke understilt eller kuhaset. 
 
OVERLÅR: Brede.  
 
KNE: Godt vinklet.  
 
UNDERLÅR: Brede.  
 
HASER: Lave, tørre og brede.  
 
BAKPOTER: Som forpotene. 
 
BEVEGELSER: 
Frie og jordvinnende, parallelle sett bakfra. Ikke understilt eller kuhaset. 
 
HUD:  
Stram, velpigmentert. 
 
PELS:  
HÅRLAG: Rett, stri, tett og ikke for kort. Hvis hårlaget ellers er særlig godt, kan 
lårenes bakside og halens underside ha litt kraftigere behåring.  
 
FARGE: Sort og blakk, eller droplet (merle) og blakk med hvite tegninger.   Den 
droplede (merle) og blakke fargen, samt hvitt, kan være av varierende utbredelse 
og nyanser. 
 
 
STØRRELSE OG VEKT:   
MANKEHØYDE.  
Hannhund: 50-58 cm, ideal 52-54 cm  
Tispe: 47–54 cm, ideal 49-51 cm 
 
FEIL: 
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.  Hvor alvorlig feilen er 
skal graderes etter hvor stort avviket er.  
 
ALVORLIGE FEIL: 
-Varm brun eller rødlig farge.  
-Den overtegnede sorte typen, det vil si sort eller droplet (merle) farge nedenfor 
øynene (maske) med ildflekker over øynene, samt sort eller droplet farge til 
nedenfor haseleddene.  
-Dominerende hvitt (mer enn 50%).  
-Manglende pigment rundt øyne og på nesebrusk.  
-Størrelse over eller under gitte mål. 
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-Svake mellomhender.   
-Flate poter og sprikende tær.  
-Haleknekk.  
-Tannmangel.  
-Dårlig tilliggende og/eller utvridde albuer.  
- For tungt, uttrykksløst eller for lett og kileformet hode.  
-Små og/eller lyse øyne.  
-Kort kryss.  
-Høybent og luftig. 
-Sped benstamme. 
 
 
DISKVALIFISERENDE FEIL: 
- Aggressive eller svært sky hunder  
-Alle hunder som viser tegn på fysiske eller psykiske defekter  
-Utypiskhet, gjelder også innkrysningshunder. 
-Over-/underbitt 
-Glassøye (blått øye) på svart/blakke hunder 
 
NB!: 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass i pungen.   
 
 


