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RASEBESKRIVELSE FOR DALMATINER (Dalmatinac) 
 
Opprinnelsesland:  
 

Kroatia. 

Hjemland: FCI 
 

Helhetsinntrykk: 
 

Velbalansert, tydelig flekket, sterk, muskuløs og livlig hund. 
Velproporsjonert, ikke grov eller tung. Skal kunne bevege seg 
raskt med stor utholdenhet. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Kroppslengde:mankehøyde = ca. 10:9 
Snutelengde:skallelengde = 1:1 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Åpen og vennlig, ikke sky eller tilbakeholdende og uten 
nervøsitet og aggressivitet. 
 

Hode: 
 

Av god lengde. 

 Skalle: Flat, ganske bred mellom ørene, velformet ved tinningene. 
Lett pannefure. Helt rynkefri. 
 

 Stopp: Moderat, men tydelig stopp. 
 

Nesebrusk: Sort hos den sortflekkete variant, brun hos den brunflekkete. 
 

Snuteparti: Langt og kraftig, ikke snipete. Rett neserygg og parallell med 
skallen. 
 

Lepper: Stramme, skal ligge tett inntil kjevene, ikke hengelepper. 
Fullstendig pigmentering ønskelig. 
 

Kjever/tenner: Kraftige kjever. Jevne og hvite tenner, komplett tannsett 
ønskelig. Saksebitt.  
 

Øyne: Moderat innbyrdes avstand, middels store, runde, klare og 
funklende med et intelligent og våkent uttrykk. Mørk brune 
øyne hos den sortflekkete variant, mellombrun til ravfarget 
hos den brunflekkete. Hele øyelokksranden skal være sort, 
eller meget mørk, hos den den sortflekkete variant, brun hos 
den brunflekkete. Stramme øyelokksrender. 
 

Ører: Høyt ansatte, middels store, temmelig brede ved basis. 
Ligger tett inntil hodet. Smalner gradvis til en avrundet spiss. 
Tynne og myke, tegningene godt oppbrutt, foretrekkes godt 
flekket. 
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Hals: Ganske lang, godt buet, smalner mot hodet, helt uten løs 

halshud. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Helt rette forben, med kraftig og rund benstamme helt til 
potene. 
 

Skulder: Lett skråstilt, tørr og muskuløs. 
 

Albue: Albuene tett inntil kroppen, verken inn- eller utoverdreide. 
 

Mellomhånd: Sterke, lett fjærende. 
 

Poter: Runde og fast med godt hvelvede tær (kattepoter). Runde, 
solide elastiske tredeputer. Sorte eller hvite klør hos den 
sortflekkete variant, brune eller hvite hos den brunflekkete. 
 

Kropp:  
 

Manke: Godt markert. 
 

Rygg: Rett og kraftig. 
 

Lend: Tørr, muskuløs og lett buet.  
 

Kryss: Meget lett fallende.  
 

Bryst: Ikke for bred, men dyp og rommelig. Bryskassen når til 
albuene. Godt markert forbryst sett i profil.  Lange, godt buete 
ribben, aldri flate, tønneformete eller deformert. 
 

Underlinje/buk: Godt opptrukket mot lenden. Ikke dype flanker. 
 

Hale: Rekker omtrent til hasene. Kraftig ved ansatsen og gradvis 
tynnere mot spissen, aldri grov. Ansatt verken for lavt eller for 
høyt. I hvile bæres hengende og svakt oppoverbuet i 
nederste tredjedel.  Under bevegelse bæres litt høyere enn 
rygglinjen, men aldri rett opp eller ringlet. Flekker ønskelig. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Kraftige, muskuløse og tørre. Sett bakfra er bena rette og 
parallelle. 
 

Knær: Godt vinklete.  
 

Underlår: Kraftige. 
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Haser: Sterke, velvinklete. 
 

Poter: Runde og fast med godt hvelvede tær (kattepoter). Runde, 
solide elastiske tredeputer. Sorte eller hvite klør hos den 
sortflekkete variant, brune eller hvite hos den brunflekkete. 
 

Bevegelser: 
 

Helt frie, jevne, kraftfulle og rytmiske bevegelser med stor 
skrittlengde og godt driv bak. Parallelle bevegelser sett 
bakfra, bakbena settes i sporet av forbena. Korte skritt og 
padlende bevegelser er feilaktig. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Kort, hard, tett, glatt og glansfull. 
 

Farge: 
 

Grunnfargen er ren hvit. Dypt sorte flekker hos sortflekkete 
hunder, leverbrune hos brunflekkete. Flekkene skal ikke flyte 
sammen, men være runde, klart avgrensede og godt fordelt. 
De skal være 2 - 3 cm i diameter, men mindre på hodet, 
halen og lemmene. Tegningene på ørene godt oppbrutt, 
foretrekkes godt flekket. 
 

Størrelse og vekt:  
 
Mankehøyde: 

Helhet og proporsjoner tillegges stor vekt. 
Hannhunder: 56-61 cm 
Tisper: 54-59 cm 
 

Vekt: Hannhunder: ca. 27-32 kg 
Tisper: ca. 24-29 kg 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
i relasjon til rasebeskrivelsen. 
− Bronzing (midlertidig bronseavfarging av sorte flekker) 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
− Uttrykt over- og underbitt 
− Innrullete eller løse og hengende nedre øyelokk 
− Forskjellig fargete øyne, blå øyne 
− Døvhet 
− Patch 
− Tricolour (sorte og brune flekker på samme hund) 
− Gultegnet (sitron- og orangefargete flekker) 

OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 

Norsk Kennel Klub, 1. mars 2000 


