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Indledning 
 
Dansk Mastiff Klub’s RAS. 
 
RAS er i sin oprindelse et projekt svenskerne startede op. 
 
Det står for Racespecifikke Avls Strategier – altså en handlingsplan for avlen inden for hver enkelt 
race. Handlingsplanen bestod som udgangspunkt af et avlsmål og metoder til at nå frem til målet. 
Handlingsplanen var opbygget af tre dele: 
Fortid, nutid og fremtid. 
• Racens historiske baggrund og udvikling 
• Beskrivelse af racens nuværende tilstand 
• Konklusioner, prioriteringer, mål og strategi for fremtiden. 
 
Den samlede viden om en race, kan ses som et stort puslespil, hvor mange mennesker har en enkelt 
brik eller to eller flere, som de kan bidrage med for at gøre billedet fuldstændigt. Vi har i den RAS 
som vi har lavet i Dansk Mastiff Klub, forsøgt dels at være tro mod den oprindelige målsætning og 
struktur som kan ses i det ovenstående, men også forsøgt at tilføje vores vinkel på en RAS. 
 
Man vil i det efterfølgende se, at vores nye racestandard er på engelsk, den er ikke endnu oversat af 
DKK og vi fandt det rigtigst ikke at gå ind og lave en decideret oversættelse, enkelte ord kan jo 
forstås forskelligt. 
 
Det samlede arbejde skal selvfølgelig ikke opfattes som et statisk dokument, der vil løbende ske 
udviklinger og nye ting på Mastiff fronten ligesom dele af RAS’en jo selvfølgelig skal opdateres 
med de sidste nye tal. 
 
Ellers håber vi at det må blive til gavn for kommende Mastiff ejere, opdrættere og klubben som 
sådan i fremtiden - under alle omstændigheder er det et vigtigt historisk dokument også at have 
liggende. 
 
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til de medlemmer Pernille Ninn, Karina Christensen, Charlotte 
Groth, Asbjørn Nielsen og undertegnede der har lavet indlæg til RAS som den ser ud nu. (Marts 
2013) 
 

P.b.v. 
 

Bjarke Falk Sandø Sabroe 
  
 
RAS historik/opdatering: 
1. udgave: Marts 2013 
2. udgave: Oktober 2014: Dansk Mastiff Klub’s nye avlsanbefalinger, samt dansk udgave af racestandard 
3. udgave: Februar 2015 : Dansk Mastiff Klub’s nye avlsrestriktioner, samt avlsanbefalinger. Opdatering af   
HD/AA registreringer, kuldregistreringer samt importer i perioden 2012-2014. 
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Historie. 
 

England: 
Mastiffen er en gammel race. Den har eksisteret i England i over 2000 år. 
Mastiff-type lignende hunde har eksisteret i århundreder overalt i Asien, Mellemøsten og især i 
Europa. 
På British Museum findes en samling babyloniske terracotta-relieffer helt tilbage fra år 2200 før 
vores tidsregning. Disse forestiller sumeriske krigere med deres hunde. 
Disse mastiff-lignende hunde var store og kraftige – og med bred snude. 

Man formoder, at fønikerne bragte mastiffens forfædre til England, da de handlede tin der. Her 
antager man, de er indgået i avl med derboende andre store hunde. 

Da romerne invaderede England (år 55 f.Kr.) fandt de hunde, der var store og tunge med 
brede snuder. De fandt mastiffen så imponerende, at der blev oprettet eksport af racen til 
Rom, hvori mastifferne indgik i kampe med løver og bjørne i Collosseum.  
Både fønikerne og romerne anvendte desuden også mastiffer som pakdyr, når de 
transporterede handelsvarer og krigsmateriel over større afstande. 

Mastiffen var meget udbredt i middelalderen. I Edward d. III's regeringstid (fra år 1327) var 
det lov, at enhver landsby skulle have et bestemt antal mastiffer som vagthunde.  
Hundene blev holdt indendørs blandt kvinder og børn om dagen. Om aftenen blev de lukket 
uden for bymuren - for at kunne holde dem væk, der vovede at nærme sig byen om natten. 

Under Henrik den VIII´s regeringstid i begyndelsen af 1500-tallet blev der praktiseret en slags 
”national sport” med mastiffer. Disse skulle kæmpe mod tyre og bjørne.  
Med tiden blev disse kampe forbudt og hundene udelukkende anvendt som vagthunde. 

Referencer til hunde af mastiff-lignende type er derefter fundet under forskellige navne. 
Der er i vide kredse i slutningen af 1700-tallet en teori om, at mastiffen og den tidlige bulldog 
type har perifere forbindelser med hinanden - alt efter hvad den er blevet brugt til, idet 
størrelsen har varieret en del. 
Men som type har den vist sig som en aktiv og kraftfuld hund, med et kvadratisk og 
udtryksfuldt hoved. 
Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at der på malerier og tryk fra 1800-1815 ses mastiffer, 
der varierer i type og form, og som bærer deres haler højt – hvorimod mastiffer fra 1825 til 
1850 ses afbildet med lavt ansatte haler og næsten ingen pigment/maske i hovedet. 

Det er et faktum, at perioden fra 1820-1830 er den, hvor mastiff-racen som sådan tager sin 
begyndelse, og man ved hvilke hunde, der ligger til grund for kommende stambøger. 
De første hundeudstillinger og den første racestandard dukker op i starten af 1850érne. 
Den første mastiffklub så dagens lys i 1873 ved M.B. Wynn: ”The Mastiff Club”. 
I denne periode beskrives to mastifftyper: den kortsnudede og den langsnudede. M.B.Wynn 
var fortaler for den kort-snudede mastiff. 

I 1883 så endnu en mastiffklub dagens lys: ”Old english Mastiff Club”. Denne havde 10 
noterede opdrættere. Det var her O.E.M.C. udformede en mastiff-standard og regler for 
opdræt. Standarden er næsten lig den, der findes i dag – med beskrivelser om proportioner og 
det senere så debatterede hovedforhold:1:3. 

I tiden fra 1870 – til 1900 havde mastiffen sin største udbredelse i England.  
Mastiffen var populær og mange i antal. Den blev brugt som familiehund og vagthund. 
 
Den Engelske Kennel Klub var i rivende udvikling og særdeles aktiv. 
Der blev afholdt mange udstillinger, og datidens opdrættere og ejere var ivrige udstillere. 
Det var noget af en begivenhed, når mastiffen blev vist på udstillinger, da den ved dens 
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størrelse og fremtoning tiltrak mange tilskuere. 
Mange engelske opdrættere af racen i dag, påstår denne periode var mastiffens bedste, og 
man her så de ypperste mastiffer nogen sinde.  

Racen blev fortrængt af nyere racer, som havde nyhedens interesse: eks. newfoundlænder og 
pyrenæerhunde. 

Ved starten af 1. verdenskrig var antallet af hunde for nedadgående. Der var kommet 
problemer med indavl og overtypning, og ind imellem så man typer, der kunne minde om 
bullmastiff. 
Mastifferne faldt i antal under krigen pga. fødevaremangel og økonomisk afmatning. 
Det kom så vidt, at den engelske Regering i 1917 foreslog at stoppe al avl på store 
hunderacer. Det blev heldigvis ikke eksekveret til lov. 
Det mundede kun ud i, at avlen blev sat på vågeblus. 
 
Få år senere betød dette dog, at den Engelske Kennel Klub i 1920érne tillod opdræt, hvor der 
blev krydset ind med eksemplarer af nogle bullmastiffer for at kunne fortsætte avlen. 
I stambøger fra dengang blev der udfor disse avlsdyr påskrevet et ”BM” = bullmastiff. 
 
De efterfølgende år var præget af resignation og i Klubben indbyrdes uenighed. Da mastiffen 
som type var/er en hovedhund, gav det emne grobund for megen debat. 
I 1931 mundede dette ud i dannelsen af endnu en mastiff klub: The Mastiff Breeders 
Association, da man ikke kunne blive enige i det punkt i standarden, der drejede sig om 
hovedets proportioner: 1:3 forholdet.  
Medlemmerne af denne klub foretrak mastiffer med et noget længere næseparti. 

2. verdenskrigs udbrud i 1939 blev en mørk og dramatisk periode for mastiff opdrættere – og 
ikke kun i England. 
Nogle opdrættere fornemmede, hvor det bar hen, og havde sendt nogle af deres mastiffer til 
USA, andre blev aflivet, fordi man simpelthen ikke kunne skaffe foder til dem.  

Efter 2. Verdenskrig i 1946 afholdt Old English Mastiff Club sit første møde siden 1939.  
Racen var næsten uddød. Det var kun muligt at finde frem til 7 avlsdyr.  
Fra disse 7 mastiffer samt nogle få vigtige importer fra USA og Canada, der kom racen til 
undsætning - lykkedes det at få genopbygget en bestand, som i 1950 var på ca. 50 hunde. 
Siden er udviklingen gået jævnt fremad.  
I 1980 blev der registreret 316 mastiffs i England. 

USA: 
Mastiffer i USA har på mange måder haft et parallelt forløb med de engelske. 
Enkelte eksemplarer af racen var allerede at finde i kolonitiden (1780 – 1840). 
Som udviklingen skred frem – opstod den første amerikanske mastiff-klub i 1879 og kom ind 
under The American Kennel Club i 1885. 
Årene fra 1885 til 1899 betegnes i USA (lige som i England) at være ”mastiffens guldalder” 
mht. antal og opdræt. 
Som i England døde den amerikanske mastiffklub ud ved århundredeskiftet – indtil den i 1920 
genopstod.  
Den nuværende The Mastiff Club of America (MCOA) blev etableret i 1929, men antalsmæssigt 
var der ikke mange mastiffer. 
Først efter 2. verdenskrig ifm. et større avlsarbejde med retablering af racen sammen med 
England og Canada kom der igen fremgang i mastiffantallet omkring 1951. 
Antal mastiff-registreringer gennem seneste årtier i USA: 
1950:     24 stk.  
1960:    43 stk. 
1970:   285 stk. 
1980: 1198 stk. 
1990:  2247 stk. 
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Danmark: 
Der findes ikke mange data om mastiffer i Danmark før 1. Verdenskrig. 
I 1920érne og 30érne fandtes der få eksemplarer af racen. 
De første hvalpekuld efter 2. verdenskrig blev født i København henholdsvis i år 1973, 1975, 
og 1977 af mastiffen: Emma, der blev importeret fra England af Niels August Brandstrup. 
De første opdrættere – ud over N.E. Brandstrup, der i mange år var racerepræsentant i Dansk 
Kennel Klub for ”Specialklubben for racer uden egen specialklub”.  
I starten af 1990erne stiftedes ”Dansk Molosser Klub” som specialklub for en række molosser 
hunde.  
Efter få (1995) år dannedes Dansk Mastiff Klub som specialklub. Helt naturligt blev Niels 
August Brandstrup klubbens æresmedlem frem til sin død.  
Dansk Mastiff Klub var i sin start præget af små kenneler - ofte med kun en eller to mastiffer. 
Nogle af de første etablerede opdrættere i Danmark var: 
 
House of Baskerville /v. Lise Hjerrild 
House of Mastodont /v. Jan Hesselgarth 
Tamanexo /v. Jette Tørnblad 
Tember /v. Henrik Pedersen 
Red Baron /v. Anna Sofie Gothen 
House of Wonderdog /v. Jytte Johansen 
Chimborazo /v. Anna-Klara Torssell 
Massivius /v. Finn Groth 
Runestenen /v. Kirsten Bechgård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N.A. Brandstrup’s tæve Emma med sine 5 hvalpe i 1975 
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Eksteriør og mentalitet. 
 
FCI Standard Nr 264  
02.03.2011 (EN) (ORG 13.10.2010)  

 
MASTIFF  
Oprindelsesland: Storbritannien  
Protektion: FCI  
Anvendelse: Vagt- og sikkerhedshund.  
Klassifikation: FCI Gruppe 2 (Pinschere, Schnauzere, Molosser og Sennenhunde),  
Sektion 2.1 (Molosserhunde af Mastiff-type)  
Uden brugsprøve.  
Kort historisk Mastiffen har, måske ikke med det udseende vi kender i dag, været en kendt race, og  
oversigt: den har spillet sin rolle i historien siden Slaget ved Agincourt – i det tidlige 15. 
århundrede.  
Racen var allerede den gang kendt for sit mod og for sine beskytterinstinkter.  
Det fortælles, at da romerne invaderede England, fandt de en hunderace af mastiff-typen, og de blev 
så imponerede af denne hund, at de bragte enkelte eksemplarer med tilbage til Rom, hvor hundene 
blev anvendt som kamphunde i byens arenaer.  
Da normannerne senere erobrede England, var denne mastiff-type så almindelig, at det franske ord 
”dogue” blev en del af det engelske sprog.  
Efter Anden Verdenskrig var racen næsten udryddet i England. Nyt avlsmateriale blev importeret, 
og siden da er racens antal og kvalitet steget voldsomt.  
Racen forener majestætiskhed og godmodighed. Det er en særdeles stor hund i både højde og 
drøjde. Kroppen er bred, dyb og meget substansfuld. Benstammerne er kraftige med stærke knogler.  
Helhedsindtryk: Hovedets omrids virker i grove træk firkantet set fra alle vinkler. Bredde ønskes 
og bredden er i forhold til hele hovedets totale længde som 2 til 3. Kroppen er bred, dyb og lang, 
kraftfuldt bygget og anbragt på bredtstillede ben. Muskulaturen er klart fremtrædende. Størrelse er 
ønskelig, men kun hvis den kombineres med kvalitet, og hvis den totale sundhed bibeholdes. 
Højde og substans er vigtig, hvis disse er proportionalt afstemte efter hinanden. Hundens helhed er 
stor, stærk og fast sammentømret.  
Vigtige Længden af kroppen målt fra skulderspidsen til sædebensknuden er større end 
proportioner: højden målt ved skuldertoppen.  
Temperament: En kombination af majestætisk værdighed og mod. Rolig og hengiven over for sin 
herre, men en kompetent vagthund. Er normalt ligegyldig over for fremmede; skyhed er 
uønsket.  
Hoved:  
Skalle : Skallen er bred mellem ørerne, og panden er flad, men med rynker, når hundens 
opmærksomhed er vakt. Øjenbrynsbuerne er let hævede. Skallens tværsnit har oventil form som en 
afrundet, lidt flad bue med en fordybning, der går op over pandens midte fra midt mellem øjnene og 
halvvejs op til nakkekammen.  
Stop: Stoppet er vel markeret, men ikke for brat.  
Næse : Sort. Set forfra er næsen bred med bredt ansatte næsebor. Set fra siden er den flad (ikke 
tilspidset eller opadvendt).  
Næseparti : Kort, bredt neden for øjnene, og bevarer næsten denne bredde helt ud til næsen. Det 
virker afskåret, dvs. stumpt og brat afsluttet, så der dannes en ret vinkel med næseryggen. Dybden 
er betydelig fra næsen til kæbens underkant. Længden af næsepartiet i forhold til hovedets samlede 
længde er som 1 til 3, og dets omkreds (målt midtvejs mellem øjne og næse) forholder sig til 
hovedets omkreds (målt foran ørerne) som 3 til 5. Enhver overdrivelse af rynker eller løs hud er 
uacceptabelt hos en voksen hund.  
Læber : Hvor overlæberne skilles, danner de stumpe vinkler med næsebruskens overlinie og er let 
hængende for at give en kvadratisk profil.  
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Kæber, bid : Underkæben er bred hele vejen ud. Hjørnetænderne er sunde og kraftige og placeret 
langt fra hinanden. Fortænderne er placeret på en lige linje (tangbid, kant til kant) eller 
undertænderne går op foran fortænderne (omvendt saksebid), men aldrig så meget, at tænderne kan 
ses, når munden er lukket.  
Øjne: Moderat store og bredt placerede. Farven er hasselnødsbrun – jo mørkere jo bedre. 
Blinkhinden må ikke kunne ses. Løse øjenrande er særdeles uønskede. Øjnene skal være sunde 
og uden sygdomstegn.  
Ører: Små, føles tynde, bredt ansat øverst på skallens sider, så de fortsætter linien tværs over 
skallens øverste del. I hvilestilling ligger de fladt og tæt ind til kinderne.  
Hals: Let buet, moderat lang og meget muskuløs. Dens omkreds er 2½ til 5 cm mindre end 
hovedets omkreds foran ørerne.  
Krop:  
Overlinie: Lige.  
Ryg: Bred og muskuløs.  
Lænd: Bred og muskuløs; flad og meget bred hos tæverne. Hos hannerne er den let buet.  
Bryst : Brystet er bredt og dybt og rækker godt ned mellem forbenene. Ribbenene er buede og godt 
rundede; de bageste ribben er dybe og placeret godt bagud mod hofterne.  
Underlinie : Flankerne er meget dybe.  
Hale: Højt ansat og når ned til haserne eller lidt længere. Den er bred ved roden og bliver gradvis 
tyndere udefter. I hvilestilling bæres den lige nedefter, men når hunden er opildnet, danner halen en 
bue med spidsen pegende opefter – dog ikke ind over ryggen.  
Lemmer:  
Forpart: Forbenene er lige og stærke og bredt stillede, med svære knogler.  
Helhedsindtryk: Velafbalanceret og i harmoni med bagparten.  
Skulder : Skulder og overarm er let skråtstillede, svære og muskuløse.  
Overarm: Let skråtstillet, svær og muskuløs.  
Albue: Bredt ansat.  
Underarm: Lige benstammer, stærke og bredt stillede. Knoglerne skal være kraftige.  
Mellemhånd : Lodret.  
Forpoter: Store, runde og tæt samlede. Tæerne er godt buede, og kløerne er sorte. 
Bagpart:  
Helhedsindtryk: Massiv, bred og muskuløs. Styrken i bagparten er af yderste vigtighed. Hos 
voksne hunde er kohasethed uacceptabel.  
Underlår : Veludviklede.  
Haser : Velvinklede og med stor indbydes afstand. De stilles med god bredde – både i stand og 
skridtgang.  
Bagpoter: Store, runde og tæt samlede. Tæerne er godt buede, og kløerne er sorte.  
Bevægelse: Kraftfuld og letflydende med god rækkevidde. Bagparten har godt drive. Bevægelsen 
er flydende og sund. Skridtene er lange. Overlinien forbliver lige under bevægelsen. 
Tendenser til pasgang er uønskede. Der skal være total sundhed i bevægelsen.  
Pels:  
Hårlag : Kort og tæt tilliggende, men grovere på halsen og over skuldrene.  
Farve : Abrikos, fawn eller brindle. For alle farver gælder, at næseparti, ører og næse skal være 
sorte. Partiet omkring øjnene skal ligeledes være sort, og den sorte farve fortsætter op mellem 
øjnene. Udbredt hvidt på krop, bryst og poter er uacceptabelt.  
Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for 
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens betydning for hundens sundhed 
og velbefindende.  
Diskvalifikation: • Aggressivitet eller overdreven skyhed.  
• Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.  
 
Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.  
Dansk Kennel Klubs bemærkning:  
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Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl  
Ω Ω Ω  
Standarden udgivet af FCI 13 oktober 2010  
De sidst foretagne ændringer er skrevet med ”fed” skrift.  
Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité JANUAR 2014  
¤ ¤ ¤ NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i august 2013 ¤ ¤ ¤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksteriør: 
Der er blevet ændret i den sidst fremkomne standard fra 2010, så der er kommet mere direkte focus på 
mastiffens væremåde overfor fremmede, qua mastiffens størrelse har man klart et ønske om, at frasortere 
eventuelle aggressive individer. 
 
En anden  meget væsentlig ting i den “nye” standard, er vægtningen på sundhed, størrelse er ønskelig, men 
kun hvis absolut sundhed er til stede. Ligeledes er der kommet focus på overdrevet rynkning, eller 
overdrevet mængde hud i hoved som ikke er acceptabelt. 
 
På det sundhedsmæssige område, er løse øjenrande eller øjenproblemer i almindelighed 
meget uønsket.  
 
Omkring for og bag lemmer er der  ønske om balance og at de er  i harmoni med hinanden, 
ligeledes understreges det at styrke i de bageste lemmer er af altoverskyggende vigtighed -  
kohasethed hos voksne er uacceptabelt. 
 
Gangart/bevægelse har fået følgende også væsentlige tilføjelse/udvidelse - kraftfuld, let afviklende, 
drevet/afviklet bagfra, flydende, sund, med jordvindende skridtlængde. Lige toplinie under bevægelse. 
Tendens til pasgang uønsket. Absolut sundhed er essentiel. 
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Derudover er der flere mindre ændringer/korrektioner. 
 
Men generelt afgjort yderligere en fokusering på sundhed, en fokusering man også har kunnet fornemme  hos 
dommere, der lægges ganske vist stadig op til fortolkning, f. eks. hvad er overdreven rynkning,   men klart en 
styrkelse af det sundhedsmæssige aspekt. 
 
DKK’s udstillinger (inkl.. Bornholm som trækker ned) gav i 2012 et gennemsnit på 12,2 deltagende 
mastiffer (medregnet Mastiff klubbens egne udstillinger kommer vi væsentligt højere op). 
Udstillingsmæssigt er mastiffen er race i udvikling - der udstilles mere og det er uden at registreringstallene, 
(hvis vi ser bort fra sidste år) er steget i samme takt. 
 
En gennemgang af udstillingskritikker fra de senere år, giver ikke udtryk for enkelte  dominerende 
fejl/anmærkninger - der er fejl/anmærkninger på både gangværk, krop, lemmer og hoved, men ingen der 
synes at være meget generelle for racen som sådan og ingen der gør (generelt betragtet) at opdrætterne p.t. 
skal finde andre veje. Skal man fokusere ned på en enkelt ting der går lidt mere igen, er det bagbensvinkling 
eller populært hvor stejl mastiffen er bagtil. 
 
Mht. farverne er der i øjeblikket et dialog med Dansk Kennel Klub, om den klassificering der er sket, fawn, 
brindle, apricot, silver fawn, pale fawn og red fawn, som ikke umiddelbart fremgår af standarden men er 
angivet på DKK’s side om Mastiff. 
 
 

Mentalitet: 
 
Mentaliteten for en mastiff er egentlig meget godt beskrevet med de ord der står i standarden: 
 
Opførsel og temperament:  

 Mastiffen er opmærksom og nysgerrig. Den er hengiven og trives i tæt kontakt med dens 
mennesker. Mastiffen karakteriseres godt med ord som: værdighed og respekt.  
En mastiff opfører sig værdigt i forhold til sine omgivelser – vælger kritisk, hvem den vil i kontakt 
med. Behandler andre med respekt og skal selv behandles med respekt. En Mastiff skal der ikke 
hundses med. 
Den overreagerer sjældent da den i nye situationer forholder sig roligt og afventende, mens den 
vurderer, hvad den skal gøre . Der skal meget til at bringe denne store hund ud af sin ro og balance. 
En rynket pande er tegn på mastiffens opmærksomhed. 
Mastiffen er ikke en udholdende hund. Derimod kan den for en kortere tid - om nødvendigt - udløse 
en fantastisk råstyrke. Ligeledes er mastiffen en meget godmodig hund, aggressivitet er helt 
fremmed for den. Tilsammen gør alt dette mastiffen til en ideel familiehund, der sjældent strejfer. 
 
I udstillingskritikkerne fra de seneste år er det da også sjældent at vi ser anmærkninger på mastiffers 
temperament. Man kan i den mentalbeskrivelse der er vedhæftet se hvilke ting der i en mentalbeskrivelse af 
Mastiffen lægges vægt på og hvordan man gerne ser en mastiff agere. 
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Mastiff 
 

 Ønskeprofil 

Testmodel Profil Forklaring 

   

1a Kontakt 4 Tager selvstændigt kontakt eller når føreren tager 
kontakt. Balanceret. 

1b Håndtering 4 Følger med uden besvær 
1c Håndtering 4 Lader sig håndtere 

2a Leg - engagement 3 Leger - starter langsomt. Bliver aktiv 

2b Leg - greb 2 Griber ikke straks. Snuser først på objektet 

2c Leg - træk 2 Holder forsigtigt fast. Slipper og/eller trækker ikke 

3a Jagt - fart 2 Starter, men afbryder. Fuldfører ikke 
3b Jagt - fangst 1 Overser bevidst. Når ikke frem til byttet 
4 Aktivitetsniveau 1 Inaktiv - uinteresseret 
5a Overraskelse - 
skræk 

1 Stopper - kort stop. Ingen undvigelser 

5b Overraskelse - 
trusler/angreb 

1 Ingen trueadfærd 

5c Overraskelse - 
nysgerrighed 

3 Går frem til dukken, når føreren står ved dukken 

5d Overraskelse - 
afreaktion 

1 Ingen undvigemanøvre 

6a Lyd - skræk 1 Stopper - kort stop. Ingen undvigelser 

6b Lyd - nysgerrighed 3 Går frem til pladen, når føreren står ved pladen 

6c Lyd - afreaktion 1 Ingen undvigemanøvre 

7a Spøgelser - skræk 1 Viser ingen flugttendenser 

7b Spøgelser - 
trusler/aggressivitet 

2 Én eller to trusselshandlinger i en del af eller hele 
forløbet 

7c Spøgelser - 
afreaktion 3 Går frem til figuranten, når fører står ved 

figuranten 

8 Skarp lyd 1 Viser sig ikke berørt. Hurtig kontrol, siden uberørt. 

 
 



RAS Dansk Mastiff Klub, 3. udgave februar 2015 12 

 
 
 

 
 
 



RAS Dansk Mastiff Klub, 3. udgave februar 2015 13 

Population, matadoravl og indavl 
Det er længe siden hundeopdræt alene blev betragtet som en sag mellem en hanhund og en tæve.  
Vores mastiff-race betegnes som en lille race (en ”population”), derfor er det vigtig som hundeejer 
og opdrætter at have fokus på ikke at tabe det, der hedder genetisk variation i vores race. 
Små populationer som eksempelvis mastiff-racen kan have nogle særlige problemstillinger: såsom 
indavl, linjeavl og matadoravl. 
Gennem selektiv avl taber man genetisk variation i hver hundegeneration, fordi det kun er udvalgte 
hunde, der får lov til at indgå i avlen. 
Hvis den genetiske variation bliver for lav, fordi racen er meget ensartet rent genetisk, går 
udviklingen af racen i stå. Genetisk variation er nødvendig for at opretholde sundheden, men den er 
også nødvendig for at kunne opnå forbedringer inden for racen. 
Opdrættere bør medvirke til en positiv udvikling af mastiff-racen, så næste generation mastiffer 
bliver endnu bedre, sundere og smukkere end forældredyrene. 
Årsager til at gøre noget for at forhindre, at racen og arvemassen bliver for lille: 
Indavl 
Indavl er avl mellem dyr, som er tættere beslægtet end racens gennemsnit. 
Linjeavl er parring af dyr, sådan at afkommet bliver stærkt beslægtet med en fælles ane, og falder 
derfor også ind under definitionen for indavl. 
Det anbefales at indavlsgraden ikke overstiger 6,25%, dvs ikke tættere slægtskab end fætter/kusine 
parring. Alle individer indeholder et vist antal defekte gener, der kan videregive uheldige 
egenskaber, f.eks. sygdom. Defektgener er ofte recessive, dvs. de bliver først synlige, når et individ 
får dem i dobbelt dosis -- altså et fra faderen og et fra moderen. Hvis faderen og moderen er i 
familie med hinanden, er sandsynligheden for at de bærer samme defektgener større. 
lndavl skaber ikke defektgener, det bringer dem bare frem i lyset, hvis de allerede er skjult tilstede i 
populationen. Linieavl kan benyttes hvis man ønsker at forstærke/stabilisere bestemte egenskaber 
hos mastiffen, men forudsætningen for at have succes med dette, er  at det er meget vigtigt at man 
har et stort kendskab til sit avlsmateriale i flere generationer, da man også risikere at fordoble de 
negative gener/egenskaber ved linieavl. 
Matadoravl 
Matadoravl er avl, hvor enkelte hanner bliver fædre til en meget stor del af hvalpene i racen. 
Anbefalingen fra DKK er at en hanhund i hele sin levetid ikke bør blive far til mere end 25% af det 
gennemsnitlige årlige antal hvalpe-registreringer, men i antalsmæssige små racer, som Mastiffen 
bliver denne anbefaling kun opretholdt såfremt parringer overskrider indavlsgrad på 6,25%. 
Det er af stor vigtighed at opretholde en god genetisk variation, især når det er en antalsmæssig lille 
race. En god genetisk variation er vigtigt for at mindske risikoen for arvelige sygdomme, dårlige 
egenskaber og risikoen for indavl.  
 
Vores nuværende population (2015) er jo resultatet af tidligere års parringer/hvalpekuld og på 
nedenstående skemaer kan man over en 14 års periode fra 2001-2014 se antal kuld/hvalpe. Ingen af 
de nedenstående kuld har en indavlsprocent over 6,25%. 
 

2001 antal hvalpe 

Angus x Millennium Mastiffs Afrodite 4 

Lazybones Lincoln x Argentina-Teri Csillag Onyx 3 
House of Mastodont Albert x Scarlett 4 

Timber-Wolf Henry x Ursula of Seven Oaks 2 

Timber-Wolf Henry x Millennium Mastiffs Gaia 7 
Wileyways Conrad x Hugedogge Anna Fleur de Lis 10 

Wileyways Conrad x Hugedogge Anna Bella 4 

  34 
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2002 antal hvalpe 

Wileyways Conrad x Farm of Snoring Dog Ahura 10 

Wileyways Conrad x Hugedogge Miss Charming Cassandra 11 

Wileyways Conrad x Hugedogge Anna Bella 2 

Wileyways Conrad x Ursulas Amber 3 
Angus x Millennium Mastiffs Afrodite 4 

  30 

  
2003 antal hvalpe 

Wileyways Conrad x Hugedogge Barbirolli Miss Frigg 4 

Wileyways Conrad x Hugedogge Barbirolli Miss Bibi 5 

Wileyways Conrad x Hugedogge Miss Charming Cassandra 11 

Angus x Millennium Mastiffs Athene 7 

House of Baskerville Julius Cæsar x Millennium Mastiffs Gaia 9 
Masnou Samson x Ursulas Anastasia 13 

  49 

  
2004 antal hvalpe 

Timber-Wolf Henry x Iron Hills Caledonia Bella 1 

Clapton x Ugly Dog Atena 7 

Timber-Wolf Henry x Iron Hills Caledonia Bella 1 
House of Mastodont Albert x Kleopatra Moloseum 6 

Wileyways Conrad x Hugedogge Barbirolli Miss Frigg 2 

Wileyways Conrad x Hugedogge Barbirolli Miss Bibi 2 
Wileyways Conrad x Hugedogge Barbirolli Miss Frigg 5 

Snooze Zantos x Ursulas Baroness of Lincolnshire 4 

Snooze Zantos x Millennium Mastiffs Athene 4 
  32 

  
2005 antal hvalpe 

Wileyways the Thunder Rolls x Hugedogge Miss Charming Cassandra 8 

Wileyways the Thunder Rolls x Hugedogge Danish Dreamgirl 6 

Santmichal Zidane x Caledonia Last Plane to Memphis 3 

Rusty v.d. Duncanhof x Millennium Mastiffs Davina 1 
Snooze Zantos x Millennium Mastiffs Athene 3 

  21 

  
2006 antal hvalpe 

Bearhill Rocky x Hugedogge Imagine Me 8 

Bearhill Rocky x Hugedogge Danish Dreamgirls 9 

Wileyways Conrad x Farm of Snoring Dog Ahura 1 

Wileyways The Thunder Rolls x Hugedogge Isn't She Lovely 8 

  26 
  
  

2007 antal hvalpe 

Wileyways the Thunder Rolls x Hugedogge Julia 9 
Rusty v.d. Duncanhof x Kamata 7 

Rusty v.d. Duncanhof x Caledonia Last Plane to Memphis 1 

Rusty v.d. Duncanhof x Millennium Maxine of Achates 5 

Caledonia Guiness x Audley Farms Im no Angel 7 

Windfalls Dark Cloud Of Reign x Hugedogge Isn't She Lovely 8 

  37 
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2008 antal hvalpe 

Woodmarks Jackson the Hugedog x Hugedogge Julia 8 

Woodmarks Jackson the Hugedog x Hugedogge Lucretia 5 

Wileyways Conrad x Hugedogge Madonna 2 

Santmichal Zidane x Very Nice Du Challois 5 
Caledonia Guiness x Adderley A lot Like Love 1 

Rusty v.d. Duncanhof x Kamata 7 

Mr Magnanimous v.d. Gerelshoeve x Millenniums Maxine of Achates 6 
  34 

  
2009 antal hvalpe 

Yanoor Tip o the iceberg x Namous Nedwena 1 

Mr Magnanimous v.d. Gerelshoeve x Akeela 4 

Terenzios Balthazar x Belinda v.d. Steinheide 1 
Wileyways the Thunder Rolls x Hugedogge Dreamgirls Princess 7 

Caledonia Guiness x Adderley A lot Like Love 4 

Rusty v.d. Duncanhof x Belinda v.d. Steinheide 3 
Ivanhoe of Seven Oaks x Hugedogge Julia 7 

Ivanhoe of Seven Oaks x Farm of Snoring Dog Miss Nhemo 6 

Glue Mose Mastiff Confidence Man x Kamata 3 

  36 
  

2010 antal hvalpe 

Woodmarks Jackson the Hugedog x Hugedogge Queen Mary 10 
Bearhill Rocky x Hugedogge Madonna 9 

Terenzios Balthazar x Millennium Maxine of Achates 4 

Terenzios Balthazar x Loving Spintails Abigail 5 
Dillan of The Cheese-Hill x Snooze Born to be Wild 6 

Santmichal Zidane x Maxt Outs By your Side 3 

  37 

  
  

2011 antal hvalpe 

Ionesco Du domaine De Straz x Zondors Beloved Savannah 8 
Woodmarks Jackson the hugedog x Hugedogge Madonna 3 

Ivanhoe of Seven Oaks x Farm of Snoring Dog Miss Nhemo 7 

Ivanhoe of Seven Oaks x Hugedogge Dreamgirls Princess 8 
Zondors Amazing Diesel x Seaside Mastiff Aberlady Bay 6 

Terenzios Balthazar x Millennium Mastiffs Fiona 4 

Sandøs Ruben Adderley x Viona V.d. Duncanhof 4 

  40 
  

2012 Antal hvalpe 

Sandøs Ruben X Snooze Born to be Wild 4 
Kommandorens Mr Tamborine Man X Hugedogge Queen Mary 1 

Ionesco Du Domaine De Straz X Zondors Beloved Savannah 9 

Grangeview Code Red Mission X Kadija Akela Princess 8 
Woodmarks Jackson the Hugedog X Hugedogge Yeti 8 

Terenzios Balthazar X Millennium Mastiffs Fiona 6 

Emile De La Basse Roche X Farm of Snoring Dog Yhala 8 

Hugedogge Sir Conrad Jr. X Hugedogge Rosanna 6 

Kadija Ace Antiman X Daisy From the Celtic Mountain 3 

Sandøs Ruben X Ieeshas Shadow 8 
 61 
  



RAS Dansk Mastiff Klub, 3. udgave februar 2015 16 

2013 Antal hvalpe 
Aywengo Basse Royal Crest Of Prussi X Viona V.D. Duncanhof 7 
Sandøs Ruben X Millennium Mastiffs Gimpe 7 
Old Millennium Iankie-Bar X Hugedogge Xandra 3 
Ivanhoe of Seven Oaks X Hugedogge Rosanna 8 
Ownspride Huge Hunka Wag dogge X Hugedogge Yvetta 7 
Woodmarks Jackson the Hugedog X Hugedogge Unnie 5 
Sandøs Ruben X Zondors Miss Charming Freja 10 
 47 
  

2014 Antal hvalpe 
Casper Debra-Damo X Kadija Akela Princess 9 
Hugedogge Quinn X Hugedogge Yeti 2 
Mulaloo Grand Malvin X Old Millennium Hyacinth 1 
Gunshot Du Ranc De Bannes X Kommandorens Chiquttia 12 
Old Millennium Iankie-Bar X Hugedogge Xandra 7 
Millennium Mastiffs Falcon X Holla Die Waldfee Korzairs of Kregen 4 
Ownspride Huge Hunka Wag Dogge X Hugedogge Rosanna 5 
Lazybones Teddy X Kadija Create Gaby Princess 6 
 46 

 
I perioden 2001-2011 er der født i alt 376 hvalpe og  især 2 hanner, samt deres sønner/døtre 
dominerer avlen i denne periode med 240 hvalpe. Det giver en meget smal genetisk variation. For at 
opnå en bedre genetisk variation i racen, er det derfor af stor vigtighed fremadrettet at sprede 
genpuljen også med inddragelse af udenlandsk avlsmateriale. 
I perioden 2012-2014 er der en lille stigning af hvalpe og den genetiske variation er blevet en smule 
bredere. Spredning af linier og dermed genpuljen for racen skal dog stadig tillægges stor betydning i 
avlen fremadrettet, 
 
Importer 
Fra 2001-2014 er der importeret 81 mastiffer til Danmark fra en del forskellige lande. Af disse 
importer er 28 blevet benyttet i avlen pr. 31.12.2014. 
For at sikre en bredere arvemasse fremadrettet er brugen af udenlandsk avlsmateriale uundgåeligt 
og disse bør have linier som ikke i forvejen er massivt repræsenteret i den danske genpulje. 
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Sundhed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dansk Mastiff Klub’s sundhedsundersøgelse 2009 
 
Undersøgelsen er baseret på i alt 134 indsendte skemaer, fordelt på 57 hanner og 77 tæver. 
102 mastiffer er levende og 32 afdøde. 
Resultatet af sundhedsundersøgelsen blev fremlagt på generalforsamlingen 2010, samt bragt i 

% 

Hud og pelsproblemer 

Almen sundhedstilstand: 
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Problemer med ryg, knæ/korsbånd, skulder og andet 
halthed 

Vokseværk/gigt er aldersfordelt således: 
Hvalpe: 0-12 mdr : 10 %     Ung/voksen: + 13 mdr : 15% 

Hoftedysplasi (HD) 
 
49 % af de deltagende mastiffer er røntgenfotograferet for 
hoftedysplasi :   
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Albueledsdysplasi (AD) 
 
39 % af de deltagende mastiffer er røntgenfotograferet for 
albueledsdysplasi :   

Øjne 
 

20 % af de deltagende mastiffer har et øjenproblem fordelt 
således: 
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Ører: 
Antal registreringer fordelt på øretilfælde - antal tilfælde i alt:  72 stk.  (54 % af samtlige hunde) 
Tit: Af og til: Sjældent: 

10 % 17 % 26 % 
 
 
Hjerte/lever/nyrer/mave/mavedrejning: 
Antal registreringer: 
Hjerte: 0 stk. 
Lever/nyrer/mave: 2 % 
Mavedrejning: 2 % 
 
  
Infektioner: 
(Urinvejsinfektion er hovedparten af tilfældene registreret hos tævehvalpe i 3-5 mdr´s alderen.) 
Antal registrerede tilfælde: 
Urinvejsinfektion: 16 % 
Lunge-/luftveje: 4 % 
Livmoderbetændelse: 9 % af samtlige tæver 
 
Epilepsi/kramper: 
Epilepsi/kramper: 1 %      
 
Temperament: 
Antal registreringer om din hunds adfærd over for: 
 Venligsindet/glad: Reserveret: Trækker sig/sky: Aggressiv: 
Voksne i alt: 134 
stk. 

110 stk. 19 stk. 5 stk. 0 stk. 

Børn i alt:     134 
stk. 

108 stk. 21 stk. 5 stk. 0 stk. 

Hunde i alt:  132 
stk. 

91 stk. 30 stk. 2 stk. 9 stk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fodringstype er 
fordelt således: 
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Konklusion: 
Der var rigtig god opbakning blandt mastiffejerne på denne sundhedsundersøgelse, da der som 
tidligere nævnt kom 134 besvarelser retur. Det giver denne undersøgelse stor validitet. 
Det bør især fremhæves, at mastiffejere bedømmer deres mastiffer/racen som værende sunde (87 % 
bedømmer sundhedstilstanden til at være ”meget god/god”). Det er meget positivt. 
Nogle af spørgsmålene beror på konkrete diagnostiske lidelser/problemer, som f.eks. 
livmoderbetændelse, skeletlidelser osv, mens andre spørgsmål beror på ejerens vurdering som feks 
øreproblemer og hudproblemer. Derfor kan visse spørgsmål opfattes og vurderes forskelligt. 
 
Vedr. HD og AA-registreringer er disse, samt status jo i den gode ende. Man kan der imod opfordre 
ejere til at få deres hunde bedømt, da det kun er mindre end  49% HD og 39 % AA af hundene, der 
ligger til grund for denne undersøgelse, som er undersøgt. Denne opfordring bør også gives af 
opdrætteren til en hvalpekøber, også selvom mastiffhvalpen ikke er tiltænkt avl fremadrettet. Flere 
HD og AA undersøgte mastiffer, giver større validitet i vores generelle vurdering af sundheden. 
Fokus kan ligeledes være: knæ-/korsbånd, hvor 13 % har problemer. Her kan aspekter som motion, 
leg, overvægt spille ind, men i særdeleshed også bagbensvinkling (må ikke være stejle) 
 
Vedr. temperament så ser det positivt ud. Ejernes opfattelse og vurdering af god mastiff-adfærd 
stemmer overens med reel adfærd. 
I det store hele giver sundhedsundersøgelsen ikke anledning til de store bekymringer omkring den 
generelle sundhed for mastiffen.  
 
 
 
 

HD/AA Statistik 2002-2014       
(Registreret i DKK)       

År I alt hofter A B C D E 
I alt 

albuer 0 1 2 3 
2002 6 1 1 2 2   6 5   1   
2003 4 1   2 1   4 4       
2004 5 4 1       5 4 1     
2005 15 6 4   3 2 15 10 4 1   
2006 14 4 4 2 4   13 10 2   1 
2007 13 7 5 1     9 6 3     
2008 18 10 5 1 2   17 11 5   1 
2009 9 6 1 1 1   9 7 2     
2010 15 6 3 6     11 9 2     
2011 8 3 1 1 1 2 6 2 1 1 2 
2012 16 9 3 1 1 2 19 11 2 4 2 
2013 19 11 4 2 1 1 19 13 5 0 1 
2014 15 11 1 1 2 0 15 9 3 2 1 
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Ansvarlig avl: 
 
Dansk Mastiff Klubs formål er at bidrage til at bevare og/eller forbedre Mastiffernes kvalitet i 
forhold til racestandarden, sundhed, type og temperament. Dette skal ses i lyset af, at Mastiff er en 
af de ældste racer, som kendes og som samtidig er få i antal overalt i verden.  
Opdrættere af Mastiff har derfor en særlig opgave og forpligtigelse:  
Mastiff-opdrættere i Dansk Mastiff Klub forventes at leve op hertil og i den sammenhæng have 
blikket rettet imod alle muligheder: at opdrætte sunde, velfungerende, racetypiske Mastiffer med 
lang levetid, hvilket for Mastiffen vil sige mindst 8-9 år - ligesom det også er vigtigt at tilstræbe, at 
parringer og hvalpefødsler sker på naturlig måde.  
I direkte forlængelse heraf skal fokus rettes mod muligheder - frem for begrænsninger i forhold til 
standarden. En så fåtallig race som Mastiff har brug for samarbejde ”worldwide”, hvorfor disse 
muligheder bør benyttes. 
I forhold til opdræt: Målet er til stadighed at opdrætte Mastiff, som på alle måder ligger tæt på 
racestandard, med de egenskaber og kvaliteter det indebærer. Således påhviler der opdrætterne et 
stort ansvar. Man har som opdrætter ansvar for at skaffe sig viden om arvelige sygdomme og 
undlade at anvende Mastiffer, som er belastet af disse lidelser.  
Opdrættere skal undlade at lukke øjnene for eller bortforklare, hvis der viser sig at være noget galt 
med deres opdræt. 
Dansk Mastiff Klubs avlsrestriktioner og etiske retningslinjer/avlsanbefalinger samt Dansk Kennel 
Klubs etiske anbefalinger for avl, er trykt nedenfor og danner retningslinjer for ansvarlig avl: 
 

Avlsrestriktioner: 

Dansk Mastiff Klub og Dansk Kennel Klubs sundhedsudvalg har i fællesskab aftalt følgende 
avlsrestriktioner for mastiffen. Følgende er gældende pr. 01.02.2015.  
 
HD-fotograferingskrav: 
Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status 
registreret i DKK. 
 
HD-restriktion: 
En hund med HD grad D kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens 
samlede bidrag til racen vil være positivt. 
Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B). 
Hunde med HD status E må ikke anvendes i avl. 
 
AD-fotograferingskrav: 
Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status 
registreret i DKK. 
 
AD-restriktion: 
En hund med AD grad 2 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens 
samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 0). 
Hunde med AD status 3 må ikke anvendes i avl. 
 
Tidligste alder ved HD, AA og OCD fotografering: 
18 mdr. for begge køn ved HD-foto 
12 mdr. for begge køn ved AD-foto 
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12 mdr.. for begge køn ved OCD-foto 
 

 
Avlsanbefalinger 
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Mastiff Klubs og DKK’s avlsanbefalinger” 
på stambogen, skal følgende desuden være opfyldt: 
 
1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A, B eller C registreret i DKK.  
2. Begge forældredyr skal før parring have AD status 0 eller 1 registreret i DKK 
3. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med   
mindst Very Good 
4. Indavlskoefficienten må ikke overstige 6,25 % beregnet på tre generationer 
 
Klubbens etiske retningslinier skal danne grundlaget for opdrætterens valg af avlsdyr. 
Der henvises endvider til DKKs stambogsføringsregler. 

Dansk Mastiff Klub’s etiske retningslinier: 
 
1) Det påhviler alle medlemmer at sikre, at de Mastiffer de har ansvaret for, bliver ordentligt passet 
med hensyn til foder, vand, motionering, boforhold og nødvendig dyrlæge behandling. Medlemmer 
må aldrig deltage i aktiviteter, der kan give racen ugunstig opmærksomhed i medierne.  
 
2) Opdræt: Det primære formål for medlemmer, der ønsker at opdrætte, bør være at opdrætte 
Mastiffer, der er så tæt på FCI - standarden som muligt.  
 
• Mastiffer må kun parres med Mastiffer, der er stambogsført i FCI/DKK  
• Der skal i avlen til enhver tid, arbejdes kraftigt på at reducere evt. fejl og arvelige defekter i racen, 
som f. eks. type, dårligt temperament eller usundhed. Især skal det tillægges stor betydning at 
opdrætte hunde med godt temperament. Tæver bør ikke parres med hanner med samme fejl.  
• Matadoravl, hvor enkelte hunde dominerer avlen inden for en race, bør undgås.  
• Indavlskoefficient på 6,25 bør ikke overskrides.  
 
3) Ved planlægning af parringer bør sundhed og trivsel af såvel tæve som han tillægges største 
betydning. Tæve og han bør ikke parres, hvis de ikke er i god fysisk kondition.  
 
• En tæve bør ikke parres før den er 22 mdr. gammel og bør maksimalt have 4 - 5 kuld i sin levetid. 
Sidste kuld i tævens 7. leveår. Det er opdrætterens ansvar at tæven får passende pauser mellem 
kuldene.  
• Ejeren af hanhunden er ansvarlig for at sikre at hanhunden ikke anvendes i modstrid med de etiske 
retningslinjer.  
• Opdrætter bør til enhver tid oplyse hvalpekøbere om forældredyrs sundhedsstatus.  
 
4) Enhver hvalp, der sælges, skal forsynes med en foderplan samt oplysninger om ormekur, 
vaccinationer og evt. medicin, som hvalpen har fået. Medlemmer bør yde vedvarende rådgivning og 
support til de nye hvalpekøbere. Opdrættere bør oplyse om ansvars - og sygeforsikring samt 
muligheden for indmeldelse i DMK.  
 
5) Medlemmer bør bedst muligt sikre sig, at hvalpe kun sælgestil ansvarlige, blivende hjem. Hvalpe 
må ikke sælges til/via hundehandlere.  
 
6) Hvis en Mastiff-ejer skal af med sin hund, bør opdrætteren i første omgang og ellers 
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hanhundeejeren være parat til at overtage hunden eller finde et alternativt, godt hjem evt. med hjælp 
fra DMK. Opdrætteren og hanhundeejeren bør være indstillet på at hjælpe med omplacering.  
 
7) Medlemmer skal, når hvalpen sælges forsyne køber med stamtavle og underskrevne 
ejerskiftepapirer. Det anbefales at anvende DKK`s købsaftale, hvor evt. særlige aftaler i forbindelse 
med salget af hvalpen påføres.  
 
8) Hvis der er håndgribeligt bevis for uforsvarlig behandling eller mishandling af Mastiffer, er det 
medlemmers pligt at rapportere dette til DMK for nærmere undersøgelse.  
 
Revideret på bestyrelsesmøde 30.08.2014 
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Dansk Kennel Klubs etiske anbefalinger for avl 

1. Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og 
mentalt er egnet til avl, herunder at tæver ikke indgår i avlen før de er fuldt udviklede . 

2. Det er opdrætterens ansvar, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt 
samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis. 

3. En tæve bør maksimalt have 5 kuld i sin levetid – og sidste kuld inden tæven fylder 8 år. Det 
er opdrætterens ansvar, at tæven får passende pauser mellem kuldene. 

4. Det er opdrætterens og hanhundeejerens ansvar, at hunde med arvelige defekter ikke 
anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, må ikke gentages. 

5. Parring mellem nært beslægtede hunde bør undgås.  
6. Det er opdrætterens og hanhundeejerens ansvar at sikre, at avl, hvor enkelte hunde 

antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, undgås. 
7. Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt 

god opvækst, herunder en god prægning.  
8. Opdrætteren skal give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om 

racens egenskaber og behov. 
9. Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og 

derudfra løbende vurdere deres avlsdyr. 

Gentagne og/eller markante tilsidesættelser af DKKs etiske anbefalinger vil medføre begrænsninger 
i en hunds avlsret – evt. nedlæggelse af avlsforbud – og/eller disciplinære sanktioner i henhold til 
DKKs love og stambogsføringsregler. 
Mellem Dansk Kennel Klub og en races specialklub kan der aftales særlige retningslinier for avlen 
af en given race. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


