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Ditte Ruud
• Ejer af Bouvier des Flandres siden 1990.
• Første kuld i 1997 og har haft i alt 8 kuld 

bouviers. 
• Fokus på den ”hele-hund”, dvs. en racetypisk 

bouvier med brugsegenskaber. 
• Aktiv udstiller og inden for brugshundesporten 

(IPO) og har flere hunde fra mit opdræt med 
IPO-prøver. Har selv trænet egne bouviers op 
til beståede IPO3 og deltaget ved VM i IPO for 
bouviers 2 gange. 

• På udstillingssiden har flere af vores Bouviers 
opnået titlen INTCH (med brugsprøve) og flere 
med INTCH(U). Har været årets opdrætter i 
flere år i træk, ligesom titlerne årets bouvier, 
årets danskopdrættede bouvier og årets bouvier 
i modsat køn har været tildelt hunde fra vores 
opdræt. Flere BIS placeringer og placering 
blandt de 4 bedste i årskonkurrencerne i 
specialklubben. 

• Ligeledes har vores hunde flere gange opnået 
finaleplaceringer på bouvier-specialen i Holland.



Michael Laub

• Ejer af Bouvier des 
Flandres gennem mange 
år – opdrættet et kuld

• Sealyham, Puli, Engelsk 
bulldog, Affenpinscher

• Dommer siden 2012 –
Bouvier, Briard, 
Australian Shepherd, 
Schipperke, Puli.

• DKK bestyrelsesmedl. Og 
medlem af KHKG’s 
bestyrelse i en årrække.



Helhedsindtryk

• Kvadratisk bygget. Kroppen 
er kort og kompakt, benene 
stærke og godt muskuløse.

• En Bouvier des Flandres giver 
indtryk af styrke uden at 
virke klodset, grov eller 
molosseragtig, men må heller 
ikke være for let bygget.

• Den skal standbedømmes i 
sine naturlige stillinger, uden 
fysisk kontakt med sin 
handler.



Proportioner

•Kropslængden fra skulderspids 
til sædeben svarer omtrent til 
skulderhøjden.

• Forholdet mellem længden af 
skalle og næseparti er som 3 til 
2.

• For lang krop er en alvorlig fejl 
– nogen tolerance for tæver.

• Overvinklede haser er en 
alvorlig fejl.



Temperament
• En Bouvier er en brugshund, og det sætter præg på det 

temperament, der ønskes.

• Den skal være rolig, præget af velovervejet mod og 
frygtløshed

• Helhedsindtrykket skal være dristigt, intelligent, 
energisk 

• Brugsegenskaberne skal være intakte 

• Skyhed, frygtsomhed/nervøsitet og usikkerhed samt 
agression er alle afvigelser, som kan skade disse 
egenskaber, skal straffes hårdt.



Hoved

• Hovedet virker 
substansfuldt, hvad der 
yderligere fremhæves af 
skæg og moustacher.

• Det er proportioneret 
efter kroppen og 
hundens størrelse. 

• Under pelsen føles 
hovedet godt udmejslet.



Skalle

• Veludviklet og flad, en 
smule længere end bred

• Skallens overlinje er 
parallel med næseryggen

• Pandefuren er kun svagt 
markeret



Stop, næse og læber

• Stoppet er kun let udtalt, men 
virker mere markant på grund 
af de fremhævede øjenbryn

• Næsen afslutter næseryggen i 
en let konveks linje ved 
spidsen. Den skal være 
veludviklet, med afrundede 
kanter, og altid sort. Godt åbne 
næsebor

• Næsepartiet er bredt, stærkt 
og knogle-kraftigt, med lige 
overlinje. Aldrig spidst. Lidt 
kortere end skallen i forholdet 
2 til 3. Omkredsen svarer 
omtrent til hovedets længde

• Læberne slutter godt til og er 
kraftigt pigmenterede 
(ligesom næse og øjenrande –
alt andet er en alvorlig fejl)



Kæber og bid

• Over- og underkæbe skal 
være kraftige og lige 
lange. 

• Tænderne er stærke, 
sunde og hvide, 
regelmæssigt placeret. 

• Biddet er saksebid eller 
tangbid. Komplet 
tandsæt.



Øjne

• Med et frimodigt og energisk 
udtryk, hverken udstående eller 
dybtliggende

• Let oval form med en vandret 
liggende akse

• Øjenfarven skal være så mørk som 
muligt, alt efter pelsfarven. Lyse 
øjne såvel som et forvildet udtryk 
skal bedømmes strengt

• Øjenrandene skal være sorte, 
uden spor af depigmentering.

• Blinkhinden må ikke kunne ses



Ører

• Proportioneret efter hovedets 
størrelse

Højt ansatte med lodrette, ikke 
for store nedhængende 
ørelapper. Folden må ikke rage 
op over skallens overlinje.

• Halvlange, af form som en 
ligesidet trekant, let afrundede 
ved spidsen og liggende fladt ind
til kinderne, men er dog løftet 
ganske let ved øverste del af 
basis. 

• De er beklædt med kort pels.



Hals

• Skal være fri af 
skuldrene og passende 
løftet. 

• Stærk og muskuløs, 
gradvis bredere mod 
skuldrene. 

• Den er knapt så lang 
som hovedet. 

• Nakken er kraftig og let 
buet. 

• Ingen løs halshud.



Overlinje, manke og ryg

Overlinjen er vandret, stram og 
fast.

Manken er kun let fremtrædende.

Ryggen er spændstig, kort og 
bred, muskuløs og godt stram, 
uden tegn på svagheder.



Lænd og kryds

• Lænden er kort, bred og 
muskuløs og smidig.

• Krydset skal bedst muligt 
følge den vandrette ryglinje 
og gå umærkeligt over i 
bagpartens runding. Det er 
bredt uden overdrivelse hos 
hanner, mere udviklet hos 
tæver.

• Faldende eller skråtstillet 
kryds er en alvorlig fejl.



Bryst • Bredt og med god dybde ned 
til albuehøjde, men ikke 
tøndeformet. Aldrig 
fladribbet. 

• De forreste ribben er let 
hvælvede, mens de bageste 
er mere buede og hælder 
godt bagud, hvad der giver 
den ønskede længde af 
brystet.

• Afstanden mellem den 
forreste del af brystbenet og 
det sidste ribben skal være 
stor, omkring 70% af 
skulderhøjden.



Underlinje

• Brystets underlinje stiger 
ganske let mod bugen, 
som kun er let 
optrukken. 

• Flankerne skal være 
korte, især hos hanner.



Hale

• Halen er ansat relativt 
højt og på linje med 
rygraden

• Visse hunde er født 
haleløse, men dette 
anses ikke som en fejl

• Halen kuperes normalt i 
første leveuge, idet der 
efterlades 2 eller 3 
halehvirvler. 



Forpart

• Forbenene har kraftig 
benstamme og er godt 
muskuløse. 

• Set forfra er de 
fuldkommen lige og 
parallelle.



Skuldre, overarm, albuer
• Skuldrene er muskuløse, 

men ikke svære, moderat 
skråtstillede. Overarm og 
skulderblad er omtrent af 
samme længde.

• Overarm er moderat 
skråtliggende.

• Albuerne slutter godt til og 
er  parallelle. Udaddrejede
eller indtrukne albuer –
såvel i stand som under 
bevægelse – er en fejl. 



håndrod, mellemhånd, poter

Håndroden flugter præcis i 
forlængelse af underarmen. Kun 
ærtebenet på håndrodens bagside 
træder frem. Kraftig knoglebygning.
Mellemhånd har kraftige knogler, ret 
kort og ganske lidt skråtstillet 
fremefter.
Forpoterne er korte, runde og 
kompakte, hverken ud- eller 
indaddrejede. Tæerne skal være tæt 
sluttede og hvælvede, med kraftige, 
sorte kløer. Tykke og hårde 
trædepuder.



Bagpart

• Kraftfulde bagben med 
udtalt muskulatur, 
velstillede og set bagfra 
fuldkommen parallelle. 

• De skal bevæge sig i 
omtrent samme planer 
som forbenene.



Overlår, knæ, underlår

• Overlåret er bredt, muskuløst, 
liggende parallelt med kroppens 
midterlinje. Lårknoglen må 
hverken være for stejl eller for 
skråtliggende. Baglåret skal 
være dybt og fast og beklædt 
med ”bukser”.

• Knæ er placeret omtrent i en 
lodret linie, der går fra hoftens 
højeste punkt til jorden.

• Underlår: Moderat lange og 
godt muskuløse, hverken for 
stejle eller for skråtstillede.



Has, mellemfod, bagpoter

• Haseleddet er placeret ret lavt, brede og 
godt stramt. Set bagfra skal de være lige 
og fuldkommen parallelle i stand. Under 
bevægelse må de hverken komme 
inden- eller uden for benets akse.

• Mellemfoden er robust og tør, nærmest 
cylindrisk, stillet lodret mod jorden, når 
hunden står naturligt. 

• Bagpoter: Runde og solide, med tæt 
sluttede og hvælvede tæer. Kraftige, 
sorte kløer, tykke og hårde trædepuder.



Bevægelse

• En Bouvier des Flandres’ 
bygning skal være harmonisk 
proportioneret for at tillade en 
fri, let og stolt bevægelse.

• Skridt og trav er de normale 
gangarter, men man ser også 
pasgængere. 

• Ved normalt trav træder 
bagpoterne i forpoternes spor.



Pels 

Pelsen er meget fyldig, 
idet dækpelsen sammen 
med den tætte underuld 
danner et beskyttende lag, 
der er perfekt tilpasset de 
bratte vejrforandringer i 
racens hjemland.
Pelsen skal føles grov, er 
tør og glansløs, hverken 
for lang eller for kort, ca 6 
cm. Den er let pjusket, 
men aldrig uldagtig eller 
krøllet.



Pels – hovedet

• På hovedet er pelsen mere 
kort og næsten helt korthåret 
udvendigt på ørerne. 

• Stærkt karakteristisk 
moustache og skæg.

• Øjenbrynene dannes af 
udstående pelshår, der 
fremhæver øjenbrynsbuernes 
form, men aldrig må tilsløre 
øjnene.



Hårlag

Pelsen er særlig hård og ru 
langs ryggens øverste del. 
Den bliver ganske let 
kortere på benene, men er 
stadig grov. 

Underuldens dunagtige lag 
af fine og tætliggende hår 
løfter dækpelsen op og 
danner sammen med den et 
uigennem-trængeligt 
dække.
Flad, silkeagtig, blød og 
opbørstet pels er alvorlige 
fejl. 



Farve

• Pelsen hos en Bouvier des 
Flandres er normalt grå, 
brindlet eller med sorte 
hårspidser.

• Ensfarvet sort er lige så vel 
tilladt, uden at den dog skal 
foretrækkes. 

• Lyse pelsfarver, såkaldt 
udvaskede, er ikke tilladt. 

• En hvid ”stjerne” på brystet 
tolereres.



Størrelse og vægt

• Størrelse: Skulderhøjde for hanner 62 til 68 cm, for 
tæver 59 til 65 cm, idet der gives en tolerance på +/-
1 cm. 

• Ideal-størrelsen er 65 cm for hanner og 62 cm for 
tæver.

• Vægten er 35 til 40 kg for hanner og 27 til 35 kg for 
tæver.



Diskvalificerende fejl!

• Skyhed eller aggressivitet.
• Åbenlys mangel på type.
• Næsen depigmenteret eller 

af anden farve end sort.
• Spidst næseparti.
• Udtalt over- eller underbid.
• Tandmangler ud over en 

PM1. 
• Glasøjne eller vildt og 

stikkende blik.
• Entropion, ektropion, 

øjenrande depigmenterede

• Pelsen chokoladebrun, 
hvid, salt og peber, 
udvasket pels-farve, en 
hver anden lys farve, der 
tenderer lysblond eller 
rødlig, også selv om 
hårspidserne er sorte. 

• Størrelse uden for 
standardens grænser.



Bouvieren – kvadratisk, 
praktisk, god


