
Drammen 5 sept 2018 

 

Til orientering  

 

Bakgrunn:  

Norsk Rottweilerklubb innførte i år en obligatorisk måling av forhold snute/hode på våre 

rasespesialer i Norge.  Den 2 sept 2018 gjennomførte Norsk Rottweilerklubb  sin andre rasespesial 

hvor måling av hodet ble gjennomført. 

 

For rasen Rottweiler skal forholdet mellom lengden på snute og hode utgjøre omtrent 1/1,5 

(40/60%) Det vil si at snuten skal utgjøre 40% av den totale lengden forhold til hodets størrelse. (Se 

illustrasjon fra den tyske raseklubben ADRK nedenfor) 

Det har i det siste blitt utgitt en nylig oppdatert rasestandard (kun engelsk til norsk oversettelse er 

ferdig)  

Den finnes her : http://www.fci.be/Nomenclature/Standards/147g02-en.pdf 

Der står bland annet: 

«Muzzle: The foreface should appear neither elongated nor shortened in relation to the cranial 

region. The ratio between the length of the muzzle and the length of the skull is about 1 to 1,5. 

Straight nasal bridge, broad at base, moderately tapered.» 

 

FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness 

with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect 

upon the health and welfare of the dog. 

 

«Head: Hound-type head. Narrow, light, too short, long, coarse or excessively molossoid head; 

excessively broad skull, (lack of stop, too little stop or too strong stop). Very deep frontal groove.» 

 

Foreface: Long, pointed or too short muzzle (any muzzle shorter than 40 percent of the length of 

the head is too short); split nose; Roman nose (convex nasal bridge) or dish-faced (concave nasal 

bridge); acquiline nose; pale or spotted nose (butterfly nose). 

 

 

 

 

 

 

http://www.fci.be/Nomenclature/Standards/147g02-en.pdf


 

 

Resultatet: 

Resultatet av målingene viser at ingen av hundene som ble målt oppfylte det ønskede målet om 40% 

forholdet for snuteparti mot skalle (60%).  Alle hunder hadde ett negativt avvik (kortere snuteparti 

enn ønsket) noen avvik er mindre, noen er større. 

 

Forutsetninger: 

- Alle hunder fra juniorklasse – veteranklasse deltok på målingen 

- 2 hunder  gjennomførte ikke målingen 

-Målingen ble utført av en rasespesialist på Rottweiler 

-Totalt 30 hunder gjennomførte måling 

 

Resultater fra vår utstilling den 02.09.2018  

NB: Hundene er anonymisert og er listet i vilkårlig rekkefølge 

 

Gender 
Muzzle 

(cm) 
Head 
(cm) Nose-To-Head-Ratio 

F 7 13 35,00% 

F 7 14 33,33% 

F 8 14 36,36% 

F 8 14 36,36% 

F 8 14 36,36% 

F 9 14 39,13% 

F 8 14 36,36% 



F 7 14 33,33% 

F 7 14 33,33% 

F 7 14 33,33% 

F 8 14 36,36% 

F 8 13 38,10% 

F 8 14 36,36% 

F 7 14 33,33% 

M 9 14 39,13% 

M 8 14 36,36% 

M 8 15 34,78% 

M 8 15 34,78% 

M 8 15 34,78% 

M 8 14 36,36% 

M 8 14 36,36% 

M 9 15 37,50% 

M 8 15 34,78% 

M 8 14 36,36% 

M 8 15 34,78% 

M 9 15 37,50% 

M 8 14 36,36% 

M 8 14 36,36% 

M 8 14 36,36% 

M 8 15 34,78% 

 

Gjennomsnitt tisper:  35,51 %  

Gjennomsnitt hanner: 36,09 %  

 

Videre arbeid 

 

Norsk Rottweilerklubb har til hensikt å fortsette datainnsamling og følge opp dette Internasjonalt.  

Våre venner i Finland har nå startet med samme arbeid og andre land kommer også starte dette 

arbeidet senere i år.  

 

Resultatene vil bli tatt opp på den internasjonale samlingen for avlsråd hos den internasjonale 

Rottweiler Føderasjonen (IFR) , Norsk Rottweilerklubb sitt initiativ er så langt godt mottatt.  

 

 

Norsk Rottweilerklubb vil arbeide videre med å måle snute/hoder på våre spesialutstillinger, og vi vil 

holde dere informert med videre resultater. 
 

Norsk Rottweiler klubb  

 

Robert Tenold  

Leder / IFR Delegat  

 

 

Norsk Rottweilerklubb er medlem av:  



 

 


