
Sammanställning av genomförd mätning 2014. 

På SSU och i Skutskär genomfördes mätning av mankhöjden på vår ras. Alla blev inte mätta 

men så många man hann med mättes. Indikationerna har under en tid pekat på att många 

rottweiler börjar bli ”små” och att många, speciellt hanarna, ligger under idealmåttet och att 

det också finns flera som ligger under minimimåttet. Även tikarna har enligt samma princip 

börjat bli mindre.  För att se om det stämmer måste man börja mäta för att säkerställa hur 

det ser ut i förhållande till standarden. Det behövs statistik. Visar det sig att det 

indikationerna stämmer kan det begäras generell mätning men det går inte att göra förrän 

man har gjort nödvändig kontroll. 2014 års mätningar har sammanställts och resultatet 

redovisas här: 

Hanar   Tikar 

Höjd Antal  Höjd Antal 

59 cm 2 st.  56 cm 6 st. 

60 cm 6 st.  56½ cm 3 st. 

60½ cm 1 st.  57 cm 6 st. 

61 cm 5 st.  57½ cm 2 st. 

61½ cm 1 st.  58 cm 10 st. 

62 cm 9 st.  58½ cm 3 st. 

62½ cm 1 st.  59 cm 12 st. 

63 cm 14 st.  59½ cm 1 st. 

63½ cm 1 st.  60 cm 11 st. 

64 cm 3 st.  60½ cm 1 st. 

65 cm 15 st.  61 cm 7 st. 

66 cm 4 st.  62 cm 3 st. 

67 cm 2 st.  63 cm 1 st. 

68 cm 2 st. 

69 cm 1 st. 

Standarden  

Hanhund: 61 – 68 cm.  

61-62 liten,  63-64 medelstor, 65-66 stor = korrekt storlek,  67-68 mycket stor 

Tikar: 56 – 63 cm 

56-57 liten, 58-59 medelstor, 60-61 stor = korrekt storlek, 62 – 63 mycket stor 

 

Vi kan konstatera att 9 st. hanar har vid mätning inte kommit upp i minimistorlek 61 cm.  

11 st. är i gruppen liten,  18 st. är medelstora och 19 st är i gruppen stor, 4 är mycket stora 

och 1 har mätts till 1 cm över max.storlek. 

Ingen av tikarna har mätts under minimistorlek, 17 st. är i gruppen liten, 25 medelstora,  

19 st. är i gruppen stor och 4 mycket stora och ingen har mätts över max.storlek. 



För att säkerställa statistiken bör mätning också genomföras under en eller två utställningar 

2015. Samtliga utställningsmätningar tillsammans med mätresultaten på de 

exteriörbeskrivningar som genomförts de sista, säg 2 åren, är ett bra underlag för att se om 

det behövs obligatorisk mätning av rottweiler.  

Det har också på kontinenten uppmärksammats att rasen börjar ligga lite i underkant när det 

gäller storleken så det är inte enbart här i Sverige. 

Sammanställningen gjord av Yvonne Brink 


