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Oprindelsesland: Tyskland

Anvendelse: Brugshund.

Klassifikation: FCI Gruppe 2 (Pinschere, Schnauzere, Molosser og Sennenhunde),
Sektion 2.2 (Molosser, Bjerghunde).
Med brugsprave.

Historie: Hovawarten er en meget gammel, tysk brugshunderace. Navnet er sammensat af to
hsjtyske ord fra middolalderen ll6ys. gArd og Wart - vogter. Fra 1922 blev racen pa
ny fremavlet ved anvendelse af typem@ssigt lignende hunde, som endnu fandtes pa
nogb garde. Desuden foretog man i de fgrste er indkrydsning af Schaferhund,
Newfoundland, Leonberger og andre racer. Ved omhyggelig udvalgelse al
avlsmaterialet er den oprindelige brugshundetype blevet genskabt.
I racens hjemland lagges der stor vagt pa Hovawartens sundhedstilstand. Specislt er
hoftsledsdysplasien gennem artiers sel€ktion at HD-frie avlsdyr blevet reduceret til fa
procent. Det forventes, at disse bestrabelser bliver fulgt op i alle specialklubber, der
arbejder med opdr@t af racen.

Helhedsindtryk: Hovawarten er en krattfuld, middelstor, let langstrakt bygget og langharet brugshund.
K6nspraget erkendes tydeligt, frem for alt i hovedform og kropsbygning.

Proportioner: Kropslangden udgq ca 1 10-1 l5% af skulderhojden.

Temperament: Hovawarten er en anerkendt brugshund til alsidig anvendelse. Af natur er den
ligevagtig og godmodig, men besidder ogsd forsvars- og kampdrift, er s€lvsikker og
robust, har middel temperament og meg€t gode anlag som sporhund. Dens harmonisk
afstemto kropsbygning og sn meget stark tilknytning til sin familie gar den fremragende
ognet som ledsager og som vagthund, forsvars-, rednings- og sporhund.

Hoved: Naseryggen er lige og forlaber parallelt med skallens overlinie. Naseparti og skalle er
tilnarmelsesvis lige lange. Hovedets hud ligger stramt til.

Skalle: D€t kraftige hoved har on bred, hvalvet pande.

Stop: Ganske tydeligt.

Nase: N@seborene er veludviklede. Hos sorUblonde og sorte hunde er pigmenteringen sort.
Hos blonde hunde er pigmenteringen sort, men 'Vekselnase" er tilladt.

Naseoarti: Kraftigt. Det aftager kun lidt ibredde og dybde udefter.

Laber: Godt tilliggende.

Tander. bid: Hovawarten har st tuldstandigt og kraftigt saksebid med 42 tender svarende til
tandformlen. Tandsrne er stillet lodret i kaben. Tangbid er tilladt.

Qtinet Alnene er ovale, hverken udstaende eller dybtliggende. Farven €r msrkebrun til
mellembrun. ztjenrandene slutt6r tat til ajet.

Arer: Ds l6st tilliggende, trekantede hangeorer er ansat hajt og godt langt fra hinanden, hvad
der fAr skallen til at virke breder6. De er sa lange, at de nar mindst til mundvigen. De er
let afrundede i spidserne. I ro ligger de fladt til hovedet, og nAr hunden er opmarksom,
kan de beres noget fremadrettede. @rets forkant ligger omtrent midt mellom 6jet og
nakkeknuden.
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Hals:

Krop:

Ryq:

Land:

Kryds:

Bryst:

Hale:

Lemmer:

Forpart:

Skuldre:

Overarm:

Albuer:

HAndrod:

Mel lemhdnd:

Bagpart:

LAr:

Haseled:

Poter:

Bevagelse:

Hud:

Pels:

HArlao:

Farve:

1) SorVblond:

HOVAWART

Den kraftige hals er middellang, og huden ved struben ligger stramt til.
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Ryggen er lige og fast.

Landen er kraftig og noget langere end krydset.

Krydset er let faldende og middellangt.

Brystet er bredt, dybt og kraftigt.

Den busket behArede hale nAr ned forbi haseleddet, men ikke til jorden. Alt efter
hundens sindsstemning baeres halen hojt svunget over ryggen eller seenket.

Forbenene er kraftige og - set bAde forfra og fra siden - lige og lodret stil lede.

Saerdeles muskulose. Skulderbladet er langt og godt skrAt tilbagelagt.

Lang, liggende tat til kroppen.

Slutter tat til brystkassen.

Kraftig.

Moderat skrAtstil let.

Bagbenene er kraftige og - set bagfra - lodret stil lede. Bagparten er velvinklet.

Over- og underlAr har meget kraftig muskulatur.

Kraftigt, lavt ansat.

Poterne er narmest runde, kraftige og kompakte. Teerne er hvalvede og tat samlede.
Vildtklaer skal fjernes, undtagen i lande, hvor lovbestemmelser forbyder det. Klserne er
sort pigmenterede hos sorVblonde og sorte hunde. Hos blonde hunde kan de vare
mindre pigmenteret.

Hovawarten bevager sig i alle gangarter i l ige linie og jordvindende, set bdde forfra og
bagfra. Travet har langt fremgreb med godt fraskub fra bagparten.

Huden er overalt stramt til l iggende. Hos sorVblonde og sorte hunde har huden et blAligt
skar, hos blonde hunde et narmest rosa skar.

Den kraftige langhArspels er let bolget og til l iggende, med kun lidt underuld. Pelsen er
langere pA bryst og bug, pA bagsiden af forben og lAr og pa halen. PA hovedet og pA
forsiden af for- og bagben er hArlaget kort. Pelsen er tat.

Hovawarten forekommer i tre farvevarianter: 1) SorVblond, 2) sort og 3) blond.

(Tysk: Schwarzmarken) Pelsen er sort og glansfuld, og aftegningerne er mellemblonde.
Pa hovedet begynder aftegningen neden for naseryggen og fortsatter rundt om
mundvigen til aftegningen pA struben. Pletterne over ojnene er klart synlige. PA brystet
bestAr aftegningen af to pletter ved siden af hinanden, eventuelt forbundne. Set fra
siden gAr aftegningen pA forbenene fra taerne op pA mellemhAnden, mens den pA

bagsiden fortsatter op til albuehojde. Pi bagbenene ses fra siden aftegning neden for
haseleddet i form af brede striber. Oven for haseleddet ses kun en smal stribe, der pd
forsiden af bagbenet fortsatter op i hojde med buglinien. OgsA under haleroden findes
aftegning. I alle de navnte omrAder er aftegningerne klart afgransede.

Enkelte, smA, hvide pletter pA brystet sAvel som enkelte hvide hdr pA taer og halespids
er til ladt.

Pigmentering pA ojenrande, laber og tradepuder er sort.
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2) Sort: Pelsen er sort og glansfuld.

Enkelte, sma, hvide pletter pa brystet savel som enkelte hvide hdr pA taer og halespids
er tiiladt.

Pigmentering pa ajenrande, laber og tradopuder er sort.

3) Blond: Pelsen er mellemblond og glansfuld. Mod bugen og pa benene er den lysere.
Enkelte, sma, hvid€ pletter pa brystet savel som enkelt€ hvide har pa taer og halespids
er tilladt.
Pigmentering pd ojenrande, laber og tradepud€r er sort.

Stdrrelse: Skulderhside: Hanner 63 - 70 cm
Taver 58 - 65 cm

Fejl: Enhver afuigelse fra de foregaende punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedommels6n skal std i noje forhold til afuigelsens omfang.

Diskvalificerende fejl:

H€lhedsindtrvk

. Hunden fremtrader som utypisk for sin race.

. Starkt hanhundeprag hos taver.

. Starkt taveprag hos hanner.

Proportioner
. Starkt afuigende proportioner i kropsbygningen.

Adferd oo karakter
. Aggressiv, angstelig, skudrad eller slov.

Hoved

. Manglende stop.

. Bla ajne eller ajne med hvide pletter.

. StA-srer, kip- eller rosensrer eller udstAende srer.

. Overbid, underbid, krydsbid.

. Mangel pA mere end to af de fire P1 og de to M3
eller mangel pA en af de avrige tander.

Hals

. Udpraget lss halshud (Wamme) eller rigelig lss hud ved struben.

Krop

. Udpraget hangeryg eller karperyg.

. Smalt eller tandeformet bryst.
' Haleanomali; halen starkt forkortet eller bAret udpraget ringformet.
Lemmer
. Starkt overbygget (hoj bagpart).
Hdrlao
. Overvejende krollet pels (lukkede kraller).
PELSFARVE
Generelt :
' Farver, der ikke er angivet i standarden, f eks blA-grA, vildtfarvet, brun, hvid, broget,

blond med rsdligt anstrag eller overvejende flerfarvede pelshdr.
. Hvide pletter. Enkelte hvide hAr indvendig pA lAret er ikke diskvalificerende.
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SorVblonde hunde:
. GrA eller brune pletter ud over de normale aftegninger.
. Underulden overvejende af anden farve end sort.
. Aftegningerne overvejende grA eller hvidlige.

Sorte hunde:
. GrA el ler brune pletter.
. Underulden overvejende af anden farve end sort.

Blonde hunde:
. Enkelte hvide hdr pd naseryggen er ikke diskvalificerende.
. Rsdblond farve overalt, ikke lysere nedadtil.
. Farven hvidlig-blond, ogsA pA arerne.
. Tydelige, hvide aftegninger.
. Msrke pletter eller msrk maske.

Stsrrelse
. Understsrrelse.
. Mere end 3 cm overstarrelse.

Bemark: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
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