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Till Sverige kom den bruna wachtel
hunden strax före och under andra 
världskriget och då i första hand från 
gamla Östtyskland. Niels Treschow 
gjorde den första registreringen 1942 
av den bruna tiken ”Moorbergs Asta” 
född 1938. På den tiden var inte 
registreringsförfarandet utbrett som 
det är i dag vilket innebar att rasen 
funnits sedan tidigare i Sverige men 
inte registrerats i SKK. 2014 regi
strerades 375 hundar. Rasen hade 
en topp under åren 20042010 med 
som flest 579 registreringar 2005.

Rasen fanns den första tiden på 
godsen hos anställda yrkesjägare, 
som förr var vanligt. SKK var fram till 
70talet noga med att ange titeln på 

ägaren. Detta ger oss kunskapen att 
flertalet av wachtelhundarna ägdes 
av adeln, godsägare, direktörer osv. 
Män med jakttraditioner, tillgång till 
jakter och jaktmarker både inom och 
utanför landets gränser. Rasen har 
under sina år använts som kortdriv
ande hund, apportör och eftersöks
hund. Rasen används på vildsvin, 
rådjur, hare och sjöfågel m.m. Som 
eftersökshund har rasen ett mycket 
gott rykte, dels som spårare men 
också som avfångare. Hunden ställer 
större skadat vilt. Många hundar är 
totverbeller (skallar på dött vilt) eller 
rapporterar dött vilt, totverweiser. 
Detta kan vara av praktisk betydelse 
om skadade djur gömt sig i snår, täta 
granar osv. Många wachtelhundar 

skadas då de i regel vill ”spränga” i 
stället för att skälla ståndskall, dvs 
de vill ha ut grisarna och driva dem. 
Användningen och önskemålen hos 
jägaren skiljer sig åt allt efter biotop, 
viltslag, jakttraditioner m.m. Rasen 
anpassas efter dessa önskemål men 
grunden kvarstår.

Ett talesätt säger att ”wachtelhunden 
endast jagar för sin jägare, men 
bara då han förtjänar det!” Det är 
inte någon hård hund men den har 
mycket egen vilja. Självständighet 
krävs under jakten men även samar
bete. Wachtelhunden är en hund som 
kräver dressyr och mycket arbete. 
Den passar inte den late eller den 
som endast jagar sporadiskt.

Wachtelhunden i Sverige
Text saxad ur Tysk Wachtelhund, Svensk Stambok 1942-1992 skrivet av Laila Kalling 1993. 
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”När man väl har upptäckt hundens fina väderkorn, den 
stora jaktlusten och viljan, samarbetsförmågan blandad 
med lagom självständighet, en formbar hund för skogs 
och andjakten, kort sagt fått en wachtelhund till vän och 
jaktkamrat, då är man fast.”

Införandet av karantän i Sverige 1967 innebar att inaveln 
ökade markant. Detta ledde till en mycket smal avelsbas 
med alla bekymmer det medför, bland annat problem med 
PRA. Rasens främsta hälsoproblem idag är olika former av 
allergier och öroninflammation. Även epilepsi förekom
mer. Enligt rasklubben är det inte förenligt med SKKs 
grundregler att i avel använda individ som är behäftad 
med höfledsdysplasi. Likaså gäller registreringsförbud för 
avkomma efter föräldradjur som inte har officiell arm
bågsledsstatus. (2015). Rasen finns inte med i SRD-listan.
(Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar) 2015. 

Då rasen kom till Sverige hamnade den under Svenska 
Spaniel och Retrieverklubbens, SSRKs, beskydd. Detta 
för att man ansåg att den var en tysk spaniel och alltså 
hörde hemma bland övriga spaniels. Rasens använd
ningsområde som kortdrivande skogsjakthund skiljer den 
markant från de engelska jaktspanielraserna. Från den 
20 april 1993 har rasen en egen specialklubb, Svenska 
Wachtelhundklubben, och lyder således direkt under SKK. 
Medlemsantalet 2015 är ca 2000 medlemmar. 

Wachtelhunden har i Sverige aldrig varit en stor ras. Man 
har medvetet inte gjort någon reklam för den. Spridning
en har skett via upplevelser under praktisk jakt. Detta har 
gjort att rasen har stannat hos många jägare. Den syns 
sällan på utställningar vilket har gjort att den inte har 
spridits till en större intressegrupp som faller för dess 
charm men som inte kan utnyttja hundens stora jaktlust. 
Exteriör avel förekommer inte så markant i Sverige. Ofta 
kan man därför möta hundar som är ganska heterogena 
exteriört. De jaktliga anlagen och användningen har varit 
det viktigaste och måste så förbli, skrev Laila Kalling 
1993. 

Sedan starten som specialklubb arrangerar klubben en 
årlig officiell hundutställning. Det blir som en mönstring 
av rasen. Den första utställningen hölls 1994 utanför 
Vimmerby med 163 deltagande wachtelhundar. År 2008 
skrev klubben historia med 287 anmälda hundar. År 2009 
var det 231 hundar och 16 uppfödargrupper. 2014 var det 
138 utställda hundar. Det höga antalet hundar på dessa 
utställningar visar på att det finns ett intresse att få veta 
sin hunds värde i förhållande till standarden. 

Hundarna som visas på utställning är sällan tränade av sin 
förare. Här gäller det för domaren att bortse från sådant 
och se till hundens fördel i jämförelse med standard en 
och dess användningsområde. Viktigt att poängtera att det 
finns många hundar som är av mycket hög kvalitet. Dessa 
hundar skulle utan svårigheter kunna placera sig högt på 
SKKs utställningar om man bara bortsåg från show och 
flashighet. En wachtel är ingen flashig ras men den är en 
wachtelhund! 

Den nya generationens utställare.
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• En mångsidig jakthund med funktion före exteriöra 
detaljer!

• En energisk hund som är vänlig, lättlärd och försedd 
med ett stabilt psyke och egen vilja! ”Den utnyttjar 
hänsynslöst sin ägares fel”

• En hund som utstrålar mer kraft än elegans. 
• Långsträckta proportioner, som aldrig får verka hög

ställd!

• Ett långt, kraftfullt, torrt och ädelt huvud, gärna för
sedd med ramsnos!

• En lång och väl välvd bröstkorg som når strax nedanför 
armbågarna!

• Skedformade tassar som är både hårda, motståndskraf
tiga och väl slutna!

• En funktionell, lockig, vågig eller slät päls, indelad i två 
färggrupper!

• Flytande och marktäckande rörelser!

Vad gör en wachtel
till en wachtelhund?

Hane och tik av utmärkt typ
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Kommentarer till rasstandarden är skriven med grön 
kursiv stil. 

URSPRUNGSLAND/HEMLAND
Tyskland

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Kortdrivande, stötande och apporterande hund

Kommentar användningsområde: Wachtelhunden är 
en hund för jakt i skog och vatten som driver med skall, 

apporterar och är väl lämpad för all slags eftersök. Den är 
en kortdrivande hund som ska driva med tätt och hörbart 
skall. Wachtelhunden har ett utpräglat spårintresse och 
arbetar vanligen med låg näsa.

I Sverige används wachtelhunden främst till klövvilt men 
driver även annat vilt. I sitt hemland, liksom under senare 
år även i Sverige, används wachtelhunden ofta vid vild
svinsjakt. Den har i allmänhet goda anlag för apportering. 
Den går mycket gärna i vatten och är då en duktig och 
uthållig simmare.

Standard för wachtelhund
(Deutscher Wachtelhund)

Grupp 8, FCI nr 104

Originalstandard 1996-07-24, FCI-standard 1996-07-24; tyska, SKKs Standardkommitté 1999-04-14

Wachtelhundar i sitt rätta element.
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FCI-klassifikation
Grupp 8, sektion 2.Med arbetsprov

Bakgrund/ändamål
Från den jaktliga litteraturen vet man att det redan sedan 
århundraden tillbaka har funnits jakthundar som liknar 
dagens wachtelhund och som använts för att stöta upp 
vilt. Även beteckningen ”wachtelhund” kan beläggas 
historiskt.

Den stamboksförda aveln av rasen wachtelhund började 
kring sekelskiftet. Rasens stamfader var ”Lord Augusta 
1834 L”, som kom från Staufenberg i Sydbayern och ras-
aveln började med ett par tikar som passade till honom. 
Till att börja med förekom endast bruna (ibland med vita 
tecken) och vita och bruna hundar, de senare i sällsynta 
fall med små röda tantecken på huvud och ben. Genom 
tiken ”Baby auf der Schanze 1838 L” kom brunskimmel
färgen in i aveln.

Rudolf Fries (R.F.), som under decennier hade ett av
görande inflytande på wachtelhundsaveln, genomdrev 
att aveln mellan färgvarianterna brunt och brunskimmel 
skulle hållas åtskild. Han skapade därmed, trots den snäva 
avelsbasen vid starten, den väsentliga förutsättningen för 
att genom målinriktade parningar inom de bägge färg
grupperna förhindra inavelsskador. Att hålla de bägge 
färggrupperna åtskilda tycktes också meningsfullt med 
tanke på de något olika egenskaperna hos hundarna. De 

bruna som kortdrivande, lättare att föra såttroget och 
brunskimmel som mera långdrivande.

Skillnaderna ifråga om egenskaper kan numera inte läng
re anses vara tillförlitliga kännetecken för de båda grup
perna, eftersom det med tiden, av olika skäl, har gjorts 
åtskilliga parningar mellan färgerna. Generellt syftar dock 
åtskillnaden av färggrupperna än idag till att uppehålla en 
icke besläktad genreserv inom rasen.

Wachtelhunden har avlats och avlas uteslutande av jägare 
för jägare som en kortdrivande och stötande, mångsidig 
jakthund.

Helhetsintryck
Wachtelhunden är en medelstor, långhårig, mycket mus
kulös stötande och kortdrivande hund med ädelt huvud 
och kraftig benstomme. Sammantaget skall den vara mer 
långsträckt än hög och den får aldrig verka högställd.

Kommentar till helhetsintryck: En muskulös, medel
stor och kraftfull hund med långsträckta proportioner, som 
aldrig får verka högställd. En hund som ska utstråla mer 
kraft än elegans. 

Viktiga måttförhållanden
Förhållande kroppslängd / mankhöjd 1,2 : 1
Förhållande bröstdjup / mankhöjd 0,5 : 1
Förhållande nosparti / skalle    1 : 1

Ung brunskimmelhane av utmärkt typ och med utmärkta proportioner.
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Brunskimmelhane av utmärkt typ och med utmärkta proportioner.

Brunskimmeltik av utmärkt typ och med utmärkta proportioner.

Brun tik av utmärkt typ och med utmärkta proportioner.
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Uppförande/karaktär
Wachtelhunden är livlig med mycket 
stor jaktlust, vänlig och med ett 
stabilt psyke, mycket läraktig och 
anpassningsbar. Rasen skall vara 
frimodig och utan aggressivitet.

Wachtelhunden är en jakthund som

- har en stark vilja att finna vilt 
 är spårvillig och spårsäker 
 har ett ärligt drevskall
 har bra näsa
 är apporteringsvillig och har  

vattenpassion
 har vilt och rovdjursskärpa
 med lämplig träning och bra 

förararbete, jagar självständigt, 
vidsökt och såttroget; är tillförlit
lig vid eftersök på skadat vilt och 
som apportör, som kortdrivare 
och mångsidig jakthund i täckt 
terräng, företrädesvis i skog och 
vatten.

Anlaget att stå för vilt har från början 
aldrig beaktats i aveln. 

Kommentar uppförande och  
karaktär: Wachtelhunden är 
hemma en lugn och säker hund som 
är öppen och vänlig mot människor. 
I skogen är den energisk och har stor 
jaktlust samt visar skärpa mot rovvilt 
och skadat vilt. Den är vänlig, lätt
lärd och försedd med ett stabilt psyke 
och egen vilja. Enligt ett äldre tyskt 
uttryck ”utnyttjar wachtelhunden 
hänsynslöst sin ägares fel”. Det ligger 
mycket i detta och hunden kräver en 
fast hand och en hundvan ägare för 
att på bästa sätt komma till sin rätt.
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Huvud 
Skallparti: Skallpartiet skall vara 
plant, måttligt brett och utan marke
rad nackknöl.

Stop: Stopet skall vara obetydligt 
markerat.

Nostryffel: Nostryffeln skall vara 
stor och mörk med vidöppna näs
borrar. Opigmenterade fläckar är ej 
önskvärda.

Nosparti: Nospartiet skall vara 
kraftigt med jämn, bred nosrygg. På 
undersidan skall det vara lätt rundat, 
aldrig spetsigt och inte kortare än 
skallen.  ”Ramsnos” (konvex nosrygg) 
är tilltalande på wachtelhund.

Kommentar huvud: Huvudet ska 
vara långt, kraftfullt torrt och ädelt. 
Skalle och nosparti bildar två paral
lella linjer. Ädelheten förstärks med 
en så kallad ramsnos. Fel är korta, 
snipiga nospartier och markerat stop.

Läppar: Läpparna skall vara jämna, 
torra och väl åtliggande med en 
pigmentering som motsvarar päls
färgen.

Käkar/tänder: Kraftigt, regelbun
det och komplett saxbett. Tångbett 
tolereras. Tänderna skall vara väl 
utvecklade.

Kinder: Kinderna skall vara torra 
och huden stramt åtliggande. Okbå
garna skall ej vara framträdande.

Två huvuden med kraft, längd och parallellitet.
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Ögon: Ögonen skall vara mellanbru
na, så mörka som möjligt, medel
stora, något snedställda och varken 
framträdande eller djupt liggande. 
Ögonlockskanterna skall vara fasta 
och väl åtliggande utan synbar röd 
bindhinna. Ögonlockskanterna skall 
vara behårade.

Kommentar ögon: Ögonen ska vara 
mandelformade. Färgen på ögonen 
ska vara mellanbruna. Uttrycket är 
målinriktat, vänligt men bestämt. 
Ljusa och gula ögon förekommer. 
Viktigast att uttrycket inte blir hårt 
och stickigt.

Mandelformade ögon med utmärkta uttryck och passande ögonfärg. Allt för mycket läpp på hunden till höger.

En röd hane med målinriktad blick.
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Öron: Öronen skall vara högt och brett ansatta. De skall 
hänga slätt, inte vridna, tätt bakom yttre ögonvrån och 
inte vara tjocka, köttiga eller sladdriga. De skall ha jämn 
behåring som når över den främre kanten. När öronen 
dras framåt skall de nå till nostryffeln.

Kommentar öron: Öronen ska vara långa och väl be
hårade så att de skyddas mot skador då hunden arbetar i 
svårtillgänglig terräng. Problem finns i rasen med ökande 
grad av öroninflammation och allergier. Här arbetar ras
klubben intensivt för att vända trenden.

Långa och välbehårade öron som är högt ansatta och skyddar mot skador.
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HALS
Halsen skall vara kraftig med särskilt 
välmusklad nacke, som i en vid vin
kel övergår i manken och utan synligt 
löst halsskinn eller dröglapp vidgas 
ned mot bröstet.

Kommentar hals: Halsen ska vara 
välmusklad och torr utan varken löst 
halsskinn eller dröglapp. (Dröglapp är 
ett hudveck som hänger ned vid över
gången mellan hals och bringa).

KROPP 
Rygglinje: Rygglinjen skall vara plan 
och de enskilda delarna skall mjukt 
övergå i varandra. Korset skall vara 
lätt sluttande och svansen skall bäras 
i rygglinjens förlängning eller lätt 
fallande.

Manke: Manken skall vara kraftig 
och markerad

Rygg: Ryggen skall vara kort och 
stram, utan någon sänkning bakom 
manken.

Ländparti: Ländpartiet skall vara 
kraftigt musklat och därigenom 
verka brett.

Kors: Korset skall vara något lägre 
än manken och lätt sluttande, aldrig 
överbyggt.

Bröstkorg: Bröstkorgen skall fram
ifrån sedd vara oval, från sidan sedd 
skall den nå nedanför armbågen. 
Bröstkorgen skall vara lång och väl 
välvd, varken tunnformig eller flat.

Underlinje: Från de sista falska 
revbenen skall underlinjen vara 
måttligt uppdragen. Också på under
sidan skall buken om möjligt vara 
fullständigt försedd med täckhår och 
underull. 

Svans: Svansen skall bäras rakt i 
rygglinjens förlängning eller fallande. 
När hunden är alert bärs den lätt lyft

ad och svansrörelserna är livliga. För 
att förhindra skador skall svansen 
under de tre första levnadsdagarna 
kuperas med högst en tredjedel.

FRÅN OCH MED DEN FÖRSTA JANUARI 1989 
ÄR SVANSKUPERING FÖR BJUDEN I SVERIGE.

Kommentar kropp: En lång och väl 
välvd bröstkorg som når strax nedan
för armbågarna. Rygglinjen är längre 
än mankhöjden. Ländpartiet är brett 
och välmusklat. Buklinjen ska enbart 
vara måttligt uppdragen. Viktigt 
med mjuka övergångar mellan hals, 
skuldra, rygg, länd, kors och svans.

Hane med utmärkt bröstkorg och mjuka övergångar.

Tik med utmärkt bröstkorg och mjuka övergångar.
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EXTREMITETER

FRAMSTÄLL
Sett framifrån skall framstället vara 
rakt och parallellt, sett från sidan 
skall det vara väl vinklat med lodrätt 
ställda ben, väl placerade under 
kroppen.

Skulderblad: Skuldran skall vara 
kraftigt musklad med väl tillbaka
lagda skulderblad.

Överarm: Överarmarna skall i rörel
se glida tätt längs med bröstkorgen.

Armbåge: Armbågarna skall ligga 
tätt intill kroppen och varken vridas 
inåt eller utåt.

Underarm: Underarmarna skall 
vara raka. Övergången mellan leder
na får inte vara rakitiskt uppdriven.     

Handlov: Handlovarna skall vara 
kraftiga.

Mellanhand: Mellanhänderna skall 
sedda från sidan vara svagt sned
ställda.

Framtassar: Framtassarna skall 
vara ”skedformade” och väl slutna. 
Kattfot och harfot är inte önskvärt. 
Tassarna skall ha hårda, motstånds
kraftiga och väl pigmenterade tramp
dynor. Klorna skall vara kraftiga.

Kommentar framställ: Välvinklat 
framställ som ska vara rakt och paral
lellt samt väl placerat under kroppen. 
Krokiga framben förekommer och är 
inte till hundens fördel. 

Kommentar tassar: Tassarna ska 
fram som bak vara skedformade, 
hårda och väl slutna. 
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BAKSTÄLL
Sett från sidan skall bakstället vara väl 
vinklat i knä och hasled. Sett bakifrån 
skall det vara lodrätt och parallellt, 
varken hjulbent eller kohasigt. Ben
stommen skall vara kraftig.

Lår: Låren skall vara breda och 
mycket muskulösa med god vinkling 
mot bäckenet.

Knäled: Knälederna skall vara kraf
tiga med god vinkling mellan lårben 
och underben.

Underben: Underbenen skall vara 
långa, muskulösa och seniga.

Has: Haslederna skall vara kraftiga.

Mellanfot: Mellanfötterna skall 
vara korta och lodrätt ställda.

Baktassar: Se Framtassar.

Kommentar bakställ: Välvinklat 
bakställ. Branta kors, knappa bak
bensvinklar och höga hasor före
kommer inom rasen, detta påverkar 
hunden negativt i rörelse.

Bakställ utan överdrifter presenteras av en rödskimmel hane.

Bakställ utan överdrifter presenteras av en brunskimmel tik.
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Bakställ utan överdrifter presenteras av en brunskimmel tik.

RÖRELSER
Rörelserna skall vara flytande och 
marktäckande. Benen skall glida 
parallellt tätt intill kroppen.

Kommentar rörelser: Med rätt 
anatomi i fram och bakställ uppnås 
de flytande och marktäckande rörel
serna.

En hund i arbete.
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HUD
Huden skall vara tjock och ligga 
stramt an mot kroppen, utan veck
bildning och utan pigmentering.

PÄLS
Pälsstruktur: Pälsen skall ha 
kraftigt, tätt åtliggande täckhår med 
tät underull. Täckhåret är till största 
delen vågigt men ibland också lockigt 
(som persianpäls), eller slätt. Pälsen 
skall inte vara alltför lång, än mindre 
tunn eller silkesaktig. På nacken, 
öronen och över korset är pälsen 
oftast lockig. Baksidan av benen och 
svansens undersida skall vara väl 
befransade. Halskrås förekommer 
ofta. Även på buken skall pälsen vara 
tät. Pälsen skall vara kort men tät på 
nosparti och skalle. Öronen skall vara 
täckta av lockig eller tät, vågig päls, 
som också når över örats innerkant. 
Pälsen mellan tårna skall vara tät 
men inte alltför lång.

Kommentar päls: Det är viktigt för 
funktionen att pälsen består av både 
täckhår och underull. Pälsen kan vara 
både slät, vågig eller lockig. Täck
håren ska kännas glansig, lätt sträv 
och vattenavstötande, inte silkig. Var 
uppmärksam på hårlösa fläckar med 
anledning av rasens allergiproblem. 

Pälsen växer på sina håll ymnigt och 
kan då skifta i ljusa nyanser. För ett 
ovant öga kan detta se både slarvigt 
och ovårdat ut. Pälsvården för rasen är 
annars minimal. Vanligtvis visas hun
darna helt naturella på utställningar. 
Det förekommer ibland att ägarna gör 
i ordning sina hundar, dock utan några 
överdrifter. Kvalitet går alltid före 
kvantitet och preparering.

Brun hane med något vitt på hals och bröst.

Brunskäckad hane.

Två bruna, en brunskäck samt en brunskimmel.
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Färg
Wachtelhunden indelas i två färggrupper:

 Enfärgad brun, mer sällan även röd*, ofta med vita 
tecken eller skimmeltecken på bröst och tår.

 Brun, mer sällan även rödskimmel*. Grundfärgen 
består av bruna resp. röda* hårstrån tätt blandade med 
vitt, ofta med brunt resp. rött* huvud, bruna resp. röda* 
fläckar, brun resp. röd* mantel över hela ryggen.

 Till denna färggrupp hör också skäck med vit grundfärg 
och stora bruna resp. röda* fläckar eller ”tiger”, där 

den vita grundfärgen är blandad med spräckligt eller 
prickigt brunt eller rött*.

Inom bägge färggrupperna förekommer röda* tantecken 
över ögonen, på nospartiet, benen och runt anus.

*) Hit hör alla förekommande rödaktiga (rävröd eller 
hjortröd) nyanser.

Kommentar färg: De röda hundarna har oftast inte lika 
riklig päls som de andra färgvarianterna. Den röda färgen 
kan även uppfattas som mörkt golden, i jämförelse med  
en golden retriever. Ingen annan färg än svart är enligt 
stand arden diskvalificerande.

Brun hane.

Brun tik med tanteckning.Brunskimmel hane.

Röd hane.

En klass med blandade färger i utställningsringen, en brunskäckad, tre röda och en brun.
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STORLEK/VIKT
Mankhöjd: Hanhund 48  54 cm
  Tik   45  52 cm
Vikt: Varierande i förhållande till storleken, ungefär mel
lan 18 och 25 kg (tikar något lättare än hanhundar).

Kommentar mankhöjd och vikt: Obligatorisk mät
ning gäller för rasen och ska skrivas in i domarkritiken och 
resultatlistan, enligt SKKs tävlingsregler 2015. Eftersom 
spannet för de angivna måtten är relativt stort ryms de 
allra flesta hundarna inom gränserna. Obetydligt över el
ler under angiven storlek eller vikt anses som ett fel bland 
andra fel och ska bedömas i förhållande till graden av 
avvikelse.

FEL
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i 
för hållande till graden av avvikelse.

t ex:

 markerat stop
 avsaknad av en P 1
 för djupa, ej tillräckligt strama läppar
 lösa ögonkanter 
 för trånga hörselgångar 
 tunnformad bröstkorg
 tunn, gles eller silkig päls, dåligt behårad buk, 
- hårlösa fläckar

 obetydligt över eller under angiven storlek eller vikt
 högställdhet eller tunn benstomme

ALLVARLIGA FEL
 hudförändringar 
 tandbortfall (utom avsaknad av en P1)
Kommentar fel: Öronproblem, hårlösa fläckar och hud
förändringar har samband med den allergi som finns hos 
rasen. Helhet och funktion är viktigare än enskilda detaljer. 
Dock får inte de detaljer saknas som gör en wachtel till en 
wachtelhund. Utan dessa karaktäristiska drag blir rasen 
bara en hund.

DISKVALIFICERANDE FEL
Aggressiv eller extremt skygg.
Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga 
abnormiteter skall diskvalificeras.
Svag mentalitet, skotträdsla eller skygghet för vilt.
Svåra bettfel (under eller överbett, korsbett )
Ektropion, entropion.
Svart pälsfärg.

NOTA BENE: Endast funktionellt och kliniskt friska hun
dar med rastypisk konstruktion skall användas till avel.

TESTIKLAR
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utveck
lade och normalt belägna i pungen.

Hanhund och tik av utmärkt wachtelhundtyp.
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Hanar
Axplock med hanar av utmärkta typer i olika färger och åldrar. Fel och förtjänster förenas i en positiv helhet.
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Hanar
Axplock med hanar av utmärkta typer i olika färger och åldrar. Fel och förtjänster förenas i en positiv helhet.
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Tikar
Axplock med tikar av utmärkta typer i olika färger och åldrar. Fel och förtjänster förenas i en positiv helhet.
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Tikar
Axplock med tikar av utmärkta typer i olika färger och åldrar. Fel och förtjänster förenas i en positiv helhet.
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