Alpenländische dachsbracke och storleken
Som många har noterat kan höjden variera tämligen mycket på ”alpländaren” och man kan ju också
tycka att spannet 34-42 cm är ganska mycket på en så pass lågställd ras. Riktigt högställda individer
kan födas efter föräldrar med tillåten höjd, det kan bli hundar uppåt 50 cm och till och med över 50.
Det gäller för uppfödarna att beakta denna omständighet i sitt avelsarbete! Det lär vara lätt att
genom oförsiktig avel driva upp storleken på en ras, men kräver mer arbete att återställa den till det
normala igen.
I Tyskland och Österrike utför man Formbewertung där man bedömer hundens exteriör mycket
noggrant och utförs endast en gång under hundens liv och lägst vid 15 månaders ålder. Det kan
närmast jämföras med vår exteriörbeskrivning på bl.a. brukshundraserna.
Mankhöjden ska vara minst 34 cm och högst 42 cm, idealhöjden för hanhundar är 37-38 cm och
för tikar 36-37 cm. (I Sverige sker mätningen till högsta punkten på manken). Hundar under 34 cm
och över 42 cm bedöms med ungenügend (0 poäng) och blir då inte aktuella för avel. På utställning
i Sverige ska de bedömas med Disqualified.
Inte bara höjden är viktig, även kroppslängden är viktig för de rätta proportionerna.
Förhållandet mankhöjd - kroppslängd ska vara 2:3.
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Underarmens längd: Tidpunkten för öron-/chipmärkning blir principiellt utförd under valpens
sjunde levnadsvecka. Samtidigt blir valparna bedömda och följande data blir fastställda: kennelnamn, valpens namn, födelsedatum, datum för märkning, färg, frambenens ställning, underarmens
längd, bröstomfång (bakom frambenen), bettet och uppförandet mot ”tatueraren”.
Underarmen mäts från armbågsspetsen till bakre trampdynans framkant i mitten av framtassen (vor
der Hinterkante des Ellenbogengelenks bis zur Vorderkante des Hauptballens in der Mitte der
Vorderpfote).
Vid underarmslängd (Unterarmlänge, UL):
10-11,9 cm blir 0% för höga (över 42 cm); 75% inom standardmått; 25% för låga (under 34 cm)
12-13,0 cm blir 5% för höga (över 42 cm); 90% inom standardmått; 5% för låga (under 34 cm)
13,1-15,5 cm blir 78% för höga (över 42 cm); 22% inom standardmått; 0% för låga (under 34 cm)
Mätning av underarmen ger en tidig information av den förväntade utvecklingen av mankhöjden.
Felaktigheter är säkert möjliga, men oaktat detta är metoden lyckad. Inom mätområdet 12 till 13 cm
av underarmslängden kan man med en 90%ig säkerhet förutsäga mankhöjden. Denna omständighet
är viktig och intressant för uppfödaren inför valpfördelningen. Om en och annan valpköpare vill ha
en något högre eller lägre hund så kan önskemålet tillgodoses.
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