Norske Dommerudtryk
A
Angstbiter: Nervøs hund, som bider af rædsel i indbildt selvforsvar
B
Bakstilt: Urigtig opstilling af hund i ringen, bagbenene trukket for langt bagud.
Blinkhinde: Indre øjenlåg, nærmest rudimentær i indre øjenlåg, synlig hos enkelte hunderacer.
Bløt: Hund, hvis muskulatur ikke er tilstrækkelig fast, også om svag håndrod og om et vegt gemyt.
Bog: Skulderparti
Brystdybde: Afstanden fra bryst-benets forreste kant til bageste rib-benspar (ikke helt dansk opfattelse af
ordet)
D
Dekkhår: De ydre hår hos hunde med dobbelt hårlag.
Dvergpreg: Defekt, væsentlig kendetegnet ved æblehoved, udstående øjne, krumme underarme og lår.
E
Eggformet: Ovalt tværsnit.
Eplehode: Æblehoved, rund, hvælvet skalle med tilnærmet halvkugleform.
F
Fin skulder: Lille afstand mellem skulderblads-toppene.
Flanke: Partiet mellem lænd og bug, bag ribbenene foran bækkenet.
Fremskutt albue: Albuen ligger langt fremme, fordi albuevinklen er åben (underarmen stejl).
Fremskutt skulder: Skulderbladet er placeret langt fremme på kroppen (ikke at forveksle m. stejl skulder)
G
Gjeterygg: Overlinje uden synlig manke.
Grov skulder: Stor afstand mellem skulderblads-toppene.
Grunn: Brugt alene: krop med utilstrækkelig dybde i hele kroppens længde, eller: grunt snudeparti, grunt
bryst osv.
H
Haleklemmer: Hund, som af nervøsitet bærer halen mellem benene, bruges ikke om hund, som skal have
denne haleføring.
Haleknekk: Knæk på halen, arvelig eksteriørfejl.
Halekrok: Krog yderst på hale, som skal være lige eller sabelformet.
Harmoni: Rigtigt forhold mellem de enkelte legemsdele.
Haseaktion: Bevægelse fra haseleddet.
Hvelvete poter: Stærk krummede tæer.
Høyde: Skulderhøjde, fra skulder-bladstoppene til jorden.
Høyttravende: Lemmerne, særligt de bagerste, løftes for højt under bevægelse.
I
Innklemt albue: Albuerne drejer for meget indad på grund af smalt bryst.
Innsvinget albue: Svagere grad af ovennævnte.
K
Karpelænd: Konveks lændebue.
Kinnbakker: Forældet udtryk for udbulende kinder.

L
Lammehale: Hale, som hænger dødt og lige ned.
Løs halshud: Løs, hængende hud på halsens forside.
M
Marktrang: For lille afstand mellem forpoterne indbyrdes og mellem bagpoterne indbyrdes, bruges
fortrinsvis om bevægelser.
Markvid: Som ovennævnte blot er afstanden for stor.
Mellomhånd: Partiet mellem forpote og håndrod.
N
Nedsunket rygg: Ryg, som er nedsænket mellem skulderbladene.
Nyreparti: Bagerste del af lænd og flanker.
Nøstende bevegelser: Om forbensbevægelser, når benene føres indad, væver.
O
Oppsvinget buk: Ikke så stærk som opknebet buglinje.
Oval bryst: Ægformet tværsnit.
R
Rundt bryst: Stærkt buede ribben.
S
Sittebensknuter: Sædebensknuder.
Skråtstillet skulder: Skulder med stor hældningsvinkel.
Snipete: Let og spidst snudeparti.
Snorende bevegelser: Alle fire poter bevæges langs samme linje, singletracker.
Sprikende pote: Spredte tæer.
Square: Skvær, dybt snudeparti, hvis forreste konturlinje danner lige vinkel med næseryggen. Dansk =
firskåren.
Svanehals: Buet, lang tynd hals, længere og tyndere end hjortehals.
T
Tispe: Tæve.
Trang front: For lidt afstand mellem forbenene.
Trange bevegelser: Forben og/eller bagben føres for nær hverandre.
Tverrbit: Tangbid.
Tåtrang: Indadrettede poter.
Tåvid: Udadrettede poter.
V
Vinkler: Vinkler mellem lemmeknoglerne.

