
DMK’ s Hvalpesynskema  - Grosser münsterländer 
Alder på tæven: Bruges ved sammenligning af alderen på tæver i dk. Derudover holdes 

der øje med en evt. kobling til fødselsproblemer og fejl samt hvalpenes helhedsindtryk.   

Foderstand tæve: Bruges til at se hvor gode münsterländere er til at holde huldet og 

samtidigt føde hvalpe. Her ses at nogle racer slet ikke kan holde huld uanset hvordan de 

fodres og hvor få hvalpe de får. Det er et punkt der bare skal holdes øje med, men vi 

anser det ikke at være problemer for vore tæver p.t. Foderstand afgøres med BCS (Body 

Condition Score- Nestle Purina)   

Parring: For at få et overblik over hvordan parringerne forgår hos GM, og om hundene vil 

parre.  

Fødselsforløb: Bruges til at få et indblik i hvordan den enkelte opdrætter har oplevet 

fødslen samt få oplyst om der har været problemer. Ligeledes at få oplyst fødetid, antal 

dødfødt/aflivet samt årsagen til evt. aflivning. (Deformiteter, ganespalte m.v.)   

Hvordan holdes hvalpene: For at få information om hvorledes hvalpene er underbragt. 

(køkken/hundegård), så info lettere kan tilpasses den enkelte opdrætter.   

Helhedsindtryk af hvalpe: Indtryk af kuldet. Målet er et ensartet kuld, der har 

nogenlunde samme BCS. Hvis det ikke er tilfældet, er det vigtigt at få årsag hertil af 

hensyn til det videre avlsarbejde.   

Farve: Statistik over hvorledes farvevariationerne fordeles på de hvalpe der fødes hvert år 

(S/Sk, S/HV og S) og variationer ud over det der er godkendt i henhold til racestandard.   

Sten/testikler: Er de kommet ned ved 7-8 ugers alder? Hanhunde har frem til 10 mdr. 

alder før begge sten skal være i pungen, men tidlig nedstigning er positivt/ønskeligt, da 

det giver mindre bekymring for opdrætter.   

Krop: Evt. navlebrok. Størrelsen måles på diameteren af huldet. Navlebrok måles i lille: 

1-5 mm, mellem: 0,5 – 1,3 cm, stort: over 1,4 cm. Dette er arveligt og i international avl 

er man meget interesseret i denne lidelse. Herudover om der skulle være andre afvigelser 

(deformitet) i forhold til normal anatomi.   

Ben/poter: Antallet af hvalpe med vildtklør ønskes undersøgt. Derudover kommenteres 

kun hvis der er kraftige misdannelser. Alt andet er ok.   

Hale: Om der er knæk/brud på halen, om den mangler eller er for kort i henhold til 

racestandard (kortere end til hasen). Samt om over 40 % af halen er brun, dette er et 

punkt som diskuteres internationalt og derved vil vi gerne kunne give et svar på hvordan 

det ser ud i Danmark. Alt andet beskrives som ok.   

Øre: Misdannelser der gør at hunden ikke er efter racestandard kommenteres ellers ok.   

Øjne: Misdannelser af øjenlåg (ektropion/entropion) samt mangel på øjenæblets 

dannelse/ blindhed kommenteres, alt andet er ok. Farve registreres ikke da denne ikke 

er endelig ved 7-8 ugers alder.   

Hoved: Der tilstræbes helt sort hoved men hoved med snip eller blis kan også godtages  



Snude: Evt. næsepletter registreres. Hvis over 50 % af næsen er dækket, er alvorlige fejl i 

henhold til racestandard, derfor vil vi gerne have et overblik over hvorvidt der er et 

problem.   

Bid: Underbid eller skævt bid. For at få indblik i hvor mange % münsterländere der fødes 

med korrekt bid.   

Væsen: Overordnet indtryk af de individuelle hvalpe. Nysgerrig: Kommer frem til hegn. 

Er interesseret i omverdenen, personer og ting. Nervøs: Holder sig væk/gemmer sig, vil 

ikke undersøge ting eller personer. Kan ses hvis der ingen socialisering er sket eller 

hvalpen lider af en hjerne fejl.   

Aggressiv: Slås uden at stoppe, heller ikke når anden hund giver sig, er aggressiv over 

for mennesker. Det er yderst sjældent at dette ses. Oftest kun som tegn på kraftig smerte 

eller fejl i hjernen. Alm. slåskamp mellem søskende m.m. regnes ikke som aggressivitet. 


