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Brasilien )

En typisk
Molosser-race.
Kraftfulde
knogler,
rektangular
kropsbygning,
kompakt, men harmonisk og velproportioneret.
Dens tette bygning er kombineret med en betydelig adrathed,
hvad der klart ses. Taver skal have et veldefineret, feminint
konsprag, som umiddelbart gor dem forskellige fra hannerne.
Mod, beslutsomhed og fremragende tapperhed er indeholdt i
dens karakteristiske
trak. Den er tydig over for sln ejer og
familien, 09 serdeles tolerant over for bsrn. Dens trofasthed
har givet baggrund for et brasiliansk ordsprog. Den soger
altid sin herres selskab. Et af dens karakteristiske
trak er
dens mistro (orig. ojeriza) til fremmede. Dens vasen er roligt,
praget
af selvsikkerhed
og selvtillld, der lkke rokkes af
uvante lyde eller
nye omgivelser. Foruden at vare
en
uovertruffen
vogter af ejendommen er den pr instinkt lige sA
velegnet til storvildtjaqt og som kvaghund.

Bevagelse:

Fllaen skal have en spandstig bevagelse med god rakkevidde.
De smidige, lange skridt minder om de store kattes bevagelse.
Det mest karakteristlske
trak er pasgang€h: en sidevis, totrins gangart, hvorunder
benene i samme slde beveger sig
frem og tilbage pracis parvis, hvad der giver en rullende eller
gyngende bevagelse af kroppen, fremhavet langs hele overlinien til halen. I skridtgang
holdes hovedet lavere end
Dens trav er flydende, frit
med
og ubesveret,
ryglinien.
kraftfulde,
Iange skridt.
Galoppen er kraftfuld,
med en
hastighed, der er overraskende for en sA stor og tung hund.
PA grund af de smidige led, typisk for Molosserne, fAr man det
indtryk
af Filaens bevagelse, at den meget pludseligt og
hurtigt
kan sklfte
retning,
hvad der da ogsA er en
kendsgerning.

Udtryk:

I hvile er udtrykket
det
roligt, adelt og fuldt af selvtillid;
rsber aldrig kedsomhed eller et 'fjernt b[k'. NAr hunden er
opmarksom, virker udtrykket
beslutsomt og ArvAgent med et
fast blik.

Hoved:

Filaens hoved er stort, tungt og massivt, altid proportioneret
efter kroppen. Set fra oven kan man forestille sig en trapezformet flgur,
hvori hovedet med sit pareformede omrids er
indtegnet.
Set fra siden har naseparti
og skalle omtrent
starrelsesforholdet 1 til t, idet nasepartiet er en smule kortere
end skallen.
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Skalle:

Skallens profil danner en blod kurve fra stop til nakkeknuden,
som specielt hos hvalpe er fremtredende.
Set forfra er sftansn
stor og bred, med en let hvalvet overlinle.
Slderne gAr nasten
lodret nedefter I en kurve, der snevrer
ind mod nasepartiet.
Noget stop ses ikke.

Stop:

Set forfra
er det praktisk
talt ikke eksisterende.
Midterf uren
er let og fortsatter
bladt opefter.
Set fra siden er stoppet
lavt,
skrAnende
og faktlsk
kun dannet
af de veludviklede
ojenbrynsbuer.

Naseparti:

Kraftigt,
bredt og dybt, alud i harmoni med skaltsn. set fra
oven er det, udfyldt
under ojnene og bliver ganske let smallere
ud mod midten, hvorefter
det atter bliver
lidt bredere
mod
nesen. set fra siden er naseryggen
lige eller let buet, men
aldrig opadvendt. Nesepartiet
afsluttes fortil i en nesten lodret
linie med en indsankning
lige under nasen. Der dannes en
perfekt kurve af overlaberne,
der er tykke og
hengende. De
nAr neden for underlaberne
og former derved
nasepartiets
underlinie,
som er nesten parallel med overlinien.
Leberanden
kan altid ses. Underleberne
er tattiggende
og faste forfra og
til hjornetanderne,
hvorefter
de er lose og har takket
rand.
ved basis har nasepartiet
en betyderig dybde, som dog ikke er
stsrre end lengden. Laberandene danner fortil et omvendt IJ.

Nese:

veludviklede
og brede
nasebor,
nesens bredde. Nasen er sort.

Ojne:

Fra middelstore
til store, mandelformede, ansat godt langt fra
hinanden
og middel tit dybtliggende.
Titladt
ojenfarve:
Fra
msrkebrun
ti.l 9ul, altid af stemt efter pelsfarven.
PA grund af
den rigelige og lsse hud er den nedre ojenrand los hos mange
hunde, hvad der dog ikke anses som en fejl, da denne detalje
forsterker
det melankolske udtryk,
der er typisk for racen.

Orer:

Hangende, store og tykke, v-formede.
De er brede ved basis
og bliver
smallere mod enden, der har afrundet
spids. De er
ansat pA den bageste del af skallen pA hojde med ojnene, nAr
hunden er i ro. NAr hunden er opmerksom, bares de hojere
end i hvilestillingen.
@rets basis er skrAtstillet,
med den
forreste
kant, hoJere end bagkanten.
orerne
bares hengende
ned langs kinderne
eller bagudfoldede,
sA det indvendige
af
sret kan ses.

Bid:

De sterke
og hvide
tander
er mere brede end lange. De
overste
fortander
er brede ved roden og har skarpe rande.
Hjarnetenderne
er kraftige,
velplacerede
og sidder langt fra
hinanden. Det ideelle bid er saksebid, men tangbid accepteres.

Hal.s:

Usedvanlig
kraflig
og muskulos,
kort. Den har let buet overlinie
Los halshud ved struben.

Overlinie:

Manken danner en skrA li.nie og har god bredde pA grund af
afstanden mellem skulderbladene.
Manken er placeret lavere end
krydset.
Bag manken andrer
overlinien
retning og stiger blodt
mod krydset.
Ryglinien viser ingen tendens ti.l hangeryg
eller
karperyg.

der

dog

ikke

fylder

hele

hvad der fAr den til at virke
og er godt afsat fra skatlen.
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Kryds:

Bredt og langt, har en haldning
pA ca 3oo mod vandret og
danner en blsd kurve. Krydset er placeret en smule hojere end
manken. Set bagfra er det fytdigt,
no€tenlunde af bredde som
brystkassen.
Et bredere kryds hos tever er tilladt.

Krop:

Kraftig, bred og dyb, dakket
af tyk og los hud. Brystkassen
er lengere
end landepartiet.
Kropslangden
mAlt fra skulderspids til sedebensknude
plus 10%.
svarer tll skulderhsjden

Brystkdss€:

Godt hvelvede
ribben,
der dog ikke
skuldrenes placering. Det dybe og brede
med albuen. Godt fremhevet, forbryst.

tand:

Kortere og mindre dyb end brystkassen,
sAledes at de to dele
af kroppen ikke 'flyder
sammen'. Hos taver
er den nederste
del af landen mere udviklet.
Set, fra oven er landen smallere
end brystkasse og kryds, men mA ikke danne talje-Iinie.

Underllnie:

Brystet er langt
er let optrukken,

Forpart:

s kulderpartiet
er
sammensat
al
to
lige
lange
knogler,
skulderblad
og overarm. Skulderbladet
danner en vinkel pA 45o
mod vandret, og med overarmen en vinkel pA 90". Leddet mellem
skulderblad
og overarm udgor skulderspidsen,
som er placeret
pA hojde med brystbenets
spids, men udt langere lilbage. Den
ideelle placering af skulderspidsen
ligger midt mellem albuen og
manken. E n lodret
linie fra manken bst passere albuen og
ramme forpoten.

Forben:

parallelle
Kraft.lge knogler,
og lige ben indtil
mellemhAnden.
HAndroden
er
kort
og tydeligt
sterk,
mellemhAnden
let
skrAtstillet.
Forbenets
langde
fra jorden til albuen bsr v€re
50 ee af skulderhojden.

Forpoter:

godt
starke
og
hvelvede
taer,
Tradepuderne
tykke, brede og dybe.
stilling
vare fremadrettede.
Kraftige,
er Lilladt, hvis det ogsA er farven pA

Bagpart:

Bagbenene har knapt sA kraftige
knogler som forbenene, men
generelt
er aldrig
letbyggede.
OverlAret
har
buet
omrids,
dannet
af de kraflige
muskler,
der
udgAr
fra
hofteog
sadeben og former bagpartens omrids, og sadebenet bst derfor
have god langde. Bagbenene er parallelle, med sterke haser og
Iet vinklet mellemfod, der er noget langere end mellemhAnden.
Moderat vinkling
i kne- og haseled.

Bagpoter:

Lidt
mere
beskrivelse.

Hale:

Meget bred
ved roden,
middelhojt
ansat, brat
aftagende
i
tykkelse i hojde med haseleddet. NAr hunden er opildnet, loftes
halen hojt, og kurven
ved spidsen
bliver
mere fremhavet.
Halen bsr ikke beres oprullet over ryggen.

Hojde:

Skulderhsjde

Vegt:

Hanner mindst

og parallelt med jorden
men ikke myndeagtig.

kommer i vejen
for
bryst nAr ned i hojde

i hele langden.

ikke
for
tet
samlede.
Poterne skat i den ideelle
morke klser. Hvide kloer
poter og taer.

ovale end forpoterne,
men i
Vildtkloer
bsr ikke forefindes.

for hanner

55-75 crt, taver

50 kg, tever

Bugen

mindst 40 kg.

avrigt

60-70 cm.

med

samme
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Fanre:

AlIe ensfarvede
er tilladt, undtagen de diskvalificerende
farver
(NB !
hvid
Broget
og
og
musegrA.
merle
er
ligeledes
diskvalificerende).
Brindlet pels med ensfarvet
bund kan have
svagt tegnede striber
eller meget kraftlge,
morke striber.
En
sort maske kan forekomme, men kraves
ikke. E'or alle tilladte
farver
accepteres hvidt pA poter, bryst og halespids, men er
usnsket alle andre steder. Hvide aftegningter, der dekker
i att
mere end Ll 4 af kroppen, skal reducere bedsmmelsen.

Hud:

Et af de mest betydningsfulde
racetrak
er den tykke, Isse hud
over hele kroppen,
og fremmest pA halsen, hvor den
forst
danner
udtalt
09 ofte ses hudfolder
ogsA pA
lss halshud,
forbryst
og bug. Hos nogle hunde ses en fold pA hver side af
hovedet og fra manken ned mod skuldrene. I ro er hovedet
uden rynker,
men nAr hunden er opmerksom, danner sammentrakningen
af huden smA rynker i skallens lengderetning.

PeIs:

Kort,

Karaktertest:

(i Brasilien) for alle hunde over t2 mAneder for at
Obligatorisk
opnA championat. Alle champions skal have certifikat
for bestAet
prove
karaktertest.
En
sAdan
udfores
ved
alle
specialudstillinger,
og den kan efter dommerens bestemmelse foretages
ogsA ved andre udstilLinger,
at den er offentlig
og
forudsat
foregAr uden for ringen.

glathAret,

Proven

tet

og liggende

tet

til kroppen.

omfatter:

1. Anoreb med stok. Hunden skal uden kommando angribe frem
foran sin forer, som bliver stAende. Det er forbudt
at sIA eller
rore hunden.
2. Skudprove. Der affyres lose skud 5 meter fra hunden, som
skal vise sig opmarksom, men med selvtlllid
og selvsikkerhed.
3. Under
fremfsringen
i ringen
skal
analysere
dommeren
hundens
opforsel
og temperament
og lagge
merke
til dens
udtryk. Under karaktertesten
skal lsar vurderes:
hundens modvilje mod fremmede,
hundens selvsikkerhed,
mod, beslutsomhed og dristighed.
Fejl:
Diskvalificerende
fejl:

Generelt: Kryptorchisme,
monorchisme, brug af kunstige
midler
for at opnA bestemte virkning€r,
albinisme, mangel pA type osv.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
L2.
13.

Aggressivitet
over for ejeren.
Fejhed, skyhed.
Ksdfarvet nese.
Overbid.
Underbid, hvor fortanderne
ses ved lukket mund.
Mangel pA t hjornetand eller 1 molar (undtagen M3).
BH ojne, glasojne.
Kupering af orer eller hale.
Krydset lavere end manken.
Pelsfarve hvid, musegrA, broget eller merle.
Storrelse under 55 cm for hanner, 60 cm for tever.
Mangel pA lss hud.
Mangel pA den typiske pasgang.

Ef LA
l{eget alvorlige
fejL

Alvorlige

fejl!
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1.
2.
3.
4.
5.
5.
?.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Lille hoved
Stramme overleber (lkke hengende).
Udtalt stop, set forfra.
UdstAende ojne.
Mangel pe 2 tender (bortset fra pt).
Manglende los halshud.
Slovt eller frygtsomt temperament.
Skudfolsomhed.
Karperyg.
Vandret rygunie (ikke stigende mod krydset).
Udpreget opkneben bug.
Kohasethed.
Manglende vinkling af bagparten (stejle haser).
Let knoglebygning.
Manglende substans (spinkel.
Storrelse over 75 cm for hanner, 70 cm for tever.
Hvide aftegninger, der dakker over 1/4 af kroppen.
Pigmentmangel pA ojenrandene.
Runde 6jne.
Kvadralisk bygning.

1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kort naseparu.
Sme 6rer.
Hojt ansatte arrer.
Serdeles lyse ojne.
Rynker 1 skallens hud, nAr hunden er I ro.
Underbid.
Mangel pa 2 tander.
Vandrette hudfolder ved struben (ukorrekt los hud).
Hengeryg,
Smalt kryds.
Halen bares oprullet over ryggen.
l,Iangelfuld brystdybde.
Enhver skavhed I mellemhend og ha6er.
Overvlnklet bagpart (overvlnklede haseled).
Korte skridt med uulstrekkellg
rakkevidde.

Mindre fej}

AIt andet. der ikke svarer

Bemark!

Hanhunde skal have to normalt udviklede
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