Grand danois, hundeverdenens Apollon. Rasen
utstråler styrke og eleganse, i en stor, kraftig og
velproporsjonert kropp. Vennlig, mild kjempe –
lojal og trofast. Kjærlig, leken – og sist, men ikke
minst, en barnevennlig hund. Rasen er først og
fremst en selskaps- og familiehund. Den som
velger grand danois vil få en trofast venn for livet.
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Merlefarget
grand danois. Foto:
Elisabeth
Bugge
Olsen.

Tekst: Klubbens medlemmer

Grand danois
G

rand danois stammer fra de gamle
molosser-rasene som fantes i Europa. Rasen ble brukt til villsvin-og
bjørnejakt, og som vakthunder. Det fortelles
om jaktlag med mellom hundre til to hundre
hunder på jakt etter bjørn og villsvin. På denne
tiden ble ørene kupert for ikke å bli revet opp
av villsvinets tenner. Det finnes mange illustrasjoner av den tidlige grand danoisen som
viser den på jakt og i flokker som angriper de
svære, fryktinngytende villsvinene.
Rasen har gjennom tidene vært kjent under
flere navn. Men i 1880 ble Die Deutsche
Dogge rasens navn i Tyskland, samtidig
som den ble valgt til Tysklands nasjonalrase.
Raseklubben ble stiftet i 1885. I Tyskland var
de meget nøye i sitt avlsarbeid. Målet var en
utholdende, kraftig og høy hund; modig, men
også intelligent og myk. I 1891 kom en gruppe
oppdrettere sammen, og den første standarden
for rasen ble skrevet. Det er fortsatt Tyskland
som har ansvaret for standarden i FCI.

Gul grand danois.
Foto: Steinar T. Moen.
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Under første og andre verdenskrig ble det
dårlige kår for rasen, da det var lite mat å
oppdrive. Oppdrettere i Mellom-Europa så
hvordan krigen utviklet seg, og for å redde
rasen ble mange gode avlsdyr sendt over til
både England og USA. Da krigen var over
startet oppdretterne i Mellom-Europa opp igjen
med de avlsdyrene de hadde tilgjengelig. Dette
er hovedårsaken til at man i dag ser forskjellige
typer grand danois. I Skandinavia, USA og

Harlekinfarget grand danois. Foto: Kjell Arne Høgmo.

England har man en langt mer elegant type, og
disse er mye nærmere den typen de hadde i rasens hjemland før første og andre verdenskrig.
Særtrekk og personlighet
Grand danois er en rase med stor verdighet og
utstråling. Den er hengiven og trofast, glad i
barn, og elsker sin familie. Dette er en hund
som tusler etter eieren sin og gjerne ligger der
eieren er. Lettdressert, men kan være noe sta.
Rasen forener gjennom sitt edle helhets
inntrykk reisning, styrke og eleganse i en stor,
kraftig og velproporsjonert kroppsbygning.
Den skal ha substans, men samtidig være edel
og ha en harmonisk helhet. En grand danois
skal ha harmoniske, smidige og jordvinnende,
lett fjærende, bevegelser. Høyde for hanner
er minst 80 cm og høyde for tisper er minst
72 cm. Rasen har tre atskilte fargegrupper:
Gul og tigret; harlekin og sort; blå.
I standarden kan man lese følgende om rasens
temperament: «Vennlig, lojal og hengiven

overfor sin eier. Kan være reservert overfor
fremmede. Selvsikre, uredde, lettdresserte
selskaps- og familiehunder ønskes, som ikke
lett provoseres og ikke er aggressive.»
Rasen er i dag først og fremst en familie- og
selskapshund, kjent for å være barnevennlig.
Den har behov for å få være en del av familien, og dette er noe man bør ha i tankene om
man vurderer å skaffe seg en grand danois.
En grand danois er en stor hund, men gjør lite
av seg innendørs hvor den aller helst vil være
nær sin eier og familien. Den bjeffer lite, men
varsler gjerne når det kommer fremmede.
Bruksområde
Rasen er lettlært, men kan være noe sta. Mange
har hørt om hvor rolig rasen er, og ser kanskje
for seg en hund som ligger og dormer på sofaen gjennom dagen. Dette er i så fall en stor
urettferdighet mot rasen. En grand danois trives
med å bli brukt, og har mange bruksområder
for den som ønsker en hund å være aktiv med.

Mantelfarget grand danois. Foto: Steinar T. Moen.

Blå grand danois. Foto: Steinar T. Moen.

Rasen har bevart sine evner til sporsøk, og i
Norsk Grand Danois klubb ser vi medlemmer som benytter den på viltspor. Rasen kan
fint brukes til både agility og lydighet. En
ferdig utvokst grand danois kan utmerket
bære kløv på fjellturer. Grand danoisen er
også en populær utstillingshund. Kvaliteten
på rasen er høy i Norge sammenlignet med
andre land, og det er ikke uvanlig at man ser
en grand danois representert i gruppe- og
BIS-finaler på utstillinger. Norskoppdrettede
grand danoiser hevder seg også i utlandet. Vil
du bare ha en god turkamerat eller en kompis
på joggeturen, så er hunden også fornøyd med
det. Jevnlig mosjon med mulighet for å løpe
litt løs passer den utmerket.
Hvem passer grand danois for?
Går man til anskaffelse av en så stor rase som
en grand danois, må man være sitt ansvar
bevisst og nøye vurdere om man har den
tiden som kreves til hunden, særlig i hundens
valpe- og unghundperiode. Som valp og

Sort grand danois. Foto: Steinar T. Moen.
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unghund er grand danoisen minst like aktiv
som alle andre raser.
Dette er en hurtigvoksende rase, som er
nærmest ferdig utvokst i høyden allerede
ved sju måneders alder. En så stor hund må
ha en god og grundig sosialisering. Den tiden
man investerer i valpe- og unghundfasen kan
ikke undervurderes for denne rasen som blir
så stor når den er ferdig utvokst. Det anbefales at man er konsekvent og gir hunden en
grundig oppdragelse, og at man starter med
dette straks man har fått valpen i hus. Vi vet
at tiden mellom åtte og tolv uker er en viktig
tid for valper. Grand danois-eiere bør utnytte
denne tiden ekstra godt.

En grand danois bærer gjerne kløv på tur.
Foto: Lars Eide.

Selv om grand danoisen er en hund med et
mykt gemytt skal man alltid huske at man må
ha lederskapet på plass! Rasen passer for de
som har noe erfaring med hund fra før, og for
de som er genuint interessert i hund og villig
til å jobbe aktivt med hunden sin. Raseklubben
stiller alltid opp for nye medlemmer med råd
og veiledning.
Helse
Fødselsvekten på en grand danois-valp ligger
gjennomsnittlig på cirka 650 gram. Ved åtte
ukers alder veier den mellom 10-14 kilo. Ved
tolv måneders alder er de som regel utvokste
i høyden, etter dette kommer muskelmassen.
Det er viktig å ta hensyn til rasens hurtige
vekst. En valp under seks måneder bør ikke
gå lange turer. Den må gjerne få være mye ute
og tumle rundt, men på sine egne premisser.
På grunn av den hurtige veksten er det viktig
å sette seg godt inn i hvordan rasen fôres, og
det må brukes et kvalitetsfôr.

Grand danois - barnas bestevenn.
Foto: Elisabeth Bugge Olsen

Tigret grand danois.
Foto: Elisabeth Bugge Olsen.

I den siste helseundersøkelsen raseklubben

gjorde blant klubbens oppdrettere og medlemmer var det ingen spesifikke sykdommer som
pekte seg ut som et særlig problemområde.
Selv om rasen fremstår som sunn, har man
likevel fokus på blant annet hjertesykdommer
og da særlig dilatert kardiomyopati. Det pågår
mye forskning på sykdommen i utlandet og
man håper på snarlig gjennombrudd i denne
forskningen. Magedreining er noe rasen kan
bli rammet av, hurtig behandling hos veterinær
er nødvendig om hunden blir rammet, og nye
grand danois-eiere anbefales å settes seg inn i
symptomene. Øyesykdommer har rasen svært
lite av, likeså hudlidelser. Hofteleddsdysplasi
finnes det svært lite av på rasen.
God og jevnlig mosjon, ikke et skippertak
i helgene, samt bruk av kvalitetsfôr danner
grunnlaget for en sunn og sterk hund. Særlig
gjelder dette også for den eldre grand danoisen
som trenger en velutviklet og sterk muskulatur.
En grand danois på åtte år er å anse som en
gammel hund, men det er ikke uvanlig å høre
om hunder som blir eldre enn dette.

Norsk Grand
Danois Klubb
Leder: Heidi Lund. Tlf: 938 47 733.
e-post: leder@ngdk.no

REGIONALE
KANADISKE

Valpeformidler: Nora Skotaam, tlf.
913 55 555, e-post: valpeformidler@
ngdk.no
Webside: ngdk.no

INGREDIENSER

Norsk grand danois klubbs offisielle
facebook side: NGDK- Norsk Grand
Danois Klubb

Levert av folk vi kjenner og stoler på
Laget i våre egne kjøkken
Levert ferskt hver dag

Klubbens medlemsblad «Stort sett»
utkommer med fire nummer i året.
Selv om NGDK er en relativt liten
klubb med knappe to hundre
medlemmer, er det likevel en aktiv
klubb som blant annet arrangerer
fire utstillinger i året, hvorav tre er
rasespesialer.
På flere av disse utstillingene står det
sosiale samværet i sterk fokus, og
det arrangeres grilling, festmiddager,
utstillingstreninger mm. Klubben arrangerer også lydighetskurs rundt om
i landet.
Klubben har distriktskontrakter i store
deler av landet som avholder treff og
treninger hvor det er ønskelig. (Se
klubbens nettsider for informasjon).
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FOR HUND & KATT

Vi tilbereder våre matvarer i egne kjøkken,
hvor vi velger hver ingrediens og kontrollerer
hver detalj i produksjonen.

BIOLOGISK KORREKT
BREDT UTVALG
HUNDE- & KATTEFÔR

•
•
•
•

Ferske råvarer
Kjøtt- og proteinrikt
Lavglykemisk, få karbohydrater
Regionale bær, frukt og grønnsaker

FOR DEG SOM ER OPPTATT AV BÅDE PRIS OG KVALITET

Markedsføres i Norge av:
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