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   GRUPPE:   10 
   FCIs RASENR.: 200 
    
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR ITALIENSK MYNDE 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

Italia 
 
 
Bruk: Hundeløp 
 
Historisk bakgrunn: Den lille italienske mynden 
nedstammer fra små myndehunder som eksisterte 
allerede i det gamle Egypt, ved faraoens hoff. Via Hellas, 
bekreftet av mange avbildninger på vaser og boller, kom 
rasen til Italia i begynnelsen av 400-tallet e.Kr. Den utviklet 
seg spesielt i renessansen, ved adelens hoff. Det er ikke 
sjeldent å se den italienske mynden i malerier av de 
største italienske og utenlandske kunstnere. 
  

Helhetsinntrykk: 
 

Slank, kvadratisk. Selv om den er liten, er det en typisk mynde 
med myndens forfinede eleganse. Rasen kan stå modell for 
begrep som ynde og edelhet.  
 

Viktige 
proporsjoner: 

Kroppslengden lik eller noe mindre enn mankehøyden.  
Skallen er lik halve hodelengden. Hodets lengde inntil 40 %  
av mankehøyden.  
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Livlig, hengiven, føyelig  

Hode: 
 

Langstrakt og smalt.  
 

 Skalle: Flat. Neseryggen og skalletaket har parallelle linjer.  
Skallen utgjør halve hodelengden og har lett avrundete sider.  
Godt utmeislet under øynene.  Uten tung muskulatur i hodet. 
Markerte øyenbrynsbuer.  Ikke markert nakkeknøl.  Bare lett 
markert pannefure 
 

 Stopp: Meget svakt markert. 
 

Nesebrusk: Mørk, helst sort, med godt åpne nesebor. 
 

Snuteparti: Avsmalnende. 
 

Lepper: Tynne og stramme, meget mørkt pigmenterte lepperender.   
 

Kjever/tenner: Langstrakte kjever, kraftige i forhold til størrelsen. Friske og  
jevne tenner, saksebitt.  Komplett tannsett. 
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Kinn: Tørre. 

 
Øyne: Store, ganske runde, mørke, uttrykksfulle, med pigmenterte 

øyelokksrender. Fremoverrettet, verken utstående eller 
dyptliggende.   
 

Ører: Meget høyt ansatte, små, tynne. Foldet i lengderetningen,   
bæres liggende tett mot nakken og halsens øvre del. Når  
hunden er oppmerksom, vil nedre del av øret reises og den 
øvre delen holdes vannrett til siden, kjent som «flying ears» 
eller «propeller ears» 
 

Hals: Like lang som hodet, med lett nakkebue og lett konveks 
underlinje; formet som en avskåret kjegle. Skarpt markert 
overgang til manken. Tørr, uten løs halshud.  

 
 
 
 
Forlemmer: 

  

 

 
Helhetsinntrykk: 

Rette, loddrette, med tørr muskulatur.  
 

Skulder: En anelse skråstilt med velutviklet, lang, tørr og tydelig 
muskulatur. 

 
 

Overarm: Meget åpen vinkel mellom skulderblad og overarm, parallell  
med kroppens midtlinje.  Litt lengre enn skulderbladet. 
 

Albue: Verken inn- eller utoverdreid. 
 

Underarm: Rett. Forfinet benstamme, flat og tørr. Rett sett både forfra 
og fra siden, med tydelig fure fra mellomhånd til albue.  
Avstanden fra marken til albuen bare litt lengre enn 
avstanden fra albuen til manken. 
 

Mellomhånd: Tørr; svakt skråstilt sett fra siden.  
 

Poter: Nesten ovale, små, hvelvede og godt sluttede tær. 
Pigmenterte tredeputer, ikke tykke. Sorte eller mørke klør i 
henhold til kroppens pelsfarge eller til fargen på poter der 
hvitt er tillatt.  

 
Kropp: Lengden lik eller knapt mindre enn mankehøyden.   

 
 

Overlinje: Fremre delen rett, lett hvelvet over lenden med harmonisk  
overgang til det sterkt fallende krysset.  
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Manke: Relativt godt markert, kort avstand mellom 

skulderbladstoppene.  
 

Rygg: Rett, meget muskuløs.  
 

Lend: Lett hvelvet. 
 

Kryss: Bredt og muskuløst, meget fallende.  
 

Bryst: 
 

 

Smalt, sterkt, men elegant formet med svakt buede ribben. 
Dypt, når ned til albuene. 

 Underlinje/buk: Ganske korte bakre ribben, myk overgang til den opptrukne 
buken. 
 

Hale: Lavt ansatt, tynn ved roten og gradvis avsmalnende mot  
tuppen, dekket av kort pels. Øverste halvdel er rett og bæres  
lavt, nederste halvdel buet. Så lang at den når til haseleddet 
når den strekkes 
 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Velvinklede. Rette og parallelle sett bakfra. 
 

Lår: Lange, tørre, med tydelig, men ikke for kraftig muskulatur. 
 
 

Knær: Faste og stødige. 
 

Underlår: Litt lengre enn overlåret.  Meget skråstilt med fin benstamme. 
Tydelig fure mellom skinnben og leggben. 
 

Haser/mellomfot: Parallelle sett bakfra 
 

Poter: Mindre ovale enn forpotene. Hvelvede og godt sluttede tær, 
tredeputer og klør som på forbena.  
 

Bevegelser: 
 

Fjærende og harmoniske i trav, med lange, jordvinnende steg.  
Dette betyr at forbena skal strekke godt ut fremover med lett 
løftede, bøyde mellomhender. Hurtig og spenstig galopp.  
 

Hud: 
 

Tynn og stram over hele kroppen, bortsett fra på albuene, der  
den ikke er fullt så stram. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Kort, silkeaktig og fint over hele kroppen uten antydning til 
frynser eller beheng.  
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Farge: 
 

Ensfarget sort, grå og isabella (blek gul-beige) i alle nyanser. 
Hvitt tillatt kun på bryst og poter.  
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder:   32–38 cm 
Tisper:             32–38 cm 
 

Vekt: Hannhunder:   maks. 5 kg 
Tisper:             maks. 5 kg 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som 
feil, og hvor alvorlig feilen er, skal vurderes etter hvor 
stort avviket er i relasjon til rasebeskrivelsen, og etter 
avvikets effekt på hundens helse og velvære.  
 
- Passgang 
- For høye forbensbevegelser (hackney) 
- Jordnære bevegelser med korte steg. 

 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

• Aggressiv eller overdrevent engstelig 
• Tydelige tegn på fysiske eller mentale defekter  
 
- Tydelig sammenfallende eller avvikende linjer mellom 

skalle og neserygg.  
- Nesebrusk helt eller halvveis uten pigment.  
- Konkav eller konveks neserygg.  
- Over- eller underbitt.  
- Blått øye, manglende pigmentering på øyelokksrendene.  
- Halen båret over ryggen, altfor kort eller manglende hale.  
- Flerfarget pels; hvitt tillatt på bryst og poter.  
- Størrelse under 32 cm eller over 38 cm, gjelder både 

hannhunder og tisper. 
  

 
OBS 

Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
Bare funksjonelt og klinisk friske hunder med rasetypisk konstruksjon bør anvendes i 

avl. 
 

*Ifølge norsk lov er fjerning av sporer forbudt. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
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