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RASEBESKRIVELSE FOR BRACCO
Opprinnelsesland/
hjemland:

ITALIANO

Italia.

Helhetsinntrykk:

Kraftig og harmonisk bygget. Foretrukket er hunder med tørre
ben, velutviklet muskulatur, veldefinerte linjer og et skarpt
formet hode med tydelig utmeisling under øynene, som er
med på å skape edelhet hos rasen.

Viktige
proporsjoner:

Kroppslengden lik eller litt lengre enn mankehøyden.
Hodets lengde lik 4/10 av mankehøyden; bredden ved
kinnbensbuene er mindre enn halve hodelengden.
Skalle og snute like lange.

Adferd/
temperament:

Hårdfør, egnet til all type jakt. Pålitelig, oppfatter raskt, rolig
og lærevillig.

Hode:

Kantet og smalt ved kinnbensbuene. Midtpunktet ligger
mellom de innerste øyekroker. Skallens og neseryggens
overlinjer divergerende, dvs en tenkt forlengelse av
neseryggens linje vil komme frem ved nakkeknølen, ideelt på
midten av skallen.

Skalle:

Lett hvelvet sett i profil, rektangulær oval sett ovenfra.
Skallebredden målt ved kinnbensbuene skal ikke overstige
halve hodelengden. Tydelige øyebrynsbuer, hvelvet panne.
Tydelig pannefure som når til midt på skallen. Kort og bare
svakt fremtredende issebenskam. Tydelig nakkeknøl.

Stopp:

Ikke markert.

Nesebrusk:

Mer eller mindre rosa til kjøttfarget eller brun, svarende til
pelsfargen. Fyldig, med store og godt åpne nesebor. Rekker
noe foran den forreste delen av leppen, der det dannes en
vinkel.

Snuteparti:

Neseryggen rett eller svakt konveks. Lengden lik halve
hodelengden, dybden 4/5 av lengden. Sett forfra lett
avsmalnende, men med god bredde. Haken ikke særlig
tydelig.
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Lepper:

Velutviklet overleppe, tynn og hengende uten å være for løs,
dekker underkjeven. Dekker underkjeven sett fra siden. Sett
forfra danner de under nesen en omvendt V. Leppefolden
markert uten å være hengende.

Kjever/tenner:

Godt tilpassete tenner. Tenner plassert rett i kjeven.
Saksebitt, tangbitt aksepteres.

Kinn:

Tørre.

Øyne:

Svakt skråstilt med et mildt og hengivent uttrykk, verken
dyptliggende eller utstående. Ganske store, ovale, godt
tilliggende øyelokksrender. Mer eller mindre mørk oker eller
brune, svarende til pelsfargen.

Ører:

Velutviklete, rekker til snutespissen uten å strekkes. Bredden
minst lik halve lengden. Smale ved basen, kan bare reises
litt, ansatt ganske langt bak i høyde med kinnbensbuene.
Bløte og smidige, der den forresten kanten er innrullet og
danner en klart markert kant som ligger tett inntil kinnene.
Lett avrundet spiss.

Hals:

Kraftig, formet som en kjegle, lengden minst 2/3 av
hodelengden. Tydelig markert overgang til nakken. Bløt,
dobbel halshud.

Forlemmer:
Skulder:

Kraftig, meget muskuløs, lang og skråstilt, meget bevegelig.

Overarm:

Skråstilt, godt tilliggende.

Albue:

Ligger på en loddrett linje fra skulderbladstoppen til bakken.

Underarm:

Kraftig, rett, med sterke og godt markerte sener.

Mellomhånd:

Velproporsjonert, tørr, av god lengde, lett skråstilt.

Poter:

Kraftige, lett ovale, godt hvelvet og knyttede. Kraftige klør
godt bøyet mot bakken, hvite, gule, eller mer eller mindre
mørk brun nyanse svarende til pelsfargen. Tørre og elastiske
tredeputer.

Kropp:
Overlinje:

Sammensatt av to linjer: En nesten rett svakt skrånende linje
fra manken til 11. ryggvirvel, deretter en lett hvelvet linje frem
til krysset.

Manke:

Godt markert, god bredde mellom skulderbladstoppene.
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Lend:

Bred, kort, muskuløs, lett hvelvet.

Kryss:

Langt (ca 1/3 av mankehøyden), bredt, meget muskuløst.
Ideelt skrånende 30° mot horisontalplanet. Bredt bekken.

Bryst:

Bredt, dypt, rekker til albuene. Ikke kjølformet. Godt hvelvete
ribben, spesielt på nederste delen, og skråstilte.

Underlinje/buk:

Nesten vannrett i hele brystpartiets lengde, svakt opptrukket
mot buken.

Hale:

Rett, kraftig ved roten, svakt avsmalnende. Kort pels. Bæres
helt rett eller nesten vannrett i aksjon eller under søk.
Tradisjonelt kupert*, med lengde 15-25 cm.

Baklemmer:
Lår:

Lange, parallelle, muskuløse, med nesten jevn bakkant.

Underlår:

Kraftige.

Haser:

Brede.

Mellomfot:

Forholdsvis kort og tørr.

Poter:

Som forpotene. Sporer, manglende sporer ingen feil. Doble
sporer tolereres.

Bevegelser:

Langt og hurtig trav med kraftig fraspark. Hodet bæres høyt
med høyt hevet snute slik at den under jakten ligger over
rygglinjen.

Hud:

Tykk og elastisk, tynnere på hodet, strupen, armhuler og på
kroppens underside. Fargen på de synlige slimhinner svarer
til pelsfargen, men aldri med sorte flekker. Munnens
slimhinner rosa, men med brune eller lys kastanjebrune
flekker hos roan eller hvit/brune hunder.

Pels:
Hårlag:

Kort, tett og glansfullt. Tynnere og kortere på hodet, ørene,
foran på bena og potene.

Farge:

− Hvit
− Hvit med større eller mindre tegninger av lys til mørk
oransje eller ravfarget
− Hvit med større eller mindre kastanjebrune tegninger
− Hvit, spettet med lys oransje (melato)
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− Hvit, spettet med kastanjebrunt (roan-marrone). En
metallisk glans av varm kastanje foretrekkes her, som kan
minne om en munkekappe.
Symmetrisk maske foretrekkes, fravær av maske tolereres.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Mellom 55 – 67 cm
Ønskelig for hannhunder: 58 – 67 cm
Ønskelig for tisper:
55 – 62 cm

Vekt:

25 – 40 kg svarende til høyden.

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Parallelle linjer i skalle og snuteparti
− Spaltet nese
− Uttalt over- eller underbitt
− Glassøyne
− Pelsfargen sort; hvit og sort; trikolor; hassel; ensfarget;
med tanfargete tegninger.
− Albino
− Sorte pigmentflekker på slimhinner, hud og klør
− Størrelse mer enn 2 cm over eller under standardens
grenser

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er halekupering forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.

Norsk Kennel Klub, 9. JUNI 2004

