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   GRUPPE:   7 
   FCIs RASENR.: 165 
   av 27.11.89 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR ITALIENSK SPINONE   
  (Spinone Italiano) 
 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Italia. 

Helhetsinntrykk 
 

Robust, kraftig og energisk; kraftig benstamme; velutviklet 
muskulatur, strihåret. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Nesten kvadratisk. Kroppslengden lik mankehøyden, med en 
toleranse på 1-2 cm. Hodelengden 4/10 av mankehøyden. 
Skallebredden (målt ved øyebrynsbuene) mindre enn halve 
hodelengden.  
  

Adferd/ 
temperament: 

Sosial, rolig og tålmodig. Meget utholdende jakthund i alle 
sorter terreng, som uten nøling tar seg gjennom røff 
vegitasjon eller kaster seg i kaldt vann, en utmerket apportør. 
Spesielle forutsetninger for et øket og hurtig trav. 
 

Hode: Skallens og snutepartiets linjer er divergerende. 
 

 Skalle: Oval form, aller mykt ned mot kinnene. Velutviklet nakkeknøl 
og utpreget skallekam. Pannen ikke spesielt fremtredende. 
Ikke for fremtredende øyebrynsbuer. Meget tydelig 
pannefure. 
 

 Stopp: Svakt markert.  
 

Nesebrusk: Meget stor, på samme linje som neseryggen. Noe svampete 
utseende med meget tykk og ganske rund øverste del. I profil 
skal nesebrusken nå foran leppene. Store og fremtredende 
nesebor.Kjøttfarget rosa hos hvite; noe mørkere hos hvite og 
orange; kastansjebrun hos brunskimlete (brune). 
 

Snuteparti: Lengden lik skallelengden. Dybden (målt midt på snute-
partiet) er 1/3 av snutelengden. Neseryggen rett eller lett 
konveks (romernese). Snutepartiets sider rette, sett forfra er 
snuten skvær.  
 

Lepper: Ganske tynne og danner en åpen vinkel under nesebrusken. 
Rundet i fremkant, blir etterhvert lenger og dekker under-
kjeven ned til leppefolden. Snutepartiets nedre profil dannes 
av overleppene, nederste punktet er de tydelig markerte 
leppefoldene.  
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Kjever/tenner: Kraftige, normalt utviklet. Underkjevens midterste del er lett 

buet. Sakse- eller tangbitt. 
 

Kinn: Flate. 
 

Øyne: Store, nesten runde, godt åpne og bredt ansatt, verken 
utstående eller dyptliggende. Okerfarget, mer eller mindre 
mørke i henhold til pelsfargen. Stramme øyelokksrender.  
 

Ører: Nesten helt trekantede, når ikke mer enn 5 cm nedenfor 
strupen; bredden lik halve skallelengden. Forkantene tett 
inntil kinnet, ikke foldet men innoverdreid. Ørespissene lett 
avrundet. Bæres nesten alltid lavt og løftes lite. Tynn 
ørebrusk. Dekket med tett pels iblandet lengre hår som blir 
tykkere mot kantene. 
 

Hals: Kraftig og muskuløs, tydelig markert nakke og med 
harmonisk overgang til skulderpartiet. Lengden ikke mindre 
enn 2/3 av hodelengden. Omkretsen opp til 1/3 av 
mankehøyden. På strupen to svakt utviklede hakeposer.  
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Sett forfra helt parallelle og rette mot bakken. Sett fra siden 
rette, mellomhånden svakt skråstilt.  
 

Skulder: Kraftig og lang, lengden ¼ av mankehøyden, skråstilt med 
vinkel på 50° mot horisontalplanet. Velutviklet muskulatur. 
Vinkel mellom skulder og overarm ca. 105°. 
 

Overarm: Muskuløs, skråstilt, vinkel mot horisontalplanet ca. 60°.  
 

Albue: Ligger på parallelt plan med midtlinjen. Albuespissen noe 
foran en loddrett linje trukket fra skulderbladskammen. 
Avstanden fra albue til bakken halvparten av mankehøyden.  
 

Underarm: Noe lengre enn 1/3 av mankehøyden. Rette sett fra siden og 
forfra. Kraftig benstamme. Forbenas bakre sener kraftige og 
markerte, slik at fordypningen mellom sene og knokkel blir 
tydelig.   
 

Håndrot: I loddrett linje med underarmen. 
 

Mellomhånd: Flate, sett forfra loddrett, sett fra siden lett skråstilt. Lengden 
ca. 1/6 av forbenets lengde opp til albuen. 
 

Poter: Kompakte, runde, godt sluttede og velvede. Dekket med kort, 
tett hårlag, også mellom tærne. Smidige og harde tredeputer, 
mer eller mindre pigmentert i henhold til pelsfargen. Kraftige 
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klør, godt pigmenterte men aldri sorte. 
 

Kropp: Nesten helt kvadratisk. 
 

Overlinje: Består av to linjer: Den første går nesten rett fra manken til 
11. ryggvirvel; den andre lett velvet og går over i et kraftig og 
fallende kryss.  
 

Manke: Ikke for høy. Skulderbladstoppene godt fra hverandre. 
 

Lend: Lett velvet, bred og muskuløs. Lengden noe mindre enn 1/5 
av mankehøyden; omtrent like bred som lang.  
 

Kryss: Bredt, langt, muskuløst og fallende, med en vinkel  fra 
hoftebenet mot horisontalplanet på 30-35°. 
 

Bryst: Når til albuene. Bredt, dypt og vel avrundet på midten der 
omkretsen er størst. Avtar mot brystbenet men ikke så mye at 
det blir spisst. Godt velvede ribben med god avstand. Lange, 
fallende bakre ribben med godt avstand. 
 

Underlinje/buk: Nesten vannrett, bare svakt opptrukket i buken.  
 

Hale: Tykk, spesielt ved basen. Bæres enten vannrett eller 
hengende uten beheng. Kuperes*, 15-25 cm lang. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Velutviklet muskulatur. Velvinklet; loddrette haser. Sett bakfra 
parallelle og loddrette mot bakken.  
 

Lår: Muskuløse. Lengden ikke mindre enn 1/3 av mankehøyden; 
bredden ¾ av lengden. 
 

Underlår: Noe lenger enn låret. Vinkelen 55-60°. Tørr muskulatur i øvre 
del, tydelig fure mellom akillessenen og knokkelen.  
 

Haser: Meget brede. Vinkel mellom underlår og mellomfot ca. 150°. 
 

Mellomfot: Sterke og tørre, lengden ca. 1/3 av mankehøyden. Sett fra 
alle sider loddrett mot bakken. Enkle sporer tillatt.  
 

Poter: Som forpoter, men noe mer ovale. 
 

Bevegelser: 
 

Ledige og avspendte. Under jakt øket hurtig trav med innslag 
av galopp. 
 
 

Hud: 
 

Tykk og smidig, stramtsittende. Tynnere på hodet, strupen, 
lysken, under albuene samt på kroppens bakdel, albuefolden 
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er myk. Under kjeven to hakeposer. Når hodet bæres lavt 
dannes en fold av hodehud fra ytre øyekant til over kinnet, 
bakre del skjules i pelsen. Pigmentering av huden varier etter 
pelsfarge og tegning. Fargen på slimhinnene korresponderer 
med pelsfargen. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

4-6 cm lang på kroppen, kortere på snute, hode, ører, foran 
på bena og poter. På baksiden av bena grov og buskete, 
men aldri beheng. Lange og stive hår danner øyebryn, 
mustasjer og et stritt skjegg. Pelsen er hard, stri, tett og 
ganske flat, uten underull. 
 

Farge: 
 

Hvit; hvit med orange tegninger; hvit med orange flekker; hvit 
med brune (kastanjebrune) tegninger; brunskimmel. Den 
ønskede brunfargen er som fargen til «kapucinermunkenes 
kappe». 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 60-70 cm 
Tisper: 58-65 cm 
 

Vekt: Hannhunder: 32-37 kg 
Tisper: 28-30 kg 
 

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: 

− Skalle og neserygg parallelle. 
− Konkav neserygg. 
− Helt upigmentert nesebrusk. 
− Glassøyne. 
− Overbitt, uttalt underbitt. 
− Sortpigmentert hud eller slimhinner. 
− Trefarget, tantegnet eller sort i noen form. 

 
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, 24. september 1998 
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TENNER OG BITT 
 
 
 

 

 
Overkjeve: 
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler (premolarer),  
4 jeksler (molarer) 
Underkjeve: 
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler (premolarer),  
6 jeksler (molarer) 
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Notater: 
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Notater: 
 


