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GRUPPE:
1
FCIs RASENR.: 194
av 27.11.1989

RASEBESKRIVELSE FOR BERGAMASCO
(Cane da pastore Bergamasco)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Italia.

Helhetsinntrykk

Middels stor med rustikt utseende med rikelig pels som
dekker hele kroppen. Kraftig bygget, men velproporsjonert.
Kvadratisk kropp.

Viktige
proporsjoner:

Kroppslengden lik mankehøyden. Tillatt, men ikke ønskelig,
overskridelse på 1-2 cm.
Hodelengde:mankehøyde = 1:2,5
Brystdybden:mankehøyde= 1:1
Skallelengde:snutelengde = 1:1

Adferd/
temperament:

Gjeter- og vakthund for får. Er vaktsom, avbaøamsert,
konsentrert, lettlært, tålmodig og besluttsom, gode forutsetninger for en vakt- og selskapshund. Sterk eierkontakt.

Hode:

Skallens og snutepartiets linjer parallelle. Sett fra siden skal
hodet virke stort. Ikke tykk hud, men godt tilliggende uten
rynker.

Skalle:

Bred og svakt hvelvet mellom ørene; bred og rund også i
pannen. Bredden må ikke være mer enn lengden. Pannens
velvning godt utvikling både på tvers og på langs. Godt
markerte øyebrynsbuer. Markert pannefure, nakkeknølen
tydelig og godt markert.

Stopp:

Godt markert, uttalt pga. pannens og øyebrynsbuenes
hvelvning.

Ansiktsregion:
Snuteparti:

Avsmalner gradvis mot snutespissen som er ganske stump.
Snutepartiets sider godt utfylte slik at snuten ikke er spisst.
Bredden, målt på midten av snutepartiet, ca. 50% av snutelengden. Dybden ikke mindre enn halve lengden. Rett
neserygg. Snutepartiets nedre profil, som er nesten rett,
dannes av underkjeven og ikke leppene.

Lepper:

Tynne. Under nesebrusken former de en bue som danner 1/3
sirkel. Ikke utpreget leppefold, munnviken på vertikal linje
med øyets ytterkant. Tennene dekkes såvidt av leppene.
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Godt pigmenterte lepper.

Kjever/tenner:

Velutviklete kjever, spesielt kraftig og stor underkjeve. Hvite,
jevne og velutviklete tenner. Komplett tannsett. Saksebitt.

Kinn:

Ikke markerte.

Øyne:

Store, ovale og en aning skråstilte (15% mot
horisontalplanet). Kastanjefargete nyanser i henhold til
pelsfargen. Mykt, rolig og oppmerksomt uttrykk. Stramme
sortpigmenterte øyelokk, spesielt lange øyevipper som kan
løfte opp pels som faller foran øynene.

Ører:

Høyt ansatte, trekantede, nesten helt hengende, dvs. 2/3 av
nedre del skal være hengende. Når oppmerksom løftes
ørene noe ved basen. Lengden 11-13 cm, bredde 6,5-8 cm.
Brede ved basen, bakre basedel når til nakkeansatsen, foran
rekker de til midt på skallen. Svak rundet tupp. Pelsen på
ørene myk og bølget med beheng på tuppen.

Hals:

Svak nakkebue, noe kortere enn hodet, ikke mer enn 80% av
hodelengden. Omkretsen målt på midten må være minst det
dobbelte av lengden. Harmonisk ansatt til kroppen. Ikke løs
halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette sett forfra og fra siden. Høyden fra bakken til albu
halvparten av mankehøyden. Harmoniske i forhold til
størrelsen.

Skulder:

Meget muskuløs. Godt konstruert og kraftig. Lengden noe
mer enn ¼ av mankehøyden, 15-17 cm. Vinkelen til horisontalplanet 45-55.

Overarm:

Muskuløs, kraftig benstamme. Lengden 30% av mankehøyden. Vinkelen mot horisontalplanet 60-70. Vinkelen
mellom skulder og overarm 105-125.

Albue:

På parallelt plan til kroppens midtlinje, ligger på en tenkt
vertikal linje fra skulderbladets bakre kant. Vinkelen mellom
over- og underarm 150-155.

Underarm:

Rett, muskuløs og med kraftig benstamme.

Mellomhånd:

Tørr og fleksible. Sett forfra i forlengelse av underarmen. Sett
fra siden lett skråstilt.
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Ovale (harepoter) med godt sluttede og hvelvede tær.
Kraftige klør, buete og godt pigmenterte. Harde tredeputer,
mørke i fargen.

Kropp:
Overlinje:

Rett. Lenden noe konveks og krysset litt fallende.

Manke:

Høy, lang og tydelig markert.

Rygg:

Rett, muskuløs og med god bredde (lengden ca. 30% av
mankehøyden). Går jevnt over i lenden.

Lend:

Kortere enn ryggen, muskuløs og like bred som lang.

Kryss:

Bredt, kraftig, muskuløst og noe fallende, ca. 30 til
horisontalplanet. Bredden mellom hofteknutene 1/7 av
mankehøyden.

Bryst:

Romslig, rekker til albuene og godt hvelvet. Brystdybden
halvparten av mankehøyden.

Underlinje/buk:

Stiger svakt opp fra brystbenet mot buken, som er svakt
opptrukket. Lengden på flankene tilsvarer lengden på den
korte lenden. Flankene kun svakt markert.

Hale:

Lavt ansatt, tykk og kraftig ved roten, gradvis avsmalnende.
Dekket med lett bølget geitaktig pels. Lengden 60-65% av
mankehøyden. Når hunden står normalt kan den rekke til
hasene, men foretrekkes kortere. I hvile hengende i
sabelform, halespissens nederste del svakt bøyet. Under
bevegelse vifter halen som et flagg.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Harmoniske til størrelsen. Rette sett fra siden og bakfra.

Lår:

Lange, brede, meget muskuløse. Lengden mer enn 30% av
mankehøyden, bredden 75% av lengden. Vinkelen mot
hofteleddet 100-105.

Knær:

Åpen knevinkel, 130-135. På en perfekt rett linje med låret,
verken inn- eller utoverdreid.

Underlår:

Kraftig benstamme, tørr muskulatur, tydelig fure mellom sene
og knokkel. Lengden ca. 1/3 av mankehøyden. Vinkelen mot
horisontalplanet ca. 55.
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Haseledd:

Meget brede sett fra siden. Avstanden fra haseleddet til
bakken ikke mindre enn 25% av mankehøyden. Vinkelen ca.
140-145.

Mellomfot:

Rett mot bakken, evt. sporer bør fjernes. Lengden ca. 15% av
mankehøyden.

Poter:

Ovale (harepoter) med godt sluttede og hvelvede tær.
Kraftige klør, buete og godt pigmenterte. Harde tredeputer,
mørke i fargen.

Bevegelser:

Frie med god steglengde. Trav foretrekkes, men kan lett gå
over i gallopp på grunn av kroppsformen. Utholdende.

Hud:

Stram, tynn, spesielt på ørene og forbena. Hals uten løs
halshud og uten rynker på hodet. Sorte slimhinner og
blinkhinner.

Pels:
Hårlag:

Meget rikelig, meget lang og varierer avhengig og region.
Hard struktur (geitelikgnende), spesielt på kroppens forside.
Fra omtrent midt på brystkassen og bakover samt på alle
bena har pelsen tendens til å danne snorer eller filtaktige
bånd, avhengig av alderen. Snorene starter fra ryggens
midtlinje og faller nedover kroppens sider. På hodet er pelsen
mindre hard og faller nedover øynene. Pelsen på halsen
meget tett. Fra albuen og nedover forbenet meget rikelig,
lang og tett med tendens til tover. Pelsen jevnt fordelt på
bena, og som faller i lokker ned mot bakken. På forbena
dannes heller snorer, på bakbena brede filtbånd uten frynser.
Underullen kort og tett, vanskelig å se huden. Pelsen kjennes
oljeaktig ut.

Farge:

Ensfarget grå; gråflekket i alle nyanser fra blekt grå til lysere
grå til sort; isabellafarget og lyse fawn er tillatt; ensfarget sort
tillatt hvis pelsen er helt sort. Ensfarget hvit ikke tillatt, men
hvite flekker tillatt dersom de ikke utgjør mer enn 1/5 av
pelsen.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

60 cm  2 cm
56 cm  2 cm

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

32-38 kg
26-32 kg
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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.

Alvorlige feil:







Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
 Helt upigmentert nesebrusk.
 Konveks eller konkav neserygg.
 Upigmenterte øyelokksrender.
 Upigmenterte lepper.
 Blå øyne, ett eller begge.
 Underbitt.
 Haleløs. Stubbhale.
 Hale rullet over ryggen.
 Hvit pelsfarge, mer enn 1/5 hvitt av totalt overflate.

Hodets linjer divergerende.
Skjeløydhet
Delvis upigmentert nesebrusk.
Mankehøyden over- eller under angitt høyde.
Opprullet hale.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.

Norsk Kennel Klub, 23. mars 1999
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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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