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RASEBESKRIVELSE FOR PERRO

Opprinnelsesland/
hjemland:

DOGO MALLORQUIN, ca de bou

Spania.

Helhetsinntrykk:

Typisk molosser med rektangulær kroppsform. Middels stor,
sterk og kraftig. Tydelig kjønnspreg i hodet der omkretsen er
større hos hannhunder enn hos tisper.

Viktige
proporsjoner:

Skalle:snuteparti = 3:1

Adferd/
temperament:

Rolig, men modig og tapper. Vennlig, lojal og hengiven.
Uovertreffelig som vakthund. Tillitsfull og selvsikker under
rolige forhold. Skarpt uttrykk når opphisset.

Hode:

Kraftig og massivt.

Skalle:

Stor, bred, nesten skvær. Pannen bred og flat. Godt markert
pannefure. Pga skalleformen er bakhodet ikke synlig sett
forfra. Skallen og snutepartiet nesten parallelle, bare lett
divergerende.

Stopp:

Godt markert og fremtredende sett fra siden. Sett forfra bare
merkbart da øyebrynsbuene danner en fremtredende
pannefure.

Nesebrusk:

Sort og bred. Markeringen mellom neseborene godt synlig.

Snuteparti:

Ansatt på line med indre øyekrok, bred og kileformet. Sett i
profil som en stump kile med bred base. Rett neserygg, men
noe oppoverrettet.

Lepper:

Overleppen dekker underleppen til midten av snutepartiet der
munnviken dannes. Stram overleppe. Underleppen foldet på
den midterste del. Når munnen er lukket synes ikke underleppene. Upigmentert munnhule med tydelige tverrsgående
riller. Sortpigmenterte leppekanter.

Kjever/tenner:

Kraftige kjever. Fortennene plassert på en rekke, god
avstand mellom hjørnetennene. Hvite og sterke tenner.
Komplett tannsett. Underbitt, men uten overdrivelse og ikke
mer enn 1 cm. Tenner skal ikke synes når munnen er lukket.
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Øyne:

Store, ovale, godt åpne, godt markerte og noe skråstilte. Så
mørke som mulig og i henhold til pelsfargen. Ikke synlige
blinkhinner. Noe hvitt skal ikke synes sett forfra. Dyptliggende
med god avstand.

Ører:

Høyt ansatt på skallens ytterside. Ganske små og bæres
bakoverbrettet, s.k. rosenører. I hvile skal øretuppen være
under nedre øyelokkrand.

Hals:

Kraftig, tykk, i harmoni med helheten. Ved ansatsen omtrent
samme diameter som hodets omkrets. God ansatt ved
skuldrene. Noe løs hud, litt tynn og løs halshud tillatt.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette, parallelle, med god innbyrdes avstand.

Skulder:

Moderat kort, lett skråstilt, ikke tung.

Albue:

Ligger ikke inn til brystkassen pga den brede fronten. Ikke
utsvingt.

Underarm:

Muskuløs, rett. Kraftig benstamme.

Poter:

Kraftige med godt sluttede og hvelvede tær. Noe pigmenterte
tredeputer.

Kropp:
Lend:

Kort, forholdsvis smal og med en tydelig hvelving mot
krysset.

Kryss:

1-2 cm høyere enn manken. Fallende mot horisontalplanet
med 30°. Noe smalere enn brystkassen.

Bryst:

Noe sylindrisk brystkasse, dyp og rekker til albuene.
Skulderbladstoppene med god avstand, brystkassen bredere
enn mankehøyden.

Underlinje/buk:

Brystets underside parallell med bakken. Underlinjen lett
opptrukket, aldri myndeaktig.

Hale:

Lavt ansatt. Tykk ved roten, Avsmalnende mot tuppen.
Henger naturlig i hvile, under bevegelse bæres den lett buet i
nivå med rygglinjens forlengelse.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Muskuløse.
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Lår:

Brede. Naturlig vinklet.

Mellomfot:

Kort, rett og kraftig. Sporer ikke ønskelig.

Poter:

Kraftige. Lengre enn forpotene, men ovale. Pigmenterte
tredeputer foretrekkes.

Bevegelser:

Trav er rasetypisk.

Hud:

Ganske tykk. Godt tilliggende unntatt på halsen, noe løs
halshud kan forekomme.

Pels:
Hårlag:

Kort og stri ved berøring.

Farge:

Tigret; rød; sort – foretrekkes i nevnte ordning. Mørke
nyanser foretrekkes hos tigrete; dypere nyanser hos røde.
Hvite tegninger tillates på forpotene, på bryst og på
snutepartiet opp til maksimum 30% av hele pelsen. Sort
maske tillatt.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

55 – 58 cm
52 – 55 cm

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

35 – 38 kg
30 – 34 kg

Mål av en middels
stor hund:

Vekt:
Mankehøyde:
Høyde over krysset:
Brystomfang:
Hodeomkrets:
Lengde fra bakhode
til haleansats:
Lengde nakkeknølsnutespiss:
Snutelengde:

36 kg
56 cm
58 cm
78 cm
59.5 cm
73 cm
22 cm
8 cm

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:

–
–
–
–

Høyere over manken enn over krysset
Underbitt større enn 1 cm
Sakse- eller tangbitt
Mangel av 2 premolarer
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Diskvalifiserende
feil:

Manglende rosenører, flatliggende ører eller tett inntil
kinnene. Ståører, selv om den øvre tredjedel er bøyet
Hale som en bulldogg

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
– Skyhet
– Overbitt
– Lyse eller gule øyne
– Kupert hale eller ører*
– Mer enn 30% hvitt på kroppen andre steder enn på
forpotene, bryst og snuteparti
– Flekker av andre farger

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