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RASEBESKRIVELSE FOR SERRA DA ESTRELAHUND
(Cão da Serra da Estrela)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Portugal.

Helhetsinntrykk:

Mastiffliknende molosser med lett konvekse linjer, kompakt
og robust. Harmonisk og velproporsjonert.

Adferd/
temperament:

Oppmerksom og verdig med rolig uttrykk, men likevel ivrig og
våkent. Imponerende, kan være noe reservert overfor
fremmede. Lojal og lydig overfor eier.

Hode:

Kraftig, stort. Langstrakt og lett konvekst med velutviklede
kjever. I god proporsjon til kroppen; skalle og snute
velbalansert i forhold til hverandre. Skalle og kinn glatthåret.

Skalle:

Velutviklet, hvelvet og konveks sett i profil. Svakt markert
nakkeknøl.

Stopp:

Ubetydelig markert, plassert midt mellom snutespiss og
nakkeknøl.

Nesebrusk:

Sort foretrekkes, men alltid mørkere enn pelsefargen. Rette,
brede og godt åpne nesebor.

Snuteparti:

Langt, avsmalnende mot tuppen, men ikke snipete. Nesten
rett, men lett konveks mot tuppen.

Lepper:

Tørre, store lepper, ikke tykke. Stramme, ikke hengende.
Intenst sort pigmenterte slimhinner, munnhule og
lepperender.

Kjever/tenner:

Hvite, sterke, regelmessige tenner. Perfekt bitt.

Øyne:

Ovale, middels store, godt åpne. Ivrig, rolig uttrykk.
Horisontalt plasserte. Mørk ravfargede ønskelig. Godt
tilliggende sorte øyelokksrender. Lett markerte øyebryn.

Ører:

Middels høyt ansatte. Små i forhold til kroppen (11 cm lange,
10 cm brede), tynne. Trekantede med avrundet spiss, bæres
hengende og bakovervendt, noe av innsiden er synlig ved
festet.
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Rett, kort og tykk, godt ansatt. Liten hårtufs under strupen.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Loddrette. God benstamme, solide og muskuløse. Kraftige
ledd.

Skulder:

Normalt vinklet. Tillater stor bevegelighet.

Overarm:

Nesten rund i tverrsnitt.

Underarm:

Nesten rund i tverrsnitt.

Håndrot:

Kraftig.

Poter:

Velproporsjonerte, velbygde. Ikke for runde eller for lange, en
mellomting mellom kattepoter og harepoter, ikke flate og
sprikende. Kraftige tær, godt sluttede. Rikelig med pels
mellom tær og tredeputer. Tykke og harde tredeputer. Mørke,
helst sorte klør.

Kropp:
Rygg:

Nesten rett. Fortrinnsvis kort.

Lend:

Bred, kort, muskuløs.

Kryss:

Lett fallende.

Bryst:

Godt hvelvet, men ikke tønneformet. Bredt og dypt.

Underlinje/buk:

Omfangsrik buk og i proporsjon til størrelsen, går umerkelig i
tilgrensede kroppsdeler. Gradvis og jevnt opptrukket.

Hale:

Lang, ikke kupert, rekker til hasen, ender i en krok. Tykk,
sabelformet, middels høyt ansatt og godt behåret, danner
fane hos den langhårete varianten. Bæres under
horisontallinjen og henger mellom bakbena når hunden står. I
aksjon heves over rygglinjens forlengelse i en bue oppover,
forover, til siden eller til og med nedover.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Parallelle sett bakfra. God benstamme, solide og muskuløse,
normalt vinklet og tillater stor bevegelsesfrihet. Kraftige ledd.

Knær:

Normalt vinklet.

Underlår:

Nesten runde i tverrsnitt.
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Haser:

Lavt ansatte. Normalt vinklet.

Mellomfot:

Kan ha enkle eller doble sporer.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Lette og frie.

Pels:
Hårlag:

To hårlag: Kort- og langhåret. Underullen kort og tett rundt de
grove dekkhårene, vanligvis lysere enn selve pelsen, finnes
særlig hos den langhårete varianten.
Kraftig, ganske grov, men uten overdreven hardhet, likner litt
på geiteragg. Rett eller lett bølget, godt tilliggende over hele
kroppen. Meget rikelig hos begge hårlagsvarianter. Vanligvis
av forskjellig lengde på kroppens ulike områder.
Ganske kort og tett på hodet og på bena nedenfor albuene
og hasene; på ørene gradvis kortere, tynnere og bløtere mot
tuppen. På halen lengre, hos den langhårete varianten
buskete og tykk med fane. Lengre pels rundt halsen som
danner en tykk man, og over hoftene hvor det hos den
langhårete varianten kan dannes beheng, også på baksiden
av underarmene.

Farge:

De eneste tillatte farger: Fawn; ulvegrå og gul; enten
ensfarget eller med hvite tegninger.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

65 – 72 cm
62 – 68 cm

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

40 – 50 kg
30 – 40 kg

Normalhundens
mål:

Hodet:

Kropp:

Overlinje:
Høyde:

Feil:

Skallelengde:
Skallebredde:
Snutelengde:
Brystomfang:
Brystbredde:
Brystdybde:
Brystlengde:
Brystbredde:
Lengden på forben:
Høyde kryss:

13,5-14,5 cm
12,5-14 cm
12-13 cm
75-80 cm
18-20 cm
28-29 cm
63-65 cm
12-13 cm
34-37 cm
67-69 cm

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.
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Hodet: For smalt, langt eller snipete.
Nesebrusk: For lys eller rosaflekket.
Tenner: Over- eller underbitt.
Øyne: Blå, ulik størrelse.
Ører: Galt ansatte, for store, for kjøttfulle eller runde.
Hale: Stumphale, kupert.
Pels: Utypisk, albino.
Størrelse: For stor eller for liten, ± 4 fra normalstørrelsen
godtas.
Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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