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RASEBESKRIVELSE FOR RAFEIRO

DO ALENTEJO

Opprinnelsesland/
hjemland:

Portugal

Helhetsinntrykk:

Stor, kraftig, rustikk, nøktern og rolig. Hodets linjer lett konvekse, generelt
heller lang enn høy.

Viktige
proporsjoner:

Kort rektangulær.
Skallen bredde: lengde=1:2. Snuteparti:skallelengde= 2:3.
Brystdybden litt mindre enn halve mankehøyden.

Adferd/
temperament:

Utmerket gårdshund og vakthund, også god buskapsvokter. Mer vaktsom
om natten, tar sin oppgave som vakthund meget alvorlig. Rolig,
selvsikkert uttrykk, verken aggressiv eller sky.

Hode:

Omfangsrikt, ganske massivt, i proporsjon med hundens størrelse. Bred
bakskalle, smalere og mindre konveks i pannen. Linjene i skalletakneserygg lett divergerende.

Skalle:

Bred, avrundet sett både forfra og fra siden, ikke framtredende
øyenbrynsbuer eller nakkeknøl, svak pannefure. Godt muskelsatte sider.

Stopp:

Ikke uttalt.

Nesebrusk:

Oval, snutespissen vender lett nedover. Sort med åpne nesebor.

Snuteparti:

Rett neserygg med buet tverrsnitt. Bred og høy neserot som smalner lett
av mot nesebrusken. Kortere enn skallen.

Lepper:

Sorte, lett rundet i fronten, overlapper, middels tykke, godt oppsplittet, lett
buet underlinje.

Kjever/tenner:

Sterke, velutviklede, saksebitt, tangbitt aksepteres.

Kinn:

Noe synlige med fremtredende tyggemuskler.

Øyne:

Små, ovale, satt nesten på linje for snutepartiet. Brune (fortrinnsvis
mørke) mørk pigment på øyelokksrendene som er godt tilliggende. Rolig
uttrykk.

Ører:

Middels høyt ansatt, lite mobile, henger foldet. Små, smale ved roten.
Lengde = bredden eller litt mer. Trekantet med avrundet tipp. Når
oppmerksom forblir de foldet, men hever seg ved roten og er foldet i
lengderetningen.

Hals:

Godt ansatt i skulder, rett kort, kraftig, med jevn, enkel hakepose
halsens lengderetning. I proporsjon med størrelsen.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftige, vidstilte, rette sett forfra og fra siden.
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Skulder:

Kraftig, av middels lengde, skråstilt og muskuløs.

Albue:

Ligger tett til brystkassen, verken innover eller utovervendt, vinkel
overarm-underarm 130 – 135 grader.

Underarm:

Loddrett, lang, kraftig og muskuløs.

Håndrot:

Tykk med gode ledd.

Mellomhånd:

Middels lang, tykk, lett skråstilt.

Poter:

Tykke tær, godt knyttet og lett buet (avrundet) kraftige negler, farge i
samsvar med pelsen, tykke, sterke tredeputer.

Kropp:

Kraftig, muskuløs, noe lengre enn mankehøyden. Omfangsrik.

Overlinje:

Rett, nesten flat, lett fallende bakover er godtagbart.

Manke:

Ikke fremtredende, god overgang til nakken.

Rygg:

Lett avfallende, nesten horisontal.

Lend:

Middels lang, rett og bred, muskuløs.

Kryss:

Lett fallende, middels langt, bredt og muskuløst, i forhold til hundens
substans.

Bryst:

Bredt og dypt, rekker til albuen eller noe lengre. Forbrystet er bredt , men
ikke for fremtredende.

Underlinje/buk:

Nesten horisontal
brystkassens linje.

Hale:

brystkasse,

ikke

oppsvingt

buk,

men

følger

Middels høyt ansatt, i forlengelse av krysset. Tykk ved roten. Kan enten
være lett buet eller kun ha buet halespiss, men aldri haleknekk. Lang,
rekker minst til hasene, fortrinnsvis lengre. I bevegelse kan den heves og
krølles uten å hvile på overlinjen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftige, bredstilte, rette sett bakfra og fra siden.

Lår:

Lange, brede, muskuløse, men ikke overdrevent. Vinkel Hofteben-overlår
ca 105 grader.

Knær:

Kraftig ledd, parallelt med kroppen uten å vris utover. Vinkel til underlår
ca 125 – 130 grader.

Underlår:

Kraftigt, moderat skråstilt, middels langt, muskuløst.

Haser:

Kraftige, tørre, middels høye, haseleddets vinkel ca 140 grader.

Mellomfot:

Tykk, middels lang, middels høyt ansatt, lett skråstilt, kan ha enkle eller
doble sporer.

Poter:

Som foran.

Bevegelser:

Tunge, sakte, rullende, uten overdrivelser.

Hud:

Tykk, ganske tilsittende, indre slimhinner helt eller delvis sort, ytre
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slimhinner helt sorte.

Pels:
Hårlag:

Kort eller middels lang som foretrekkes, tykk, rett og tett, jevnt fordelt helt
ned og mellom tærne.

Farge:

Sort, ulvegrå, fawn eller gul, med eller uten brindle, alltid hvite tegninger,
eller hvit med flekker i disse fargene.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder: 66 – 74 cm
Tisper: 64 – 70 cm

Vekt:

Hannhunder: 45 – 60 kg
Tisper: 35 – 50 kg

Feil:

Alvorlige feil:

Diskvalifiserende
feil:

OBS

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig
feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er og effekten på hundens
helse og velferd, samt dens evne til å utføre sitt tradisjonelle arbeid.
-sky
- i dårlig kondisjon, for tynn eller for tykk
-lang, smal og buet ( sett i profil) snuteparti , med nesebrusk som peker
nedover.
-karperygg eller nedsunket rygg
-langt, avfallende kryss, smalt kryss
-høyt eller lavt ansatt hale
kuhaset eller for vid i fronten, feil vinkling, og manglende rette
mellomhender.
-poter ikke i proporsjon til kroppen. Åpne eller harepoter.
-pels i dårlig stand, lang- eller strihåret.
-lettbygget eller lymfatisk
-hode ute av proporsjon med kroppen, mangler volum, uttalt stopp, flat
eller smal skalle, parallelle linjer skalle-snuteparti.
-lyse øyne, ikke ovale, skråstilte, ikke tettsittende øyenlokksrender.
-store, runde ører, ikke foldet, ikke hengende, delvis kuperte.
-manglende hakepose, for foldet eller dobbel hakepose.
-smal eller flat brystkasse.
-hale med krøll når avslappet. Krok på haletipp, kort, kupert.
-delvis manglende pigment på munn, lepper, øyenlokksrender og
nesebrusk.
-under eller over anbefalte mål.













Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
Utypisk
Svært lettbygget eller lymfatisk
Svært smalt og langt hode
For langt snuteparti, konveks profil
Underbitt eller overbitt
Lyse øyne, eller forskjellig størrelse eller farge
Feil plasserte ører, svært store og runde
Stumphale
Totalt manglende pigment på munn, lepper og nesebrusk
For kort pels
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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, 17.01.2012

