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RASEBESKRIVELSE FOR CANE CORSO
(Cane Corso Italiano)
OPPRINNELSESLAND
/HJEMLAND: Italia
BRUK: allsidig brukshund
FCI-KLASSIFIKASJON: gruppe 2, seksjon 2; molossere, mastiff type
KORT HISTORIKK: Direkte etterkommer av de romerske molosserne. Tidligere funnet over hele Italia,
i senere tid bare vanlig i Apulia-provinsen og nærliggende områder i Sør-Italia. Navnet stammer fra
latinsk ”cohors” som betyr ”beskytter, vokter av gårdsplassen”.
HELHETSINNTRYKK: Middels til stor. Robust og kraftig, men med eleganse. Senete og muskuløs.
VIKTIGE PROPORSJONER: Noe lengre enn høy (11%) Hodelengden 36% av mankehøyden.
ADFERD/
TEMPERAMENT: Vokter av eiendom, familie og husdyr, meget livlig og oppmerksom. Tidligere brukt som
gjeterhund for kveg samt på storviltjakt.
HODE: Stort og molosseraktig. Skallen og neseryggen har lett konvergerende linjer.
Skalle: Bred, ved kinnbensbuene er bredden lik eller bredere enn lengden. Hvelvet i fronten, flat i skallen helt
fram til nakkeknølen. Tydelig pannefure.
Stopp: Markert, med tydelige øyebrynsbuer.
ANSIKTSDEL:
NESEBRUSK: Sort. Hunder med grå maske kan ha nesebrusk av samme farge. Stor, med godt åpne nesebor.
Plassert på samme linje som neseryggen.
SNUTEPARTI: Kraftig, skvært, tydelig kortere enn skallen, i forhold 1:2. Snutepartiets front er rett, sidene
parallelle. Like bredt som det er langt. Rett neserygg.
LEPPER: Overleppene, sett forfra, danner en omvendt U. Moderat hengende. Dekker underkjeven slik at dens
profil dannes av leppene.
KJEVER/TENNER: Store, kraftige og bøyde kjever. Svakt underbitt, men aldri mer enn 5 mm. Tangbitt
aksepteres, men ikke ønskelig.
KINN: Tydelige, men ikke fremtredende.
ØYNE: Middels store, ovale, fremoverrettede, lett fremtredende, men aldri overdrevet. Stramme øyelokk. Så
mørke som mulig i samsvar med pelsfargen. Våkent og oppmerksomt uttrykk.
ØRER: Trekantede, hengende, middels store. Ansatt høyt og bredt ovenfor kinnbensbuene. Ikke kuperte.
HALS: Kraftig, muskuløs, like lang som hodet.
KROPP: Noe lengre enn mankehøyden. Kraftig kroppsbygning , men ikke kvadratisk .
MANKE: Markert, høyere enn krysset.
RYGG: Rett, meget muskuløs og stram.
LEND: Kort og kraftig.
KRYSS: Langt og bredt, lett fallende.
BRYST: Velutviklet, når til albuen.
HALE: Naturlig. Ganske høyt ansatt, meget tykk ved roten. Bæres høyt i bevegelse, men aldri rullet eller rett
oppstående.
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LEMMER:
FORPART:
SKULDER: lang, skråstilt, meget muskuløs.
OVERARM: Kraftig.
UNDERARM: Rett, meget kraftig.
HÅNDLEDD: Elastisk
MELLOMHÅND: Elastisk, bare lett skråstilt.
FORPOTER: Kattepoter.
BAKPART:
OVERLÅR: Brede, lange, bare lett konveks.
KNE: Solide, moderat vinklet.
UNDERLÅR: Sterke, tørre.
HASELEDD: Moderat vinkleet.
HASER: Kraftig, tørr
BAKPOTER: Ikke så kompakte som forpotene.
BEVEGELSER: Langt steg. Trav foretrekkes.
HUD: Ganske tykk, stramt tilliggende.
PELS:
HÅRLAG:. Kort, skinnende, meget tett med noe underull.
FARGE: Sort;blygrå; skifergrå; lys grå; lys fawn; hjorterød; mørk rød; mørk hvetefarget ;tigret (i forskjellige
lyse eller grå nyanser) Sort eller grå maske hos røde eller tigrete skal ikke gå over øynene. En liten, hvit flekk i
brystet, på tærne og neseryggen aksepteres.
STØRRELSE OG VEKT:
Det anbefales å ta med en høyde- og vektgrense i hver standard for å unngå overdrivelser. Alle endringer i
standarder som ansees som usunne for rasen vil bli forkastet.
MANKEHØYDE.
+/- 2 cm
VEKT:

hannhund: 64-68 cm

tispe: 60-64 cm

hannhund: 45 -50 kg

tispe: 40 -45 kg

FEIL:
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.
ALVORLIGE FEIL:

-

Parallelle eller for konvergerende linjer i hodet. Snutepartiets sider konvergerende.
Delvis pigmentmangel på nesebrusken
Saksebitt. Underbitt over 5 mm.
Rullet hale, båret vertikalt.
Kontinuerlig passgang
For stor eller for liten

DISKVALIFISERENDE FEIL:
. aggressive eller svært sky hunder (obligatorisk i alle standarder!)
-Alle hunder som viser tegn på fysiske eller psykiske defekter (obligatorisk!)
-utypisk
-divergerende linjer i hodet.
-upigmentert nesebrusk
- Konkav eller konveks neserygg, romernese
- overbitt
- hel eller delvis pigmentmangel på øyelokksrendene. Blå øyne. Skjeløyd.
-haleløs, kort hale
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- Pelsen halvlang, glatt eller med frynser
- Alle farger ikke oppgitt i standarden, store hvite flekker.
NB!:
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass i pungen.
Ifølge norsk lov er kupering av ører og hale og fjerning av sporer forbudt.
Bare funksjonelle og klinisk friske hunder med rasetypisk bygning skal brukes i avlen.
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