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RASEBESKRIVELSE FOR DOGO ARGENTINO
Opprinnelsesland/
hjemland:

Argentina

Helhetsinntrykk:

Middels stor molosser med kraftig benstamme, ønskede
proporsjoner uten å være gigantisk. Harmonisk og energisk
med kraftige, framtredende muskler, under tettsittende,
elastisk hud. Rolige, besluttsomme bevegelser som viser
dens intelligens og raske reaksjoner og konstant gode
humør. Vennlig og kjærlig av natur, slående hvit farge, en
sann atlet.

Viktige
proporsjoner:

Harmonisk og balansert i proporsjonene. Snuteparti like
langt som skallen. Like høy ved manken som over krysset.
Brystdybden = halve mankehøyden. Kroppslengden 10% mer
enn mankehøyden.

Adferd/
temperament:

Glad, ærlig, likefram, vennlig. Bjeffer lite. Alltid klar over sin
egen styrke. Må aldri være aggressiv, noe man skal passe
nøye på. Dominant, så alltid i konkurranse om territoriet med
andre av samme kjønn, særlig hannhundene. En smart, stille
og modig jeger.

Hode:

Kraftig, skalle og snuteparti like lange, uten skarpe vinkler og
utmeisling.
I profil er skallen konveks pga kraftige
tyggemuskler, snutepartiet lett konkavt. Kraftig, muskuløs
nakkebue.

Skalle:

Kompakt, konveks sett både fra siden og forfra.
Kinnbensbuene framtredende, gir feste for kraftige muskler.
Nakkeknøl ikke særlig framtredende pga de kraftige
nakkemusklene. Lite markert pannefure.

Stopp:

Lett markert som overgang mellom den konvekse skallen og
det konkave snutepartiet.
I profil mer framtredende pga
velutviklede øyenbrynsbuer.

Nesebrusk:

Åpne nesebor. Sort. Litt høyere enn neseryggen for å fullføre
den konkave profilen. Rett sett i profil, på linje med haken
eller litt utenfor.

Snuteparti:

Kraftig, litt lengre enn dypt, god bredde, lett kileformet.
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Neseryggen er lett konkav, noe som er rasetypisk.

Lepper:

Moderat tykke, korte og tettsluttende.
sort pigmentering foretrekkes.

Ikke overlappende,

Kjever/tenner:

Sterke og godt sluttende kjever, verken over- eller underbitt.
Store, velutviklede tenner, på rett linje i kjeven. Fullt tannsett
anbefales, men hovedvekten legges på en jevn tannbue.
Tangbitt, saksebitt aksepteres.

Kinn:

Store og forholdsvis flate, uten folder, utposinger eller
utmeisling, dekket av tykk hud.

Øyne:

Mørke eller nøttefarget, sorte øyenlokksrender foretrekkes,
men mangel på pigment regnes ikke som feil.
Mandelformede, ansatt middels høyt med god avstand.
Våken og livlig uttrykk, samtidig som bemerkelsesverdig fast,
særlig hos hannhunder.

Ører:

Plassert høyt og på siden av skallen, med stor avstand pga
den brede skallen. Tradisjonelt kuperte, i en trekant hvor
lengden ikke overstiger 50% av øreåpningen. Ukupert er de
middels lange, brede, tykke, flate med runde øretipper.
Dekket med glatt pels som er kortere enn på resten av
kroppen. Små flekker skal ikke straffes. Henger ned langs
kinnets bakkant, men når hunden er oppmerksom kan de
være halvt stående.

Hals:

Middels lang, kraftig med god reisning, muskuløs, overlinjen
lett konveks. Formet som en avkuttet kjegle. Muskuløs
nakkebue som dekker alle benutspring. Kraftig overgang til
brystkassen. Dekket av tykk og elastisk hud som er noe
mindre stram enn på resten av kroppen. Glatte folder som
ikke henger øverst på halsen, noe som er funksjonelt
nødvendig. Pelsen er her noe lengre enn på resten av
kroppen.

Forlemmer:

.

Helhetsinntrykk:

Robust og solid ramme av ben og muskler, i proporsjon med
størrelsen. Rette sett både forfra og fra siden.

Skulder:

Høy og velproporsjonert. Meget kraftige
muskelkonturer, men uten overdrivelse.
horisontalplanet.

Overarm:

Middels lang, i proporsjon med resten.
muskuløs, 45 gr til horisontalplanet.

med store
45 gr til

Kraftig og svært
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Albue:

Solid, dekket med en tykkere, mer elastisk hud, uten folder
og rynker. Naturlig tilliggende til brystkassen.

Underarm:

Like lang som overarmen, loddrett, rett med kraftig
benstamme og muskler.

Håndrot:

Bred og på linje med underarmen, uten fremtredende ben og
hudfolder.

Mellomhånd:

Lett flat med god benstamme, med en vinkel på 70 – 75 gr til
horisontalplanet.

Poter:

Runde med korte, kraftige, god knytte tær.
tredeputer dekket av sort, ru hud.

Kropp:

Tykke, harde

Målt fra skulderleddet til sittebensknuten 10% lengre enn
mankehøyden.

Overlinje:

Rett, manken og hoftebena er like høye og det høyeste
punktet på overlinjen.

Manke:

Kraftig og høy.

Rygg:

Bred og kraftig, med godt utviklede muskler som danner en
lett bue mot lenden.

Lend:

Kraftig, skjult av de godt utviklede ryggmusklene som danner
en midfure langs ryggraden. Litt kortere enn ryggen, stiger lett
mot krysset. De kraftige rygg- og lendemusklene gjør at man
ser en liten dipp ved overgangen rygg/lend, noe som er
tydeligere hos voksne hunder.

Kryss:

Middels langt, kraftig og muskuløst, hoftebenskammen og
sittebensknuten såvidt synlig. Bredden den samme eller litt
mindre enn brystkassen. Vinkel mot horisontalplanet 30 gr,
faller i en myk bue mot haleansatsen.

Bryst:

Bredt og dypt.
Brystbensspissen er på linje med
skulderleddets spiss. Undersiden av brystet rekker til albuen.
Stor brystkasse gir maksimal pustekapasitet, lange og
moderat hvelvede ribben festet til brystbenet på høyde med
albuen.

Underlinje/buk:

Lett opptrukket etter siste ribben, men aldri myndeaktig.
Kraftig med sterke muskler både i flanken og lenden.

Hale:

Middels høyt ansatt, med 45gr vinkel til overlinjen.
Sabelformet, tykk og lang, rekker til hasene men ikke lenger. I
hvile hengende, i aksjon løftes en litt over rygglinjens
forlengelse og beveger seg konstant sideveis. I trav bæres
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den på linje med ryggen eller litt over.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Middels vinklet. Sterke, kraftige og parallelle, noe som gir
inntrykk av den stor kraft og styrke. Gir skikkelig framdrift og
er utgangspunktet for rasens karakteristiske bevegelser.

Lår:

Lengde i proporsjon til resten. Sterk og med godt utviklede og
synlige muskler. Vinkel hofte- overlår ca 100∞.

Knær:

Verken innover- eller utoverdreid. Vinkel over- underlår ca
110gr.

Underlår:

Noe kortere enn overlåret.
muskulatur.

Haser/ Mellomfot:

Kort, sterk og fast, gir kraft til frasparket. Solid ledd med synlig
hasebensspiss. Ca 140∞. Hasen står i rett vinkel på bakken.
Sporer bør fjernes.*

Poter:

Som forpotene, men en anelse mindre og bredere.

Kraftig med like godt utviklet

Bevegelser:

Smidige og faste, tydelig endring når noe interesserer,
holdningen blir oppreist og reagerer raskt, noe som er typisk
for rasen. Rolig i gange, strekker godt ut i fronten i trav med
kraftfullt skyv bakfra. I galopp vises all dens energi og kraft.
De fire potene etterlater enkle, parallelle spor. Passgang er
ikke akseptert og anses som en alvorlig feil.

Hud:

Ensartet, noe tykk, men glatt og elastisk. Tilliggende, men gir
frie bevegelser uten å danne folder, unntatt i nakkeregionen.
Med så lite pigment som mulig, men det øker med alderen.
Overdreven pigmentering er ikke akseptert. Hunder med sort
pigment på lepper og slimhinner foretrekkes.

Pels:
Hårlag:

Ensartet, kort, enkel, glatt, gjennomsnittslengden 1,5-2 cm.
Varierer i lengde og tetthet etter klimaet. I tropisk klima er
pelsen tynn og huden syns gjennom, slik at pigmenterte
områder er synlig, noe som ikke skal straffes. I kaldt klima
tykkere og tettere og kan danne underull.

Farge:

Fullstendig hvit, bare en sort eller mørk flekk rundt øyet kan
godtas, under forutsetning at den ikke dekker mer enn 10% av
hodet. Når valget står mellom to jevngode hunder skal man
alltid velge den hviteste.

Størrelse og vekt:
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Hannhunder: 62 – 68 cm
Tisper:
60 – 65 cm
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:
-dårlig benstamme og dårlig utviklet muskulatur (svakhet=
-nesebrusk med lite pigment
-hengende lepper
-små, svake eller råtne tenner. Ufullstendig tannsett
-svært lyse øyne, entropion, ekstropion
-tønneformet bryst, smal kjølformet brystkasse
-flate ribben
-overvinklet bakpart
-for høye haser
-utypiske bevegelser
-overdreven pigmentering i unge hunder
-fargede flekker
-ustabilt temperament
Diskvalifiserende
feil:











Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
upigmentert nesebrusk
over- eller underbitt
lyseblå øyne, øyne med ulik farge
døvhet
lang pels
flekker på kroppen. Mer enn en flekk i hodet
under 60 cm eller over 68 cm.

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