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RASEBESKRIVELSE FOR CASTRO LABOREIROHUND 

 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

Portugal 

Helhetsinntrykk: 
 

Lett mastiff-aktig.  Energisk, tiltalende utseende, ofte med 
slående pels. Strengt og alvorlig uttrykk, naturlig utseende 
som passer en fjellboer.  
 

Viktige 
proporsjoner: 

Lengde : mankehøyde =7 : 6  
skalle : snute = 6 : 5. 
Moderat lang.  Brystdybden er noe  mindre enn halve 
mankehøyden.  Lett divergerende plan i hodet.  Snuten er 
noe kortere enn skallen.   
 

Adferd/ 
temperament: 
 

En trofast og fredelig hund i familien, hovedoppgaven er å 
vokte flokken mot ulveangrep som ennå er vanlig i 
opprinnelsesområdet.  Konstant årvåken, så en  god vokter 
av eiendommen som den patruljerer regelmessig.  Edel 
natur.  Svært smidig og aktiv. Kan virke aggressiv uten å 
være kranglevoren.  Et karakteristisk varselbjeff som starter 
dypt og går gradvis over til lange, høye ul.   
 

Hode: 
 

Middels stort, heller lett enn grovt, glatt uten å være magert, 
tykk hud uten rynker, langt og ganske rettlinjet. 
 

 Skalle: Moderat utviklet og moderat bred.  Skallen lett divergerende 
mot neseryggen, hodets profil nesten rett.  Svakt utviklede 
øyenbrynsbuer, svak pannefure, ikke uttalt nakkeknøl. 
 

 Stopp: Lite markert, større avstand fra nakkeknøl til stopp enn fra 
stopp til snutespiss. 
 

Nesebrusk: Velutviklet, plassert på linje med neseryggen og stor.  Åpne 
nesebor.  Alltid sort. 
 

Snuteparti: Langt, rett, sterkt, smalner gradvis av mot nesebrusken uten 
å være smalt eller spisst.  
 

Lepper: Velskårne med lite eller ingen leppefold, verken tykke eller 
hengende.  Sort gane og lepper.   
 

Kjever/tenner: Kraftige, muskuløse, kjever.  Komplett tannsett med sterke, 
hvite tenner som sitter velplassert i kjeven.  Saksebitt, 
tangbitt kan aksepteres.  
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Kinn: Flate, glir over i snuten uten å være kileformet. 

 
Øyne: Middels store, mandelformede, skråstilte, velplasserte, 

verken utstående eller innsunkne.  Brune, fra lys brune med 
lysere pels til mørk brun, nesten sort, hos de med mørk pels.   
Uttrykket alvorlig.  Sorte øyenlokksrender. 
 

Ører: Ganske høyt ansatt, henger naturlig langs sidene av hodet.  
Tynne og nesten trekantet med avrundet tupp.  Middels store 
(lengde=bredde) Når oppmerksom vendes de forover. 
 

Hals: Velansatt med stolt reisning, kort, rett, velutviklet, passe grov, 
uten løs halshud. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Sterke og muskuløse.  Svært rette sett både forfra og fra 
siden.  Godt utviklet benstamme. 
 

Skulder: Godt utviklede ledd.  Middels vinkel mellom skulder og 
overarm. 
 

Overarm: Godt utviklet med kraftige muskler. 
 

Underarm: Rett, smalner gradvis av mot håndroten.  God benstamme, 
sylindrisk.  
 

Mellomhånd: Verken for  lang eller for skråstilt. 
 

Poter: I proporsjon til størrelsen.  Heller runde enn lange, tenderer 
mot kattefot, med tykke, godt knytte tær, verken inn- eller 
utovervridde, kraftige klør, sorte eller mørke grå, glatte, harde 
og viser lite slitasje.  Tykke og harde tredeputer. 
 

Kropp:  
 

Overlinje: Rett eller lett fallende. 
 

Manke: Velplasserte. 
 

Rygg: Middels lang, sterk, lengre enn lenden. 
 

Lend: Kort, bred, muskuløst, harmonisk overgang til krysset. 
 

Kryss: Kort, bredt, muskuløst, lett fallende.  Kan være noe høyere 
enn manken. 
 

Bryst: Ovalt, middels bredt og dypt. 
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Underlinje/buk:  Tydelig opptrukket fra brystben til flanken, buken er ikke 
omfangsrik.  Tydelig forskjell i underlinjen mellom bryst og 
buk. 
 

Hale: Naturlig, høyt ansatt, tykk ved roten.  I hvile: henger  til 
hasen, men ikke for tett mellom fanene på lårene.  Tykk og 
lang behåring, særlig på undersiden. Den virker tykkere på 
midten og har særlig langt hår på siste 3.del av halen.  
Elegant sabelform, bæres vanligvis lavt , men når opphisset 
løftes den over rygglinjen, fram og lett sideveis, men aldri i 
berøring med ryggen. 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Sterke og muskuløse.  Rette sett bakfra, god benstamme. 
 

Lår: Godt utviklet med kraftfulle muskler som ses lett bakfra. 
 

Knær: Moderat åpen vinkel. 
 

Underlår: God benstamme, muskuløs. 
 

Haser: Høye.  Skrår lett framover.  Kraftige ledd og moderat åpen 
vinkling. 
 

Mellomfot: God benstamme, noe sylindrisk, kan ha enkle eller doble 
sporer. 
 

Poter: Som forpotene 
 

Bevegelser: 
 

Lette og rytmiske, parallelle.  Mest vanlig er skritt eller et 
slentrende  trav,  den vil bare bevege seg raskere,- i trav eller 
galopp, når det er virkelig grunn for det. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Kort (ca 5 cm) på kroppen, uten underull.  Ganske  tykk, matt, 
glatt og flat på mesteparten av kroppen. Kortere og tettere på 
hode og ører, hvor det er tynt og mykt, og på bena under 
albuen og hasen.  Langt og tykt og grovt på lårene som er 
svært tett behåret.  
  

Farge: 
 

Mest vanlig er ulvegrå og mest foretrukne av lokale 
oppdrettere er ”fjellfargen”: brindle med bunnfarge i ulike 
gråtoner  med brindle mønster  i lyse og mørke farger.   Det 
er typisk med trefargede hårstrå; fra konglebrunt til rødlig og  
mahogni.  Brindle-fargen kan være lysere og mørkere,-
mørkere på hodet, ryggen og skuldrene, middels på kroppen 
, krysset og lårene og lysere på buken og nedre del av bena. 
Liten hvit brystflekk er tillatt. 
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Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 58 – 64 (± 2 cm) 
Tisper: 55 – 61 cm (± 2 cm) 
 

Vekt: Hannhunder:  30 – 40 kg 
Tisper:  25 – 35 kg 
 

Feil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alvorlige 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. 
-skyhet eller mistenksomhet 
-for stort og omfangsrikt hode, benet eller kjøttfullt, for smalt, 
langt eller spisst. 
-utypisk øreplassering, for store, kjøttfulle og runde. 
-små hvite flekker utenom det tillatte i standarden. 
 
-gule øyne,løse øyenlokksrender 
-hale som et jakthorn; rullet opp eller med krok på tuppen. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

 Aggressiv eller altfor sky 

 Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter  

 Skalle/snuteparti uten synlig stopp 

 Andre farger enn sort på snuten 

 Overbitt eller underbitt 

 Glassøyne eller øyne av ulik størrelse 

 Arvelig døvhet 

 Kupert  hale eller naturlig stumphale 

 Albino.  Flekket eller farge ulik de beskrevet i standarden 

 For stor eller for liten 
  
 
OBS 
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. 
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