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RASEBESKRIVELSE FOR SEGUGIO ITALIANO, korthåret 

  (Segugio italiano a pelo raso) 
 
Helhetsinntrykk: 
 

Hund med middels proporsjoner, kroppen passer inn i en kvadrat, robust 
konstruksjon, velbalansert, velutviklet benstamme, tørre linjer, utstyrt med 
god muskulatur uten antydning til fedme. Langt hode med divergerende 
øvre profillinje. Kort pels. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

o Kroppslengde = mankehøyde 
o Brystdybden = halve mankehøyden 
o Snutelengden = halve hodelengden 
 

Adferd/temperament: Godt tilpasset varierende terreng.   Utholdende og rask, svært ivrig, enten 
den arbeider alene eller i flokk.  Hardfør, ikke veldig overstrømmende, 
mykt uttrykk og kraftig stemme. 
 

Hode:
 Skalle: 

Nesten oval sett ovenfra. Divergerende linjer mellom skalle og snute sett i 
profil. Skallens øverste profil lett konveks, bredden ved kinnbensbuene er 
mindre enn halve hodelengden. Pannebensbuen lite utviklet, bare lett 
markert pannefure. Pannebenskammen markert og kort uten 
overdrivelse. 
  

 Stopp: ca 140° 



Nesebrusk: Nesten sekskantet, tilstrekkelig stor, bevegelig med godt åpne nesebor, 
åpningene noe til siden, alltid sorte. 
 

Snuteparti: Snutelengden lik halve hodelengden. Dybden litt større enn halve 
lengden. Bredden målt på midten litt mindre enn 1/5 av hodelengden. 
Neseryggen lett konveks, snutens sider skrår mot nesebrusken.. 
Underkjeven nesten rett hele veien og bare lett utviklet i fronten. Snutens 
nedre profillinje dannes av overleppene. 
 

Lepper: Fine og tynne sett både forfra og fra siden. Ikke veldig utviklet, stramme. I 
profil danner leppenes nedre linje en lett bue. Alltid sort leppekant. 
 

Kjever/tenner: Underkjevens form lik en avkuttet kjegle. Hvite, store tenner. Saksebitt, 
tangbitt tillatt. 
 

Kinn: Flate og tørre. 
 

Øyne: Mandelformete, store, lysende. Mørk oker farget. Sorte øyelokksrender.  
Mykt uttrykk. 
 

Ører: Ansatt på høyde med kinnbensbuene eller litt lavere. Hengende og 
fremoverrettet, ikke foldet eller krøllet. Trekantet form, flate i hele lengden 
og meget brede. Spiss i tuppen, ikke bredt avrundet. Tuppen meget lett 
vridd innover. Lengden ca 70% av hodelengden, og bredden på det 
bredeste litt mer enn halve lengden. 
 

Hals: Lett hvelvet, derfor lett konveks. Lengden tilsvarer eller nesten lik 
hodelengden, derfor ca 4/10 av mankehøyden. I fasong av en avkuttet 
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kjegle, meget tørr og lett, gir inntrykk av ikke å være meget muskuløs 
(lange muskler). Huden fin og tettliggende uten folder eller halshud, kort 
pels. 
 

Forlemmer:  
Helhetsinntrykk: Sett i profil loddrette. En tenkt loddrett linje trukket fra skulderleddet til 

bakken skal så vidt berøre tærne, en annen tenkt loddrett linje fra 
albueleddet deler underarmen og håndroten i to nesten like deler, og 
ender midt på poten. Sett forfra skal forbena ligge på en tenkt loddrett 
linje som går gjennom skulderleddet og deler underarmen, mellomhånden 
og poten i to mer eller mindre like deler. Markavstanden lik halve 
mankehøyden. 
 

Skulder: Skulderbladets lengde er 1/3 av mankehøyden. Skråstilt mot 
horisontalplanet 45-55°. Lange og tørre muskler, tydelige og markerte. 
Vinkelen mellom skulderblad og overarm ca 110°. 
 

Overarm: Lengden tilsvarer halve høyden av markavstanden. Plassert mer eller 
mindre loddrett på kroppen. Lang og tørr muskulatur. 
 

Albue: Plassert likt eller litt under brystbenet og godt tilsluttet.  Albueleddet må 
være plassert vertikalt fra skulderbladstoppen. Vinkelen mellom overarm 
og underarm ca 135-145°.  
 

Underarm: Lengden ca 1/3 av mankehøyden. Loddrett til bakken og viser tydelige 
sener som gir inntrykk av en tørr, ikke tung benstamme. 
 

Håndrot: Tørr, i rett linje av underarmen. 
 

Mellomhånd: Lengden ikke mindre enn 1/6 av forbenet fra bakken til albuen. Bredere 
enn mellomhånden, men flat og tørr. Lett skråstilt sett fra siden. 
 

Poter: Ovale (hare fot). Godt samlete og hvelvete tær; harde, sterke og sorte 
tredeputer.  Ikke kjøttfulle.  Kraftige klør, runde og alltid sorte. Noen hvite 
(ikke rosa) klør er ikke en feil. 
 

Kropp:  
 

Overlinje: Rett, går harmonisk fra manken mot krysset og lett konveks over lenden. 
 

Manke: Bare lett markert over rygglinjen og smal pga tette skulderbladtopper. 
Jevn overgang til halsen. 
 

Rygg: Overlinjen rett uten tydelige muskler. Rygglengden : lengden av lenden = 
3 : 1.  
 

Lend: Lengden litt mindre enn 1/5 av mankehøyden. Bredden nesten lik 
lengden, velutviklet muskulatur både i lengde og bredde. 
 

Kryss: Lett konvekst. Faller 10° mot horisontalplanet. Lengden 1/3 av 
mankehøyden og bredden halve lengden. Velutviklet muskulatur. 
 

Bryst: Høyden lik eller litt mindre enn halve mankehøyden. Bredden tilsvarer 
nesten 1/3 av mankehøyden. Rekker nesten eller helt til albuene. 
Ribbene ikke veldig hvelvet, lett konvekse, omkretsen 1/4 større enn 
mankehøyden. Brystet moderat bredt. 
 

Underlinje/buk: Typisk, en rett linje i hele lengden, går fra brystbenspissen mot buken, 
buken meget stram, ikke veldig opptrukket. 
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Hale: Høyt ansatt i høyde med krysset. Tynn ved roten og jevn i hele lengden, 
bortsett fra tuppen som er meget tynn.  Rekker nesten til haseleddet. 
Dekket av kort pels i hele lengden. Hengende i hvile, løftet over rygglinjen 
under bevegelse. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Sett i profil skal en tenkt loddrett linje fra sittebensknuten til bakken berøre 
eller nesten berøre tåspissen. Sett bakfra skal en tenkt loddrett linje fra 
sittebensknuten til bakken dele benet i to like deler ved haseleddet, hasen 
og poten. Bakbenas lengde er ca 93 % av mankehøyden. 
 

Lår: Langt og bredt, lengden ikke mindre 1/3 av mankehøyden. Bredden 
nesten ¾ av lengden. Markerte muskler, men tydelig atskilte, lårets 
bakside litt konveks. Vinkelen mellom hofteben og lår 90-95°. 
 

Knær: Verken inn eller utoverdreide. Vinkelen mellom lår og underlår ca 115°. 
 

Underlår: Lengden litt mindre enn overlåret. Skråstilt mot horisontalplanet ca 40°. 
Tørr muskulatur, faste og tydelige. Godt markert og tydelig 
senefordypning. Tydelige blodårer, benstammen ganske lett, men solid. 
 

Haser: Bredden ca 1/10 av mankehøyden. Avstanden fra bakken til leddet må 
ikke overskride 27% av mankehøyden (lave haser). Solid benstruktur som 
understreker benets tørrhet. Vinkel ca 135°. 
 

Mellomfot: Lengden mindre enn halve lengden av forbenet målt fra bakken til albuen, 
mindre bred enn haseleddet, Loddrett mot bakken. Ingen sporer.* 
 

Poter: Som forpotene, men mindre ovale.  
 

Bevegelser: 
 

Galopp under jakt. 

Hud: 
 

Fin og tynn, tettsittene over hele kroppen. Pigmentet på slimhinner, 
blinkhinner, klør og tredeputer skal være helt sort. Ønskelig også med 
sort gane. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Kort pels over hele kroppen. Struktur som rett hestehår. Tett, tykk og jevnt 
glatt. Noen få grove hår på kroppen, snuten og på bena regnes ikke som 
feil. 
 

Farge: 
 

Ensfarget fawn i alle nyanser fra intens rødt til avbleket  (utvasket) og 
black and tan. Tan tegninger på snute, øyebryn, bryst, på bena fra 
håndroten og ned, fra haseleddet og ned, samt under halen. Fawn kan ha 
hvitt på snuten og skallen (symmetrisk eller ikke), en hvit stjerne på 
brystet, hvitt på halsen, håndrot og haser, på potene og haletuppen. Hvitt 
er tillatt, men ikke ønskelig og jo mindre jo bedre. Black and tan kan ha en 
hvit stjerne i brystet, disse blir kalt trikolor. Leverfarget og kastanjebrun er 
ikke akseptert. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 52 - 58 cm 
Tisper: 48 - 56 cm 
Toleranse på ± 2 cm for særdeles gode eksemplarer 
 

Vekt: 18 – 28 kg 
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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. 
 
Dette gjelder også individer som bare beveger seg i passgang. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

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

 - Aggressiv eller meget engstelig 
- Konvergerende hodelinjer 
- Helt eller delvis avpigmentering av nesebrusken 
- Konkav neserygg 
- Overbitt 
- Forskjellig fargete øyne, helt eller delvis upigmentert øyelokksrand 
- Haleløsehet eller kort hale, enten påført eller medfødt 
- Skifer- eller blyfarget; brindle, kaffefarget, kastanjefarget, leverfarget 

eller for dominerende hvitt. 
- Størrelse over og under angitte mål. 

 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.  *Halekupering og ffjernign av 
sporer er ikke tillatt etter norsk lov. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 21.09.2011 

 

 


