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RASEBESKRIVELSE FOR BOLOGNESE 

 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Italia. 
 

Helhetsinntrykk: 
 

Liten, tettbygd og kompakt. Dekket med ren, hvit pels som er 
lang og luftig. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

 
Kvadratisk, kroppslengden lik mankehøyden. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Rolig, vanligvis ikke særlig aktiv. Knytter seg til eieren og 
andre medlemmer av familien. 

Hode: 
 

Middels langt, ca 1/3 av mankehøyden. Bredden målt ved 
kinnbena er lik lengden. 
 

 Skalle: Lett eggformet i lengderetningen, ganske flat med temmelig 
konvekse sider. Markerte øyebrynsbuer. Nakkeknøl bare 
svakt markert. Skallen litt lengre enn snutepartiet. Skallens 
og neseryggens linjer parallelle. 
 

 Stopp: Godt markert. 
 

Nesebrusk: Sort, stor. I fortsettelse av neseryggens linje. 
 

Snuteparti: Tilsvarer 2/5 av hodets lengde, rett neserygg og parallelle 
sider slik at snuten fortoner seg nesten kvadratisk. Godt 
utmeislet under øynene. 
 

Lepper: Stramme overlepper, dekker ikke underleppene. Nedre 
profillinje dannes av underkjeven. Komplett tannsett. 
 

Kjever/tenner: Normalt utviklete kjever, godt tilpasset. Hvite, jevne tenner. 
Saksebitt, tangbitt aksepteres. 
 

Øyne: Runde, store, mørk okergule, ikke utstående. Plassert foran 
på skallen. Hvitt må ikke vises. Sorte øyenlokksrender. 
 

Ører: Høyt ansatte, lange og hengende. Ørebrusken stiv ved basen 
og ørene står ut fra hodet, som pga dette virker større enn 
det er. 
 

Hals: Like lang som hodets lengde. Ikke løs halshud. 
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Forlemmer:  

 
Helhetsinntrykk: Rette og parallelle.  

 
Skulder: Lengden på skulderbladet ¼ av mankehøyden. Skråstilt.  

 
Overarm: Nesten like lang som skulderbladet, men mindre skråstilt. 

 
Albue: Godt tilliggende. 

 
Underarm: Lengden lik overarm  

 
Mellomhånd: Rett sett forfra, lett skråstilt sett fra siden. 

 
Poter: Ovale, harde med mørke tredeputer og sorte sterke klør. 

 
Kropp: Kvadratisk. Lengden fra skulderleddet til sittebensknuten lik 

mankehøyden 
 

Overlinje: Rett med svakt konveks lend som går harmonisk over i 
krysset. 
  

Manke: Svakt markert. 
 

Rygg: Rett. 
 

Lend: Lett buet. 
 

Kryss: Svakt fallende og meget bredt. 
 

Bryst: Bredt, rekker til albuen, godt hvelvete ribben. Bare svakt 
markert brystbenpiss. 
 

Underlinje/buk: Følger brystbenets profil, svakt opptrukket buk. 
 

Hale: Ansatt i kryssets forlengelse, bæres i en bue over ryggen. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette og parallelle sett bakfra. 
 

Lår: Lengden 1/3 av mankehøyden. Skråstilte.  
 

Underlår: Lengre enn overlåret. 
 

Haser: Lengden fra haseleddet til bakken noe mindre enn 1/3 av 
mankehøyden. Svakt vinklet. 
 

Poter: Som forpotene, bare mindre ovale. 
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Bevegelser: 
 

Frie og energiske med stolt båret hodet. 

Hud: 
 

Stram og tettliggende til kroppen. Sorte lepper og blinkhinne. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Lang over hele kroppen, kortere på snuten. ”Fluffy” og tett 
som ikke ligger tett inntil kroppen. Danner aldri frynser. 
 

Farge: 
 

Ren hvit uten flekker eller avskygninger i det hvite. 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder:  27 – 30 cm 
Tisper:  25 – 28 cm 
 

Vekt: 2,5 – 4 kg. 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
i relasjon til rasebeskrivelsen. 

 Divergerende hodelinjer 

 Romernese  

 Overbitt hvis det ødelegger snutepartiets profil 

 Mankehøyde under 25 og over 33 cm for hannhunder, 
under 22 eller over 32 cm for tisper 

 
Diskvalifiserende 
feil: 

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

  Underbitt  

 Mangel på pigment på nesebrusken, nesebrusk med 
annen farge enn sort  

 Manglende pigment på øyelokksrendene 

 Skjeling 

 Avkortet hale, enten naturlig eller kirurgisk 

 Annen farge enn hvit, flekker eller prikker. 
 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 9. juni 2004 

 


