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RASEBESKRIVELSE FOR PODENCO IBICENCO 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Spania (Balearene). 

Viktige 
proporsjoner: 

Avstanden fra nesespiss til øyne er lik avstanden fra øyne til 
nakkeknøl. 
 

Hode: 
 

Langt, smalt, formet som en stump kjegle. Særdeles tørt, 
ganske lite i forhold til kroppen. 
 

 Skalle: Lang og flat. Markert nakkeknøl. Smal og flat panne.  
 

 Stopp: Svakt markert. 
 

Nesebrusk: Kjøttfarget. Åpne nesebor. Fremstående nesebrusk, noe 
lengre frem enn underkjeven. 
 

Snuteparti: Langt og smalt, kjøttfarget som harmonerer med pelsfargen.  
Svakt konveks neserygg.  
 

Lepper: Tynne, stramme, kjøttfargete. 
 

Kjever/tenner: Hvite og velplasserte tenner med god tilpasning. Saksebitt. 
 

Øyne: Små, skråstilte. Lyst ravfargede, minner om karamellfarge. 
Ravfargen kan være mer eller mindre utpreget i harmoni med 
pelsfargen. Intelligent, men reservert og mistroisk uttrykk. 
 

Ører: Middels store. Alltid stive, meget bevegelige. Kan rettes 
fremover, bakover, noe horisontalt eller rett opp. Midten av 
øret plassert rett over øyet. Tynne, hårløse i øreåpningen.,  
 

Hals: Meget tørr både på under- og oversiden. Lengden tilsvarer en 
fjerdedel av kroppslengden. Lett buet, muskuløs, stram og 
glatt uten løs halshud. Pelsen er vanligvis lengre og tettere 
på nedre del av nakken, noe som synes best på den 
glatthårete varianten. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Loddrette, symmetriske. Sett forfra meget tettstilte. Sterke, 
lange ben som gir inntrykk av en slank, rask, men likevel 
sterk hund. 
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Skulder: Skråstilt, kraftig og fri. 

 
Overarmer: Meget lange, rette og sterke, meget tettstilte. 

 
Albue: Velutviklet og fremtredende, parallell med kroppens midtplan. 

Aldri utoverdreide. 
 

Underarm: Nederste del gradvis bredere mot potene. 
 

Mellomhånd: Sterk, bred og rett. 
 

Poter: Nærmest harepoter. Lange og godt samlete tær. Godt 
behåret mellom tærne. Meget kraftige og vanligvis hvite klør, i 
harmoni med pelsfargen. Meget sterke tredeputer. 
 

Kropp: Som helhet symmetrisk kroppsbygning med svakt hvelvet 
overlinje. Harmoniske proporsjoner, samlet og en aning 
lengre enn høy, uten eksakte mål for denne forskjellen. 
 

Overlinje: Svakt hvelvet. 
 

Manke: Godt markert, høy, tørr og lang. 
 

Rygg: Rett, lang og smidig. Kraftig, men flat muskulatur. 
 

Lend: Hvelvet, middels bredt, kraftig og  stram. 
 

Kryss: Skråstilt, synlige hofteben. Meget kraftig og stram 
muskulatur. 
 

Bryst: Dypt, smalt og langt, rekker ikke til albuene. Meget 
fremtredende  og spisst brystben. Flate ribber. 
 

Underlinje/buk: Opptrukket, men ikke for mye. 
 

Hale: Lavt ansatt, lang. Skal ha noen lange og strie, lett utstående 
hår mot tuppen. Bør være så lang at den når opp til 
ryggraden når den trekkes frem mellom bakbena. Tykkere 
ved roten, gradvis avsmalnende. Naturlig hengende i hvile, 
under bevegelse bæres i sigdform, ikke overdrevent ringlet. 
Det foretrekkes at den ikke bæres rett opp eller over ryggen. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Loddrette. Lang, sterk, tørr og flat muskulatur.  
 

Haser: Velvinklede, brede, lavt ansatte. Verken inn- eller 
utoverdreide. 
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Mellomfot: Loddrett. 
 

Poter: Som forpotene. 
 

Bevegelser: 
 

Fjærende trav. Galloppen er meget hurtig og gir inntrykk av 
stor smidighet. 
 

Hud: 
 

Stram, fastliggende til kroppen. Rosa pigmentering som kan 
variere avhengig av pelsfargen. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Glatthåret, strihåret eller langhåret. 
− Glatthåret pels skal ikke være silkeaktig, men kraftig og 

glansfull. 
− Strihåret pels skal være grov og rikelig, noe kortere på 

hodet og ører, litt lengre bak på lårene og halens 
underside. Skjegg er meget ønskelig. 

− Langhåret pels er bløtere og skal være minst 5 cm lang. 
Rikelig på hodet.  

 
Farge: 
 

Hvit/rød foretrekkes, også ensfarget hvit eller rød. Løvefarget 
kan godtas på lang- og strihåret hvis hunden er av meget god 
kvalitet, men godtas aldri på glatthåret. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 66 – 72 cm 
Tisper: 60 – 67 cm 
 
Tilnærmede mål aksepteres fullt ut når hunden har gode 
proporsjoner og er harmonisk.  
 

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. 
 

Grove feil: − Kort og bredt hode 
− Meget markert stopp 
− Mangel av en premolar 
− Hengende ører 
− Tønneformet brystkasse 
− Utoverdreide albuer 
− Kuhast 
− Utoverdreide poter 
− Kryssende for- eller bakben under bevegelse 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
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− Trappeformet skalle (skallen for høy i forhold til 
neseryggen) 

− Brunt pigment eller sorte flekker på nesebrusken 
− Skjeløydhet 
− Rødbrune øyelokksrender eller lepper 
− Tydelig innslag av galgo eller andre mynder: foldete ører, 

mørke øyne, bredt kryss, knapt markert forbryst, bredstilte 
forben, runde og brede lår med tydelige blodårer 

 
 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 8. april 2003 
 
 
 


