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GRUPPE:
FCIs RASENR.:

5
199

Original: 27.11.1989
Revidert: 03.11.1999 GB

RASEBESKRIVELSE FOR ETNAHUND
(Cirneco dell’Etna)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Italia.

Helhetsinntrykk:

Gammel hundetype, elegant og slank. Middels stor, robust og
sterk, ikke tung. Noe lange kroppslinjer, lett kroppsbygning
som passer inn i et kvadrat.

Viktige
proporsjoner:

Mankehøyde = kroppslengde
Brystdybden noe mindre enn avstanden fra albu til bakken.
Snuten helst like lang som skallen, kan være noe korte
(snute:skalle = 8:10).

Adferd/
temperament:

Jakthund tilpasset vanskelig terreng for å jakte kaniner.
Temperamentsfull, men vennlig og lojal.

Hode:
Skalle:

Oval. I profil nesten flat, bredden mellom kinnbensbuene ikke
mer enn halve hodelengden. Øyebrynsbuene ikke spesielt
fremtredende. Lett markert pannefure, lett fremtredende
nakkeknøl.
Skallen og snutepartiets linjer parallelle eller noe avvikende.

Stopp:

Tydelig, ca 140°.

Nesebrusk:

Rektangulær, ganske stor. Fargen harmonerer
pelsfargen (mørk kastanje, lys kastanje, kjøttfarget).

Snuteparti:

Snutelengden minst 80 % av skallelengden. Snutedybden er
minst halve lengden, bredden målt midt på snuten mindre
enn halve lengden. Snutepartiet er derfor spisst med rett
overlinje, nedre linje markeres av underkjeven.

Lepper:

Fine, tynne og stramme, dekker så vidt tennene i
underkjeven. Knapt synlige leppefolder.

Kjever/tenner:

Normalt utviklete kjever, men ikke kraftige. Lite markert hake.
Rette fortenner plassert på linje. Velutviklete, komplett
tannsett. Saksebitt.

Kinn:

Flate.

med
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Øyne:

Ganske små, foroverrettete, ovale, mykt uttrykk. Okerfarget,
ikke for mørke, ravfarget eller grå, aldri brune eller mørk
hasselfargete.
Øyelokkranden
pigmentert
i
overensstemmelse med nesebrusken.

Ører:

Ganske høyt plasserte, tettstilte, stående og stive, peker
forover. Trekantede, spisse, ikke kuperte. Lengden ikke mer
enn halve hodelengden.

Hals:

Markert nakkebue. Lengden lik hodelengden. Former en
avkuttet kile, tydelige muskler, spesielt langs manken. Stram
og fin hud, ikke løs halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette og parallelle. Sett i profil skal en loddrett linje trukket fra
skulderbladspissen berøre tåspissene. Høyden fra bakken til
albue litt mer enn halve mankehøyden.

Skulder:

Lengden på skulderbladet ca 1/3 av mankehøyden. Skråstilt,
vinkel mot horisontalplanet 55°, skulderbladstoppene nær
hverandre. Skuldervinkel 115°-120°.

Overarmer:

Lengden lik halve avstanden fra bakke til albu. Parallelle, lett
skråstilte med tydelig muskulatur.

Albue:

På linje med eller litt
overarm/underarm ca 150°.

Underarm:

Lengden lik 1/3 av mankehøyden. Rette og parallelle. Lett,
men sterk benstamme, tydelig grop mellom spole- og
albueben.

Håndrot:

I fortsettelse av overarmens rette linje. Tydelig bakre
håndrotsben.

Mellomhånd:

Lengden ikke mindre enn 1/6 av underarmen, målt fra bakken
til albu. Bredere enn håndroten, men flat og tørr. Lett skråstilt.

Poter:

Ovale (harepoter), godt knyttede og hvelvede. Sterke og
buete klør, brune eller kjøttfarget mot brunt, men aldri sorte.
Harde tredeputer, samme farge som klørne.

under

brystbenet.

Kropp:
Overlinje:

Rett, elegant skrånende fra manken mot krysset.

Manke:

Noe over rygglinjen, smal pga skuldrenes plassering.

Vinkel
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Rygg:

Rett med moderat utviklete muskler.

Lend:

Ca 1/5 av mankehøyden, 1/3 av brystkassens lengde,
bredden omtrent lik lengden. Kort, stram og lett synlig
muskulatur.

Kryss:

Ganske flatt og skråner mot horisontalplanet ca 45°. Lengden
av denne tørre og skrånende bakpart omtrent 1/3 av
mankehøyden, bredden omtrent halvparten av lengden, ikke
synlig muskulatur.

Bryst:

Ganske smal brystkasse. Lengden litt mer enn halve
mankehøyden (ca 57%), bredden målt på det bredeste noe
mindre enn 1/3 av mankehøyden. Rekker til eller nesten til
albuene, aldri dypere. Bare lett hvelvete ribben, men aldri
flate.

Underlinje/buk:

Jevn stigende linje mot buken, lett oppsvinget buklinje.
Flankene like lange som lenden.

Hale:

Lavt ansatt, ganske tykk og like tykk hele veien. Ganske lang,
rekker til eller litt under hasen. Bæres sabelformet i hvile,
løftes over ryggen under bevegelse. Glatt pels.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette og parallelle. En loddrett linje (sett fra siden) fra
sittebensknuten til bakken vil berøre tåspissene.

Lår:

Lange og brede. Lengden 1/3 av mankehøyden. Muskuløs
med flate muskler. Bredden lik ¾ av lengden. Vinkelen
hofte/lår ca 115°.

Knær:

Ca 120°.

Underlår:

Noe lengre enn lårbenet. Tørr og tydelig muskulatur. Lett
benstamme, tydelig akillessene.

Haser:

Brede, hasevinkel ca 135°.

Mellomfot:

Loddrett mot bakken. Ikke sporer.

Poter:

Lett ovale, for øvrig som forpotene.

Bevegelser:

Galopp under arbeid.

Hud:

Tynn, stram mot muskulaturen over hele kroppen. Fargen
varierer i henhold til pelsen. Slimhinner og nesebrusk i farger
beskrevet for nesebrusk, men aldri sorte flekker eller
depigmentert.
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Pels:
Hårlag:

På hodet, på ørene og bena glatt; på kropp og hale halvlang
(ca 3 cm), rett, glatt og tettliggende.

Farge:

• Ensfarget fawn, mer eller mindre intens eller utvannet som
isabella; sobel, etc.
• Fawn med mer eller mindre hvite tegnigner (hvitt bliss på
hodet, hvite tegn på brystet, hvite poter, hvit haletipp, hvit
mave; hvit halskrage mindre ønskelig); helhvit; hvit med
orange flekker tolereres; fawn med blanding av lysere og
mørkere pels tillatt.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

46 – 50 cm. Toleranse 52 cm
42 – 46 cm. Toleranse 50 cm

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

10 – 12 kg
8 – 10 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.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Manglende stopp
− Konkav neserygg
− Over eller underbitt
− Blå øyne
− Helt hengende eller flaggermusører
− Hale ringlet over ryggen
− Sorte klør, sorte tredeputer
− Sort depigmentering
− Ensfarget brun eller leverfarget
− Sorte eller brune flekker, sorte eller brune hår, brindle
− Sorte slimhinner
− Total depigmentering
− Størrelse over eller bare 2 cm under standardmål

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 13. november 2003

