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RASEBESKRIVELSE Russkaya Tsvetnaya Bolonka

Opprinnelsesland/
hjemland:

Russland

Bruksområde:

Selskapshund

Historie:

Følgende raser var med i dens opprinnelse: bichon frisé,
lhasa apso, shih tzu. Den ble avlet fram i Leningrad i 1951.
Viktigste rasetrekk var liten størrelse ( 20-24 cm), kraftig,
ensfarget pels. Standarden ble skrevet i 1962 og godkjent av
det russiske landbruksdepartementet i 1966. I samarbeid
med genetikere i Leningrad vokse rasen fram. På 1980tallet vokste populariteten og kenneler og raseklubber ble
dannet. Den nasjonale klubben for bolonka ble dannet i
1999.

Helhetsinntrykk:

Liten. Kroppen litt lengre enn høy, harmonisk bygget. Virker
tiltalende pga de klare fargene i den store pelsen. Søtt og
vennlig uttrykk. Må ikke likne shih tzu eller puddel.

Proporsjoner:

Kroppslengden overstiger mankehøyden med ikke mer enn
15%. Brystdybden er 50% av mankehøyden. Snutepartiet er
litt mer enn 1/3 av hodets lengde.

Temperament:

Kjærlig hund md livlig gemytt og et stødig temperament.

Hode:

I proporsjon og harmoni med resten av kroppen.

Skalle:

Tydelig definert, hvelvet, nakkeknøl svakt markert, moderat
framtredende øyebrynsbuer.

Stopp:

Tydelig markert, kort.

Nesebrusk:

Liten, loddrett i profil, godt åpne nesebor, sort eller i henhold
til pelsfargen, fortrinnsvis mørk.

Snuteparti:

Heller kort, tørt, noe avsmalnende mot nesebrusken. Rett
neserygg, bred ved roten. Ganske bred underkjeve.

Lepper:

Stramme, kantene er sorte eller i henhold til

pelsfargen,
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fortrinnsvis mørke.

Kjever og bitt:

Saksebitt. Tangbitt og lett underbitt tolereres. Hvite, sterke
tenner. Fortennene sitter loddrett i kjeven, fortrinnsvis alle
fortenner og hjørnetenner.

Kinn:

Lett avrundet.

Øyne:

Middels store, mørke, runde, rettet framover. Brune hunder
kan ha lysere øyne. Øyelokk slutter stramt om øyeeplet,
sorte eller i henhold til pelsfargen. Vennlig og lekent uttrykk.

Ører:

Moderat store, v-formede med lett avrundet spiss. Moderat
høyt ansatt. Vakkert pelset.

Forlemmer:

Rette, parallelle. Moderat vidstilte sett forfra.

Skulder:

Skråstilt, godt tilbakelagt med velutviklede muskler. Vinkel til
overarm 100 - 110 grader.

Overarm:

Like lang som skulderbladet

Albue:

Peker rett bakover

Underarm:

Middels lang, loddrett

Håndrot:

Fortsetter den loddrette linjen fra underarmen

Mellomhånd:

Kraftig, nesten loddrett

Poter:

Små, runde, godt knyttede tær, mørke klør og tredeputer.

Kropp:
Overlinje:

Rett

Manke:

Moderat markert

Rygg:

Rett, kraftig, bred, muskuløs, moderat lang

Lend:

Kort, lett buet.

Kryss:

Avrundet, middels langt, heller bredt, lett avfallende,
muskuløst.

Bryst:

Moderat bredt, ovalt, langt, brystbenet skal nå til albuen

Underlinje:

Moderat oppknepet i buken
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Hale:

Middels lang, middels høyt ansatt, krølles over låret , ligger
mot ryggen. Halespissen tett mot kroppen. Fullstendig
dekket av pels.

Baklemmer:

Rette og parallelle sett bakfra, moderat bredstilte.

Lår:

Middels lange, godt utviklet muskulatur, lett skråstilt.

Knær:

Runde, moderat vinklet.

Underlår:

middels langt.

Haseledd:

Tørre, kraftige, moderat vinklet.

Mellomfot:

Kraftig, nesten loddrett.

Poter:

Som foran, bare litt mindre.

Bevegelser:

Lette og frie.

Pels:
Hud:

Elastisk, uten rynker, pigment i henhold til pelsfargen.

Hårlag:

Lang, silkeaktig, blank, tykk, godt utviklet underull, dekker
hele kroppen. Tett og tung pels. Store krøller foretrekkes,
bølget pels tolereres.

Farge:

Alle farger, unntatt hvit og flekket. Små hvite tegninger i bryst
og på tær tolereres.

Størrelse:
Mankehøyde:

Hannhunder og tisper: opp til 26 cm

Vekt:

Idealvekt 3 - 4 kg

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.
-kvadratisk eller for lang. For lange eller korte ben
-flat skalle, ikke nok definert stopp, langt snuteparti.
-mangler en fortann
-rett pels
-tynne pelshår
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stående eller halvt stående ører
utstående øyne
mangler 2 eller flere fortenner
Tydelig underbitt
manglende underull
haleknekk
korte forben som ikke er parallelle
stor hvit brystflekk, hvite poter

Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
farge annen enn standard
manglende pels på hodet
overbitt, skeivt bitt
mankehøyde over 28 cm
blå øyne, delvis blå øyne
medfødt kort hale
tegn på dvergvekst

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende RKF-standard 08.01.2013
Ikke godkjent rase i FCI.
Norsk Kennel Klub, 14.03.2013
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