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   GRUPPE:   5 
   FCIs RASENR.: 195 
    
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR VOLPINO ITALIANO 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland: 
 
Bruksområde: 
 
Kort historikk 
 
  
 

 
Italia. 
 
Vakt - og selskapshund. 
 
Volpino italiano er en av etterkommerne til den 
europeiske spisshunden som eksisterte i Sentral-Europa 
allerede i bronsealderen, noe skjelettfunn viser som er 
gjort på gravplasser ved pålelandsbyer. Det vil si at 
volpino italiano kan spores tilbake til de samme anene 
som tysk spitz, som den ikke nedstammer fra, men er en 
slektning av. Den er blitt avlet i Italia i uminnelige tider, 
og var en favoritt i palassene til adelen så vel som hos 
allmenheten hvor den ble meget verdsatt på grunn av sitt 
vaktinstinkt og årvåkenhet. Det venetianske maleriet 
Visione di Sant Agostino (Sankt Augustins visjon) av 
Vittore Carpaccio fra 1502 viser en volpino. 
Michelangelo hadde en slik hund, og på 1700-tallet var 
den kuskens utrettelige følgesvenn i regionene Toscana 
og Lazio der den alltid var klar til å møte fremmede med 
høylytt bjeffing. Standarden ble skrevet i 1913, og rasen 
var ganske populær i begynnelsen av 1900-tallet, men så 
forsvant den. Noen hvite eksemplarer dukket opp i 1968, 
og den ble registrert igjen i 1972. Til og med den tidligere 
velkjente røde fargen sees nå på nytt.  

Helhetsinntrykk: 
 

En liten spisshund, kompakt, harmonisk bygget og med 
lang og strittende pels. 
 

Viktige 
proporsjoner: 
 

§ Kroppslengden målt fra skulderledd til sittebensknute 
tilsvarer mankehøyden.  

§ Snutepartiet er 4/10 av hodets lengde. 
§ Brystdybden litt mindre enn halve mankehøyden. 
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Adferd/ 
temperament: 
 

Meget knyttet til hjem og familie, overstrømmende glad, 
livlig og leken. 

Hode: 
 

Triangelformet. Hodets lengde nesten 4/10 av 
mankehøyden.  
 

 Skalle: Lengre enn snuten og noe eggformet både i bredde og 
lengde. Bredden i fremre delen skal være større enn 
hodets halve lengde. Pannefuren bare svakt markert, mens 
nakkeknølen er noe markert. Skallen og neseryggen svakt 
konvergerende.  
 

 Stopp: Godt markert. 
 

Nesebrusk: Stor og sort med godt åpne nesebor. Sett i profil ansatt i 
forlengelse av neseryggen og rekker ikke frem foran 
leppene.  
 

Snuteparti: Noe kortere enn skallen. Spisst, men ikke overdrevent. 
Rett neserygg. Sett i profil skal snutens underlinje 
bestemmes av underkjeven. 
 

Lepper: Sorte. Selv om de er noe tykke skal de være meget 
stramme, og øvre leppekant skal være rett. Munnviken 
skal ikke være synlig. 
 

Kjever/tenner: 
 
 
 
Kinn: 

Sterke kjever. Hvite tenner, normalt utviklet, 
regelmessige. Komplett tannsett. Saksebitt, tangbitt 
aksepteres. 
 
Normalt utviklet, ikke utstående. 

 
Øyne: 

 
Mørkebrune, godt åpne, normal størrelse, med et årvåkent 
og livlig uttrykk. Runde, men ikke utstående. Rettet 
fremover. Øyelokkene skal slutte tett om øyeeplet. Sorte 
øyelokksrender. 
 

Ører: Trekantede, opprettstående med stiv ørebrusk og 
fremoverrettede. Høyt og tett ansatte. Lengden er omtrent 
halve hodets lengde. 
 

Hals: Lengden nesten lik hodets lengde. Holdes alltid høyt. 
Godt muskulert. Stram halshud. 
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Forlemmer:  

 
Helhetsinntrykk: Loddrette og innbyrdes parallelle og helt parallelle i 

forhold til kroppens midtlinje. Benlengden målt fra albuen 
til bakken skal være noe lengre enn halve mankehøyden.  
 

Skulder: Skulderbladets lengde er 1/4 av mankehøyden, og 
skuldervinkelen i forhold til horisontalplanet er 60°. Godt 
utviklet muskulatur. Vinkelen mellom skulderblad og 
overarm er 125°. 
 

Overarm: Lengre enn skulderbladet. Vinkelen mot horisontalplanet 
65°. 
 

Albue: Parallell med kroppens midtlinje. Vinkelen mellom 
overarm og underarm 155°. 
 

Underarm: Lengre enn overarmen. Fin, men sterk benstamme. Fast 
muskulatur. 
 

Håndrot 
 
Mellomhånd: 
 

Sterk, nesten like bred som underarmen. 
 
Lett skråstilt, nesten like bred som underarmen. 

Poter: Ovale, godt knyttede. Sterke, hvelvede sorte tredeputer. 
Ønskelig med sorte klør. 
 

Kropp: Kvadratisk. 
 

Overlinje: Horisontal rygglinje, lett hvelvet over lenden. 
 

Manke: 
 
 
Rygg: 
 

Noe høyere enn rygglinjen. Harmonisk overgang til 
halsen. 
 
Horisontal, godt muskulert, lenger enn lenden. 

Lend: Kort, bred, godt muskulert og lett hvelvet. 
 

Kryss: Forlenger linjen fra lenden, lengre enn bred. Danner en 
vinkel på 10° i forhold til rygglinjen.  
 

Bryst: Rekker til albuene. Godt hvelvede ribben, langt brystben. 
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Brystbenet skal være langt, men ikke nå foran 
skulderleddet.  
 

Underlinje/buk: Svakt opptrukket. Flankene bare lett innsunkne. 
 

Hale: Høyt ansatt i kryssets forlengelse. Alltid båret ringlet over 
ryggen, og når så nær nakken som mulig. Lengden noe 
kortere enn mankehøyden. Kraftig ved haleroten og 
smalner gradvis mot halespissen. Dekket av rikelig, lang 
pels. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Parallelle sett bakfra og vertikalt stilte fra sittebensknuten 
ned til bakken. 
  

Lår: 
 
 
 
 

       Kne: 

Ca. 1/3 av mankehøyden. Brede med godt utviklet 
muskulatur og danner en vinkel på 60° i forhold til 
horisontalplanet. Vinkelen mellom hofteben og lår skal 
være 90°. 
 
Parallelle med kroppens midtlinje. Vinkelen mellom 
lårben og skinneben er 115-120°. 
 

Underlår: Noe kortere enn overlår. Fin, men sterk benstamme. Godt 
muskulert. Danner en vinkel med horisontalplanet på 55-
60°. 
 

Haseledd: Sterke, men ikke grove. 145-150° vinkel mellom 
skinneben og mellomfot. 
 

Haser: Loddrette og helt rette sett fra siden og bakfra. 
Tilstrekkelig brede. Lengden fra haseleddet til bakken er 
mer enn 25% av mankehøyden. 
 

Poter: Som forpotene. 
  

Bevegelser: 
 

Normalt trav, ikke hoppende. Karakteristisk galopp som 
en stayer, ikke som en sprinter. Normal steglengde, ikke 
overdrevet. 
 

Hud: 
 

Stramt tilliggende over hele kroppen. 
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Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Tett, meget lang og særdeles rett og strittende. Harde, 
stive, rette dekkhår, må aldri ligge flatt selv når pelsen 
ikke er rikelig. Kroppen skal gi inntrykk av å være 
innhyllet i en pelsmuffe, spesielt på halsen der den danner 
en fyldig krage, men ikke en man. Skallen er dekket av 
halvlange hår som skjuler ørebasen. Korte hår på snuten. 
Meget fine og bløte hår på ørene. Halen er dekket av 
meget lang pels. Bukser. 
 

Farge: 
 

Ensfarget hvit eller rød. 
Champagnefarget aksepteres, men ikke ønskelig. Den 
hvite fargen skal være klart melkehvit. Bleke 
orangefargete nyanser (pale biscuit) på ørene aksepteres 
selv om det er en feil. Den røde fargen er sterkt hjorterød. 
Lysere nyanser aksepteres på hale og bukser. Litt hvitt på 
potene og noe mørke nyanser på krage og skuldre 
aksepteres. 
                                          

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: 
 
 

      Vekt:  

Hannhunder: 27 – 30 cm 
Tisper: 25 – 28 cm 
 
Står i forhold til mankehøyden. 
 

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. 
- For lang eller for smal skalle 
- For lang snute 
- Lyst pigmentert snute 
- Omvendt saksebitt   
- Lyse øyne 
- For små ører 
- Grovt eller tungt bygget 
- For lang kropp, ikke kvadratisk 
- Manglende volum i pelsen 
- Man i stedet for halskrage 
- Flattliggende dekkpels 
- Mer enn 2 cm over standardens oppgitte mankehøyde 
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Alvorlige feil: - Eplehode 
- Utstående øyne, oval øyeform 
- Lite markert stopp 
- Spiss snute 
- Mangler mer enn to tenner (unntatt P1 og M3) 
- Underbitt 
- Rektangulær kropp 
- Halen bæres mellom bena 
- Manglende underull 
- Ull-lignende dekkhår 
- Hvite poter på røde hunder 
- Rød pels med tydelige sorte avskygninger 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

- Hunder som er aggressive eller overdrevent sky 
- Hunder som viser tydelige fysiske eller atferdsmessige  
  defekter 
- Utypisk 
- Konveks neserygg 
- Overbitt 
-Total mangel på pigmentering av snute eller  
 øyelokksrender 
- Blå øyne (glassøyne) 
- Hengeører 
- Manglende hale eller veldig kort (medfødt eller    
  amputert) 
- Andre farger enn angitt i standarden 
- Røde tegninger på hvit pelsfarge, hvite eller sorte 
tegninger på rød pelsfarge. 

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


