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RASEBESKRIVELSE FOR VOLPINO
Opprinnelsesland/
hjemland:

ITALIANO

Italia.

Helhetsinntrykk:

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

Viktige
proporsjoner:





Kvadratisk.
Hodet nesten 4/10 av kroppslengden og av mankehøyden.
Ørenes lengde nesten halvparten av hodets lengde.

Adferd/
temperament:

Meget lojal overfor hjem og eier. Glad, livlig og leken.

Hode:

Triangelformet. Skallen
konvergerende.

og

neseryggens

linjer

svakt

Skalle:

Lett eggformet både i bredde og lengde. Lengre enn
snutepartiet (6,5:5), bredden i fremre delen mer enn hodets
halve lengde (7,3:11.5). Pannefuren svakt markert,
nakkeknølen lett markert. Velutviklet panneavsats, nesten
vinkelrett mot snutepartiet.

Stopp:

Godt markert.

Nesebrusk:

Alltid sort, både hos røde og hvite hunder. Godt åpne
nesebor. Sett i profil ansatt i forlengelse av neseryggen og
rekker ikke frem foran leppene.

Snuteparti:

Noe kortere enn skallen. Spisst. Rett neserygg.

Lepper:

Sorte. Stramme, sett forfra og i profil. Ikke fyldige eller
hengende.

Kjever/tenner:

Normalt utviklede like lange kjever, ikke for kraftige. Hvite,
jevne, velutviklede tenner. Komplett tannsett. Saksebitt,
tangbitt tolereres.

Øyne:

Normalt store, mørk okerfarget, runde, godt åpne. Uttrykket
oppmerksomt og livlig. Bredt ansatte. Sorte, stramme øyelokksrender.
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Høyt og tett ansatte. Korte, trekantede, opprettstående med
stiv brusk, fremoverrettet.
Lengden nesten lik hodelengden. Holdes alltid høyt. Stram
halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Parallelle og helt rette.

Skulder:

Skuldervinkelen mot horisontalplanet 65°. Lengden av
skulderbladet ¼ av mankehøyden.

Overarm:

Lengre enn skulderbladet. Vinkelen mot horisontalplanet 60°
og ligger på nivå med kroppens midtlinje.

Albue:

Godt tilliggende.

Underarm:

Fin benstamme. Rette. Lengden fra albue til bakken noe mer
enn halve mankehøyden.

Håndrot/
mellomhånd:

Lett skråstilt mellomhånd.

Poter:

Ovale, godt knyttede. Sorte tredeputer og klør.

Kropp:

Kvadratisk, lengden fra skulderleddet til sittebensknuten lik
mankehøyden.

Overlinje:

Rett, lett hvelvet over lenden.

Manke:

Noe høyere enn rygglinjen.

Lend:

Lett hvelvet.

Kryss:

Fortsetter linjen fra lenden. Vinkelen mellom hoftebena og
halseansatsen 10° under horisontalplanet.

Bryst:

Rekker til albuene. Godt hvelvede ribben, langt brystben.

Underlinje/buk:

Svakt opptrukket. Flankene bare svakt innsunkne.

Hale:

Ansatt i kryssets forlengelse. Alltid båre ringlet over ryggen.
Lengden noe kortere enn mankehøyden.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Sett bakfra parallelle og vertikalt stilte fra sittebensknuten ned
til bakken.
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Lår:

Ca. 1/3 av mankehøyden. Helt parallelle mot kroppens
midtlinje.

Underlår:

Noe kortere enn overlåret. Fin benstamme. Vinkelen mot
horisontalplanet 55-60°.

Haser:

Avstanden fra leddet til bakken litt mer enn ¼ av mankehøyden.

Mellomfot:

Loddrette og helt rette sett fra siden og bakfra.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Frie og jordvinnende. Ikke hoppende verken i trav eller
galopp.

Hud:

Stramt tilliggende over hele kroppen.

Pels:
Hårlag:

Tett, meget lang og særdeles rett og utstående. Aldri
nedhengende. Skal være utstående selv når den ikke er
rikelig. Skal gi inntrykk av å være innpakket i en muffe, særlig
på halsen hvor den danner en rikelig krage. Skallen dekket
med halvlang pels som skjuler øreansatsen. Pelsen på
snuten kort, fin og bløt på ørene. Halen dekket med meget
lang pels. Frynser på lårenes bakside.

Farge:

 Ensfarget hvit
 Ensfarget rød
 Champagnefarget aksepteres, men ikke ønskelig.
Bleke orangefargete nyanser på ørene tolereres, men er ikke
det perfekte.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

27 – 30 cm
25 – 28 cm

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.
− Nesebrusk annen farge enn sort.
− Konveks neserygg.
− Blå øyne.
− Hale båret mellom bakbena.
− Mankehøyde 3 cm mer enn tillatt maksimumsmål.
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− Stor avvikelse av skallens og snutens linjer
− Overbitt.
− Fullstendig mangel på pigment på nesebrusk og
øyelokksrender.
− Hengeører.
− Manglende hale, medfødt eller kupert.
− 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.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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