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VOLPINO ITALIANO
Oprindelsesland: Italien
Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Vagthund, selskabshund.
FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type),
Sektion 4, (Europæiske Spidser)
Uden brugsprøve.
Racen er en af efterkommerne af Europæisk Spids, der allerede fandtes i de centrale
dele af vort kontinent siden Bronzealderen, og som man har fundet forstenede
skeletrester af omkring de forhistoriske pælehuse ved søbredderne. Volpinoen har
således de samme forfædre som Tysk Spids, som den ikke nedstammer fra, men er
en slægtning til. Den er blevet opdrættet i Italien i umindelige tider og er blevet
beundret både i adelens paladser og den jævne mands hytte, hvor man især satte pris
på dens vagtsomhed og årvågenhed. Den var Michelangelos hund, og i det 18.
århundrede den utrættelige ledsager for kærrekuskene i Toscana og Latium, altid klar
til højlydt at gøre opmærksom på enhver fremmed, man mødte på vejene.

Helhedsindtryk:

En lille spidshund, meget kompakt og harmonisk, med lang, udstående pels.

Proportioner:

Kvadratisk bygget. Hovedets længde er næsten 40% af kropslængden.

Temperament:

Stærkt knyttet til hjemmet og sin famile. Meget markant temperament, livfuld, munter
og festlig.

Hoved:

Af form som en pyramide, med en længde på næsten 40% af skulderhøjden.

Skalle :

Længere end næsepartiet (som 6.5 til 5). Bredden ved kindbuerne er større end det
halve af hovedets længde (som 7.3 til 11.5). Skallen er let ægformet (oval) både på
langs og på tværs. Pandfuren er meget svagt markeret, nakkeknuden svagt markeret.
Skallens og næsepartiets overlinier er let konvergerende. Pandens knoglefremspring
er godt udviklede og falder næsten lodret ned mod næsepartiets basis.

Stop :

Temmelig markant.
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Næse :

Fugtig og kold, med godt åbne næsebor. Set i profil ligger den på linie med
næseryggen og træder ikke frem foran læbernes forreste rand. Næsefarven er altid
sort, både hos hunde med hvid og rød pelsfarve.

Næseparti :

Kortere end skallen, med konvergerende sider og spidst. Næseryggen er lige. Set fra
siden dannes næsepartiets underlinie af underkæben.

Læber :

Set forfra forløber overlæbens nederste rand i en lige linie. Mundvigen ses ikke, og
læberne er meget korte, med sorte læberande.

Kæber, bid :

Kæberne virker ikke kraftige, men er normalt udviklede og når perfekt sammen fortil.
Underkæbens to grene er lige. Tænderne er hvide, placeret regelmæssigt, fuldtallige
og perfekt udviklede. Biddet er saksebid, men tangbid tolereres.

Øjne:

Godt åbne og af normal størrelse, med årvågent og levende udtryk. Øjenåbningen er
nærmest rund og placeret i et plan, der hælder godt bagover. Stramme øjenrande,
som er sorte, mens øjenfarven er mørk okker.

Ører:

Korte, trekantede og opretstående, med stiv ørebrusk og fremadrettet åbning. De er
højt ansatte og tætsiddende. Ørets længde er ca den halve hovedlængde.

Hals:

Af længde omtrent som hovedet, altid højt båret. Halsens hud ligger stramt til.

Krop:

Kvadratisk bygget, således at længden målt fra skulderspids til sædeben er den
samme som skulderhøjden.

Overlinie :

Ryglinien er lige, over lænden er den let hvælvet.

Manke :

Let hævet over ryglinien.

Kryds :

Fortsætter lændens linie. Hældningen fra hofte til halerod er ca 10º under vandret.

Bryst :

Når neden for albuerne, med godt hvælvede ribben. Underbrystet er langt.

Underlinie :

Kun svagt stigende fra brystben til bug. Flankerne er kun ganske let indtrukne.

Hale:

Ansat i forlængelse af krydset, altid båret oprullet over ryggen. Halens længde er en
smule mindre end skulderhøjden.

Lemmer:
Forpart:

Generelt : Forbenene er fuldstændig parallelle og lodret stillede.

Skuldre :

Skulderbladet måler ca ¼ af skulderhøjden og er skråtstillet ca 60º mod vandret.

Overarm :

Længere end skulderbladet og stillet under 60º mod vandret. Den ligger nogenlunde
parallelt med kroppens midterplan.

Albuer :

Ligger parallelt med kroppens midterplan.

Underarm :

Lodret og med let knoglebygning. Målet fra jorden til albuen er lidt over den halve
skulderhøjde.

Mellemhånd :

Set forfra fortsætter den underarmens lodrette linie. Set fra siden let skråtstillet.

Forpoter :

Ovale, med tæt sluttede tæer. Alle trædepuder og kløer er sorte.

Bagpart:

Generelt : Set bagfra er bagbenene fuldkommen lodrette og parallelle fra sædeben til
jorden.

Overlår :

Af længde som 1/3 af skulderhøjden. Ligger parallelt med kroppens midterplan.

Underlår :

En smule kortere end overlåret. Knoglebygningen er let, og det er skråtstillet i en vinkel
på 55 til 60º mod vandret.

Haseled :

Afstanden fra haseled til jorden er lidt over ¼ af skulderhøjden.

Mellemfod :

Lodret og fuldstændig lige, set både forfra og fra siden.

Bagpoter :

Ovale som forpoterne og i øvrigt med samme egenskaber.

Bevægelse:

Må hverken i trav eller galop være hoppende. Lange skridt ved alle gangarter.

Hud:

Godt tilliggende og stram, uden løshed på noget som helst sted.
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Pels:
Hårlag :

Tæt, meget langt, usædvanligt lige og udstående fra kroppen. Pelsen er grov, med lige
og stive hår, som aldrig må være hængende, men skal stå ud, også når pelsen ikke er
rigelig. Kroppen ser ud som om den er omgivet af en pelsmuffe, især på halsen, hvor
den danner en fyldig halskrave. Skallen er dækket af halvlange hår, som skjuler
ørernes basis. Pelsen er kort på næsepartiet, mens den på ørerne er meget kort og
glat. Halen er beklædt med meget lange hår. På baglårene dannes frynser.

Farve :

• Ensfarvet hvid.
• Ensfarvet rød.
• Champagnefarvet accepteres, men er ikke ønskelig.
På ørerne tolereres blege, orange nuancer, men det betragtes som ukorrekt.

Størrelse:

Skulderhøjde for hanner 27 til 30 cm, for tæver 25 til 28 cm.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Diskvalificerende fejl:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Næsen af anden farve end sort.
Næsepartiets overlinie konveks.
Glasøjne.
Halen indtrukket mellem bagbenene.
Størrelse mere end 3 cm over standardens mål.
Skallens og næseryggens overlinier divergerende.
Overbid.
Total depigmentering af næse eller øjenrande.
Ørerne totalt hængende.
Halen manglende eller meget kort (medfødt eller erhvervet).
Enhver anden pelsfarve end hvid, rød eller (den uønskede) champagne.
Røde aftegninger på hvid bund, hvide eller sorte aftegninger på rød bund.

Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.
Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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