FCI Standard
17.12.2015 (EN

Nr 196
(ORG 13.11.2015)

Bolognese
Oprindelse: Italien
Anvendelse:

Selskabshund

Klassifikation:

FCI Gruppe 9 (Selskabshunde)
Sektion 1 (Bichon’er og beslægtede racer)
Uden brugsprøve

Historie:

Racens oprindelse flyder sammen med Malteserens, for disse fjerne forfædre er de
samme små hunde, som på latin nævnes af Aristoteles (384-322 f.kr.) under
betegnelsen ”canes melitenses” – dvs. hunde fra Malta. Bolognese var kendt allerede i
Romertiden og optrådte især blandt de meget værdsatte gaver, som blev udvekslet
mellem verdens herskere igennem en hel epoke. Cosimo de Medici (1389-1464)
bragte ikke mindre end otte til Bruxelles for at bruge dem som gaver til lige så mange
belgiske adelsmænd. Philip ll – Spaniens konge fra 1556-1598 – der havde modtaget
to Bolognese som gave fra hertugen af Este, takker giveren ved at skrive til ham, at de
to små hunde ”er den mest kongelige gave, man kan give en hersker”. Bolognese
forekommer på billeder af Titian, Pierre Breughel den Ældre og Goya.

Helhedsindtryk:
Proportioner:

Lille, tætbygget og kompakt – dækket af en ren hvid, lang og luftig pels
Kvadratisk. Længden af kroppen er den samme som skulderhøjden. Hovedets længde
er 1/3 af skulderhøjden. Brystdybden er næsten det halve af skulderhøjden.
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Temperament:

Meget alvorlig og almindeligvis ikke særlig aktiv. Foretagsom, men rolig og trofast over
for sin herre og hans husstand.

Hoved:
Skalle:

Middel langt. Bredden målt ved kindbensbuerne er den samme som længden.
Let oval (ægformet) i længderetningen med noget konvekse sider. Den øverste del er
ret flad. Pandebenet er ret veludviklet. Linierne i næseparti og skalle er parallelle.
Pandefuren og nakkeknuden er kun lidt synlige. Skallen er lidt længere end
næsepartiet.
Ret markeret
Ligger i forlængelse af næseryggen. Forsiden er lodret. Næsen er stor og skal være
sort.
Længden er 2/5 af hovedets længde. Næseryggen er lige, og siderne er parallelle,
således at den forreste del er næsten kvadratisk. Partiet under øjnene er godt
udmejslet.
Overlæberne er kun lidt udviklede i dybden. De dækker ikke underlæberne, og
næsepartiets underlinie dannes af underkæben.
Normalt udviklede med perfekt tilpasning mellem over- og underkæbe. Tænderne er
hvide og stærke og regelmæssigt placeret. Fuldt tandsæt. Saksebid. Tangbid
tolereres.
Placeret næsten fremadrettet. De er en smule større end normalt og runde. Øjenæblet
må ikke være udstående. Det hvide i øjet må ikke kunne ses. Øjenrandene skal være
sorte og øjenfarven mørk okker.
Højt ansatte, lange og hængende, men ret stive ved basis, således at den øverste del
ved ørets åbning er holdt fri af skallen og derved får hovedet til at virke bredere, end
det egentlig er.
Uden halshud. Af samme længde som hovedet

Stop:
Næse:
Næseparti:

Læber:
Kæber, bid:

Øjne:

Ører:

Hals:
Krop:
Overlinie:
Manke:
Ryg:
Lænd:
Kryds:
Bryst:
Underlinie:
Hale:
Lemmer:
Forpart:
Skulder:
Overarm:
Albue:
Underarm:
Mellemhånd:
Forpoter:
Bagpart:
Lår:

Kvadratisk – længden af kroppen er den samme som skulderhøjden
Ryggens lige overlinie og den konvekse lænd går harmonisk over i krydsets overlinie.
Kun lidt hævet over ryglinien. Der er god afstand mellem toppene af skulderbladene.
Lige
Kort, stærk og let konveks
Meget bredt og kun let hældende
Rummeligt, når ned til albuerne med godt hvælvede ribben. Dybden er næsten
halvdelen af skulderhøjden. Brystbenets forreste punkt er kun lidt fremtrædende.
Følger brystbenets linie og stiger derefter let mod bugen
Ansat på linie med krydset og bæres i en bue over ryggen

Helt lige og parallel med kroppens midterlinie
Skulderbladets længde er 1/4 af skulderhøjden. I forhold til vandret er skuldrene
skråtstillede og næsten lodrette i forhold til kroppens midterplan.
God tilslutning til kroppen og af næsten samme længde som skulderbladet – men ikke
så skråtstillet.
Ligger parallelt med kroppens midterplan
Af samme længde som overarmen og stillet helt lodret
Set forfra følger den underarmens lodrette linie. Set i profil er den let skråtstillet.
Ovale med fyldige mørke trædepuder og meget hårde sorte kløer
Set bagfra følger bagbenene en fuldkommen lodret linie fra sædebenet til jorden.
Parallelt stillede
Længden er 1/3 af skulderhøjden. De er skråtstillet fremad og nedad og skal være
parallelle med kroppens midterplan.
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Knæ:
Underlår:
Haseled:
Mellemfod:
Bagpoter:

Fast og ikke særlig vinklet
Længere end overlåret
Vinklen mellem underlår og mellemfod er ikke udpræget.
Afstanden fra haseled til jorden er mindre end 1/3 af skulderhøjden.
Samme kendetegn som forpoterne – men ikke så ovale

Bevægelse:

Fri og energisk med en ædel og fornem holdning

Hud:

Stram og tætsluttende over hele kroppen. Synlige slimhinder og blinkhinder skal være
sort pigmenterede.

Pels:
Hårlag:

Farve:

Lang over hele kroppen fra hoved til hale og fra ryg til poter. Pelsen er kortere på
næsepartiet. Over hele kroppen danner pelsen lokker af samme struktur. De ligger ikke
fladt, men står ud fra kroppen. Der må ikke være tegn på frynser.
Rent hvid. Ganske svage skygger af elfenbensfarve er ikke diskvalificerende.

Størrelse:

Skulderhøjde: Hanner 27 til 30 cm
Tæver 25 til 28 cm
Vægt:
2,5 til 4 kg

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indflydelse på
hundens sundhed og velfærd.

Alvorlige fejl:

•

Skelen

•

Udpræget konvergerende eller divergerende overlinier næseparti/skalle

•

Konveks næseryg – romernæse

•

Underbid

•

Størrelse hos hanner under 25 cm og over 33 cm, hos tæver under 22 cm og over
32 cm

Diskvalificerende fejl:
•

Aggressive eller for sky hunde

•

Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal
diskvalificeres.

•

Mangelfuldt pigmenteret næse

•

Næsen af anden farve end sort

•

Underbid – så overdrevent at tænderne kan ses, og næsepartiet får forkert form.

•

Depigmentering af øjenlåg på begge øjne

•

Glasøjne

•

Haleløshed

•

Afkortet hale – naturlig eller ved indgreb

•

Enhver anden farve end hvid

•

Aftegn og pletter
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Bemærk:
•

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

•

Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør
anvendes i avlen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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Anatomiske træk
Skalle
Øjne
Stop
Forhoved

Ører
Nakke
Nakkekam
Hals
Skulder

Næseryg
Næsespids

Manke/Skuldertop

Næseparti

Ryg

Overkæbe

Lænd

Kryds

Hage
Underkæbe

Haleansats

Mundvig
Kind

Sædebensknude

Strube
Skulderspids
Brystbensspids

Overlår

Overarm
Bryst
Underarm
Håndled
Mellemhånd

Bystrup 2013

Forpote

Albue

Underlinie

Brystkasse

Buglinie

Flanke
Knæ
Underlår

Hale
Haseled
Mellemfod
Bagpote

