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RASEBESKRIVELSE FOR LAGOTTO ROMAGNOLO
Opprinnelsesland/
hjemland:

Italia

Helhetsinntrykk:

Liten til middels stor med rustikt utseende, kraftig bygget, en
tett, krøllet og ullen pels. Gode proporsjoner.

Viktige
proporsjoner:

Nesten kvadratisk.
Hodets lengde:mankehøyde = 4:10.
Skallelengden mer enn halvparten av hodets totale lengde.
Snutelengden 2/10 mindre enn skallelengden.
Brystdybden mindre enn 50% (ca. 44%) av mankehøyden.

Adferd/
temperament:

Naturlig sporhund, dens meget gode luktesans har gjort den
dyktig til å lete etter trøfler. Dens tidligere jaktinstinkt er
endret gjennom genetisk utvalgsarbeid, så den blir ikke
distrahert av viltlukt under arbeid.
Medgjørlig, lite krevende, oppmerksom, hengiven og meget
lojal, lett-trent. Utmerket selskaps- og vakthund.

Hode:

Sett ovenfra trapesformet og moderat bredt. Skallens og
snutepartiets linjer lett avvikende.

Skalle:

Bred ved kinnbensbuene, like lang som bred. Sett fra siden
skal skallen fra nakkeknøl til stopp være lenger enn snuten.
Lett velvet og flater ut mot nakkeknølen som er kort og ikke
spesielt utviklet. Pannen velutviklet, markerte øyebrynsbuer.
Utpreget midtfure. Kinnbensbuene lett markert.

Stopp:

Ikke for markert, men tydelig.

Nesebrusk:

Stor med bred, godt åpne og bevegelige nesebor. Midtfuren
utpreget. Sett fra siden fortsetter nesebrusken på samme
linje som neseryggen og kun svakt fremstående foran
leppene. Fra lys til mørk brun i henhold til pelsfargen.

Snuteparti:

Ganske bredt, litt kortere enn skallen (skallen 56%, snute
44%). Dybden litt mindre enn lengden. Lett kileformet med et
moderat flatt «ansikt» og ganske butt profil. Rett neserygg.

Lepper:

Ikke for dype, ganske tettsluttende, snutepartiets underste
profil bestemmes av munnviken. Dekket med langt og
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temmelig stritt skjegg. Sett forfra danner leppene en bred
halvsirkel. Fargen varierer fra lys til mørk brun.

Kjever/tenner:

Sterke og rette, forholdsvis kraftig underkjeve. Velutviklete og
hvite tenner. Sakse- eller tangbitt, komplett tannsett.
Omvendt saksebitt aksepteres.

Kinn:

Flate.

Øyne:

Forholdsvis store, men aldri overdrevet, runde, forholdsvis
bredt plassert. Fargen fra oker til hasselnøtt- og mørkebrune,
avhengig av pelsfargen. Tettsluttende øyelokksrender, fargen
fra lys til mørk brun. Lange øyevipper. Våkent, ivrig og livlig
uttrykk.

Ører:

Middels og passe store, i forhold til hodet. Trekantede med
avrundete spisser, ganske brede ved basen. Ansatt rett over
kinnbensbuene. I hvile hengende, reises lett når opp
merksom. Strukket forover skal ørene rekke ¼ av
snutelengden. Pelsen er meget bølget, men kan ha løse
krøller, må ikke være kort. Innersiden dekket med pels.

Hals:

Kraftig, muskuløs, tørr, oval formet. Ikke halshud. Lett buet.
Hos hannhunder kan omkretsen være dobbelt av lengden.
Halslengden litt mindre enn hodelengden.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Jevne og rette, sett både forfra og fra siden.

Skulder:

Langt skulderblad (30% av mankehøyden), godt tilbakelagt
(52-55˚). Muskuløs, kraftig og godt tilliggende mot brystkassen, men med god bevegelighet. Vinkelen mellom
skulderblad og overarm 110-115˚

Overarm:

Muskuløs, fin benstamme, like lang som skulderbladet.
Vinkelen mot horisontalplanet 58-60 grader.

Albue:

Godt tilliggende, men ikke for tett. Dekket med tynn hud.
Albueknoken ligger på en tenkt, rett linje fra
skulderbladstoppen til bakken.

Underarm:

Helt rett, oval form, lang (36% av mankehøyden). Kompakt,
sterk benstamme.

Håndrot:

Sett forfra i rett forlengelse av underarben. Fin, sterk og
bevegelig.

Mellomhånd:

Forholdsvis mindre og tynnere benstamme enn underarmen.
Fin og elastisk, skråstilt (75-80˚ mot bakken).
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Lett rundet, kompakte med velvede og sluttede tær. Sterke
og buede klør. Godt pigmenterte tredeputer. Velutviklet hud
mellom tærne
Kompakt og sterk, nesten så lang som mankehøyden.

Overlinje:

Rett fra manken til krysset.

Manke:

Høyere enn krysset. Ikke for smal, men ganske godt markert
og går bakover.

Rygg:

Rett og muskuløs.

Lend:

Kort, kraftig, lett velvet. Bredden er lik eller litt større enn
lengden.

Kryss:

Langt, bredt, muskuløst, lett hellende (25-30˚).

Bryst:

Velutviklet, når til albuene. Selv om den er ganske smal i
fronten, er brystet bredere fra det 6. ribben og bakover.

Underlinje/buk:

Lang rett brystlinje. Svakt opptrukket buklinje.

Hale:

Ansatt verken for høyt eller for lavt. Avsmalende mot
spissen. Når knapt til hasene. I hvile sabelformet, hevet når
oppmerksom. Når oppmerksom eller i arbeid kan den bæres
over ryggen, men aldri krøllet. Dekket med ullen og ganske
hård pels.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette sett bakfra, parallelle, kraftige, i harmoni med hundens
størrelse.

Lår:

Lang (35% av mankehøyden) med godt definert, synlig
muskulatur.
Skråstilt (80˚ til horisontallinjen), vinkelen mellom lår og
underlår 105-110˚. Låret parallelt med kroppens midtlinje.

Knær:

Vinkelen 130-150˚.

Underlår:

God benstamme, muskuløst og senete. Noe lengre enn låret
(36% av mankehøyden). Vinkelen mot horisontalplanet 5055˚ Verken innover- eller utoverdreide.

Haser:

Brede, tykke, tørre. Parallelle. Vinkelen ca. 140˚.

Mellomfot:

Tynn, avrundet, loddrett mot bakken. Ikke sporer *.
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Noe mer ovale enn forpotene, ikke så velvede tær.

Bevegelser:

Normalt skritt. Energisk og raskt trav. Galopperer i kortere
perioder.

Hud:

Stram og tynn over hele kroppen, uten rynker. Lyst til meget
mørkt brunt pigment på slimhinner og tredeputer.

Pels:
Hårlag:

Ull-aktig, noe stritt i tuppen, danner meget tykke ringformede
krøller, synlig underull. Danner aldri tynne bånd. Krøllene er
tett ringlet med synlig underull og ru på overflaten. Krøllene
må være jevnt fordelt over hele kroppen og halen, bortsett fra
hodet hvor krøllene er mindre tette. Danner rikelige øyebryn,
skjegg og barter. Også kinnene er dekket av tykk pels.
Vanntett dekkhår og underull. Uklippet pels har tendens til å
bli filtaktig, den bør derfor klippes minst en gang i året.
Filtaktig pels og underull må fjernes av og til.
Den klippede pelsen må ikke være tykkere enn maks. 4 cm
og skal følge hundens silhuett. Bare på hodet kan pelsen
være noe lengre, men ikke så lang at den dekker øynene.
Områdene rundt anus og genitalier skal klippes kort. Pelsen
må ikke formes og børstes opp så det minner om en Puddel
eller en Bichon Frisé. Pels som er klippet helt kort hindrer
den i å danne krøller. All overdreven frisering vil føre til at
hunden ikke kan premieres. Den korrekte klippen er ujålet og
fremhever det naturlige, røffe utseende som er typisk for
rasen.

Farge:

Ensfarget off-white; hvit med brune eller oransje tegninger;
brunskimlet; ensfarget brun (i forskjellige nyanser); med eller
uten hvitt, ensfarget oransje,med eller uten hvitt . Hos noen
finnes brun eller mørk brun maske. Tan tegninger er tillatt.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder: 43-48 cm, idealhøyde 46 cm
Tisper: 41-46 cm, idealhøyde 43 cm
Toleranse " 1 cm

Vekt:

Hannhunder: ca. 13-16 kg
Tisper: ca. 11-14 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, samt dens evne til å
utføre sitt tradisjonelle arbeid.
- Stort avvik i hodets linjer
- Uttalt underbitt
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- Skjeløyd
- Ikke krøllet pels, kort barbert pels
- Sort farge, sorte tegninger
- Kupert hale
- For stor eller for liten

Diskvalifiserende
feil:

- Aggressiv eller for sky
- Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
- Overbitt
- Kjøttfarget nesebrusk
- Glassøyne
- Snorpels
- Utypiske eksemplar
- Konvergerende linjer skalle/snuteparti
- Delvis eller hel depigmentering
-“dishface”
- Tydelig underbitt
- Hale båret over ryggen
- Stumphale, enten medfødt eller påført
- En eller flere sporer *
- Pels uten krøller eller klippet for kort
- Skulpturert klipp
- Sort pels, sorte flekker eller sort pigment
- For stor eller for liten.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er halekupering og fjerning av sporer forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 01.02.2011

