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Bakgrund/ändamål

Bakgrunden till bolognese förväxlas ofta med malteserns emedan
båda raserna anses ha ett avlägset släktskap med de små vita hundar
som omnämns av Aristoteles (348–322 f.Kr.) under benämningen
canes melitenses. Bolognese var känd redan under romartiden och
utgjorde under hela eran uppskattade gåvor mellan dignitärer.
Bankmagnaten Cosimo de Medici (1389–1464) sägs ha skänkt
inte mindre än åtta bolognese till lika många adelsmän i Bryssel.
Filip II, kung av Spanien från 1556 till 1598, skrev i tacksamhet till
hertig d’Este, efter att i gåva ha fått två bolognese, ”dessa två små
hundar är den mest kungliga av gåvor till en härskare”. Bolognese
finns representerade på målningar av Titian, Pieter Bruegel den
äldre och Goya

Helhetsintryck

Bolognese skall vara liten, substansfull och kompakt med lång,
fluffig och rent vit päls.

Viktiga
måttförhållanden

Kroppsbyggnaden skall vara kvadratisk, dvs. längden på kroppen
skall vara densamma som mankhöjden. Huvudets längd skall vara
som 1/3 av mankhöjden. Bröstdjupet skall vara nästan som halva
mankhöjden.

Uppförande/karaktär

Till karaktären skall bolognese ha ett mycket värdigt uppträdande
och är som regel måttligt aktiv. Rasen skall vara påhittig men sansad
och mycket tillgiven sin ägare och bekantskapskretsen.

Huvud

Huvudet skall vara medellångt. Bredden, mätt vid okbågarna, skall
vara densamma som längden. Skallens och nospartiets plan skall
vara parallella. Skallpartiet skall vara något längre än nospartiet.

Skallparti
Skalle

Skallformen skall uppifrån sett vara svagt äggformad i längdriktningen med något konvexa sidor samt tämligen platt i sin övre
del. Pannbenet skall vara välutvecklat och uttalat. Skallens mittfåra
skall endast vara svagt markerad. Nackknölen skall endast vara
svagt markerad.

Stop

Stopet skall vara tämligen väl markerat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall, sedd i profil, vara i plan med nosryggen och ha
vertikal profil. Nostryffeln skall vara stor och måste vara svart.

Nosparti

Nospartiet skall vara något kortare än skallen (2/5 av huvudets
längd). Det skall ha vertikal profil och parallella nossidor så att
dess främre del blir nästan kvadratisk. Nospartiet skall vara fint
utmejslat under ögonen.

Läppar

Överläpparna skall endast ha svagt utvecklat djup så att de inte
döljer underkäkens läppränder. Nospartiets nedre profil skall
utgöras av underkäken.

Käkar/tänder

Käkarna skall vara normalt utvecklade med över- och underkäke i
perfekt passform. Tänderna skall vara vita, starka, kompletta och
jämnt ansatta. Bettet skall vara saxbett, tångbett tolereras.

Ögon

Ögonansättningen skall vara närmast framåtriktad. Ögonen skall
vara aningen större än normalstora. Ögonöppningarna skall vara
runda, ögongloberna får inte vara framträdande och ögonvitorna
får inte synas. Ögonen skall vara mörkt ockrafärgade och ögonlockskanterna måste vara svarta.

Öron

Öronen skall vara högt ansatta, långa och hängande. Det skall
dock finnas ett lätt lyft vid öronbasen, vilket gör att örat inte ligger
platt intill huvudet. Öronen synes på detta sätt ge ett intryck av
att huvudet är större än det verkligen är.

Hals

Halsens längd skall vara densamma som huvudets. Hakpåsar får
inte förekomma.

Kropp

Kroppen skall vara kvadratisk, dvs. måttet från leden skuldraöverarm till sittbensknöl skall överensstämma med mankhöjden.

Överlinje

Ryggens plana överlinje skall fortsätta i ländens svaga välvning och
harmoniskt övergå i linje med korset.

Manke

Manken skall vara endast svagt markerad ovan överlinjen. Det skall
vara god bredd mellan skulderbladsspetsarna.

Rygg

Ryggen skall vara plan.

Ländparti

Ländpartiet skall vara kort, starkt och svagt välvt.

Kors

Korset skall vara mycket brett och endast svagt sluttande.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara rymlig och nå ner till armbågsleden. Den
skall ha väl välvda revben och vara nästan lika djup som halva
mankhöjden. Bröstbensknappen skall endast vara svagt markerat.

Underlinje och buk
Svans

Underlinjen skall följa bröstbenets profil mot en svagt uppdragen
buklinje.
Svansen skall vara ansatt i korsets förlängning och bäras böjd
över ryggen.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Framställets skall vara fullständigt raka och parallella framben i
förhållande till kroppens medellinje.

Skulderblad

Skulderbladets längd är likvärdigt med ¼ av mankhöjden. De skall
vara sluttande och parallella med kroppen.

Överarm

Överarmarna skall ligga väl an mot kroppen och vara nästan lika
långa som skulderbladen men inte vara lika mycket vinklade.

Armbåge

Armbågarna skall ligga på parallellt med kroppens medellinje.

Underarm

Underarmarna skall ha samma längd som överarmarna och vara
fullständigt raka.

Mellanhand

Mellanhand och handlov skall framifrån sett vara helt raka, dvs.
i linje med underarmen. Sedd i profil skall mellanhanden ha en
svag vinkel.

Framtassar

Framtassarna skall vara ovala med tjocka, mörka trampdynor och
mycket hårda, svarta klor.

Bakställ
Helhet

Bakbenen skall vara vertikalt ställda och parallella sedda bakifrån.

Lår

Lårbenets längd är detsamma som 1/3 av mankhöjden. Låret
skall vara skall vara vinklat mot knä och höft och parallellt med
kroppens medellinje.

Knäled

Knälederna skall vara fasta och inte mycket vinklade.

Underben

Underbenen skall vara längre än lårbenen.

Has/hasled

Hasledsvinkeln skall vara tämligen öppen.

Mellanfot

Mellanfoten, mätt från hasled till underlag, skall vara något mindre
än 1/3 av mankhöjden.

Baktassar

Baktassarna skall vara ovala, dock mindre ovala än framtassarna,
med tjocka, mörka trampdynor och mycket hårda svarta klor.

Rörelser

Rörelserna skall vara fria och energiska och huvudet skall bäras stolt.

Hud

Huden skall vara stram och ligga tätt an över hela kroppen. De
synliga slemhinnorna och tredje ögonlocken skall definitivt vara
svartpigmenterade.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara lång över hela kroppen, från huvud till svans, från
överlinje till tassar. Den skall vara kortare på nospartiet. Pälsen skall
bilda långa, ulliga pälsslingor som har samma struktur över hela
kroppen. Den tämligen utstående pälsen, som alltså inte skall falla
platt eller tätt intill kroppen, skall aldrig visa fransar.

Färg

Färgen skall vara rent vit, mycket svaga nyanser av elfenbensvitt
är inte diskvalificerande.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhundar:
Tikar: 		

Vikt

2,5 – 4 kg

27 – 30 cm
25 – 28 cm

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande.
• Skelning.

Allvarliga fel

• Uttalad divergens eller konvergens mellan skallens och
nospartiets plan.
• Nosparti med välvd nosrygg (baggnos).
• Underbett.
• Mankhöjd hos hanhundar under 25 cm och över 33 cm,
och hos tikar under 22 cm och över 32 cm.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.
• Nostryffel som är avpigmenterad eller av annan färg än svart.
• Underbett som är så uttalat att tänderna syns och missformar
nospartiet.
• Avpigmentering på båda ögonlockskanterna.
• Blå ögonfärg.
• Svanslös. Avkortad svans, vare sig naturlig stubb- eller kuperad
svans.
• All annan pälsfärg än vit.
• Pälsfläckar eller prickar.

Nota bene

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk
konstruktion skall användas till avel.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.

Underkäke

Haka

Överkäke

Nosparti

Nostryffel

Nosrygg
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Svansansättning

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med våra 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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