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FCI-klassifikation

Bakgrund/ändamål

Helhetsintryck

Viktiga
måttförhållanden

Argentina

Jakthund för storvilt.

Grupp 2, sektion 2:1

Dogo argentino har sitt ursprung i Córdoba-provinsen i centrala 
Argentina. Dess skapare var dr Antonio Nores Martínez (1907-
1956). Hans arbete byggde på metodiska korsningar med den 
gamla kamphunden från Córdoba, en ras med stor kraft och 
styrka, som i sig var produkten av korsningar mellan bulldogg och 
bullterrier. Han valde ut helt vita hundar med kraftfulla huvuden 
och långa nospartier utan underbett för avel. Efter grundligt och 
noggrant urval och karaktärsstudier i flera generationer nådde han 
sitt mål att skapa flera blodslinjer vilka alla utgick från den gamla 
kamphunden från Córdoba vilken korsades med engelsk bulldogg, 
grand danois, pyrenéeisk mastiff, bullterrier, boxer, pointer, dogue 
de bordeaux och irländsk varghund. År 1947 var rasen etablerad 
med stabil typ. Samma år presenterades en rasstandard för dogo 
argentino på Buenos Aires jaktklubb. Rasens styrka, uthållighet, 
luktsinne och mod gör det till den bästa bland de raser som används 
för jakt på vildsvin, pekarisvin, pumor och andra rovdjur som 
finns i de stora och heterogena områden i Argentina där jordbruk 
med boskapsskötsel bedrivs. Det är den traditionella verksamhet 
för vilken Antonio Nores skapade rasen. År 1964 erkändes dogo 
argentino för registrering av Federación Cinológica Argentina och 
1973 erkändes rasen av FCI tack vare dr Agustín Nores Martínez, 
bror till rasens skapare.

Dogo argentino skall vara atletisk, mesomorfisk och av normal typ 
med harmoniska proportioner. Med kraftig muskulatur och vighet 
skall utseendet ge intryck av kraft, energi och styrka, i kontrast till 
det vänliga och milda uttrycket. Rasen skall vara helt vit, men kan 
ha en enda mörk fläck på skallen.

Nospartiet ska ha samma längd som skallen.
Mankhöjden skall något överstiga höjden vid korset.
Bröstdjupet skall minst motsvara 50 % av mankhöjden.
Kroppslängden skall överstiga mankhöjden med högst 10 %.

Standard för

DOGO ARGENTINO



Uppförande/karaktär

Huvud

Skallparti

Skalle

Stop

Ansikte

Nostryffel

Nosparti

Läppar

Käkar/tänder

Kinder

Ögon

Dogo argentino skall vara tyst och får aldrig skälla under spårande. 
Den skall ha skarpt väderkorn och utmärkt stil samt vara smidig, 
stark, robust och mycket modig. Rasen skall aldrig vara aggressiv 
mot människor, en egenskap som noga skall observeras. Den måste 
visa tillgivenhet utan villkor eller förbehåll.

Huvudet skall vara medelstort och se starkt och kraftfullt ut. Skal-
lens och nosryggens plan skall konvergera.

Skallen skall vara kompakt och konvex sedd från sidan och frami-
från genom väl utvecklade käk- och nackmuskler. Nackknölen skall 
inte vara synlig på grund av de kraftiga nackmusklerna.

Stopet skall vara markerat men inte djupt eller skarpt vinklat.

Nospartiets längd ska motsvara skallens, dvs avståndet från läp-
parnas framkant till överkäkens led är detsamma som avståndet 
därifrån till nackknölen.

Nostryffeln skall vara starkt svartpigmenterad med väl öppna 
näsborrar.

Nospartiet skall vara lika långt som skallen. Nosryggen skall ha 
konkav överlinje.

Läpparna skall vara strama, svartpigmenterade och aldrig nedhäng-
ande. Läppkanterna skall vara synliga.

Käkarna skall vara välutvecklade och starka, korrekt placerade 
utan över- eller underbett. Tänderna skall vara stora, sunda och 
normalt placerade. Full tanduppsättning rekommenderas. Saxbett, 
tångbett accepteras.

Kinderna skall vara välutvecklade med stark hud utan rynkor och 
med välutvecklade kindmuskler.

Ögonen skall vara medelstora, mandelformade och mörka eller 
hasselnötsbruna. Ögonkanterna skall helst vara svarta. Ögonen 
skall sitta medelhögt och brett isär. Uttrycket skall vara vaket och 
livligt men samtidigt anmärkningsvärt bestämt.



Öron

Hals

Kropp

Överlinje

Manke

Rygg

Ländparti

Kors

Bröstkorg

Underlinje och buk

Svans

Extremiteter

Framställ

Helhet

Öronen skall vara ansatta högt på sidan av skallen och brett isär på 
grund av skallens bredd. I hemlandet kuperas de till upprättstående 
trianglar där längden inte överskrider halva längden på framkanten 
hos det okuperade örat. Okuperade öron skall vara medellånga, 
breda, tjocka och platta med rundade öronspetsar. De skall hänga 
ned och täcka bakre delen av kinderna. När hunden lystrar kan 
de vara halvt uppresta. Öronen skall vara täckta av slät päls som 
skall vara något kortare än pälsen på kroppen. Små fläckar på 
öronen godtas.

Öronkupering är förbjuden i Sverige.

Halsen skall vara kraftig med välvd överlinje. Huden skall vara 
mycket tjock och på strupen bilda mjuka veck men inte hängande 
rynkor. Hudens elasticitet beror på cellvävnadens slapphet.

Rasen skall vara rektangulär. Kroppslängden (från skulderleds-
spetsen till sittbensknölen) skall överstiga mankhöjden med högst 
10 %.

Överlinjen skall vara högre vid manken och slutta svagt mot korset. 
Vuxna hundar skall ha en längsgående fåra på ryggenorsakad av 
muskulaturen. Överlinjen skall vara plan utan svank.

Manken skall vara stark, välutvecklad och hög.

Ryggen skall vara mycket stark med väldefinierade muskler.

Ländpartiet skall vara kort, brett och mycket muskulöst.

Korset skall vara brett, starkt och måttligt sluttande.

Bröstkorgen skall vara bred och djup. Bröstbenet skall ligga i nivå 
med armbågarna för att ge god plats för lungorna. Revbenen skall 
vara långa och måttligt välvda.

Underlinjen skall vara något uppdragen i bukpartiet, men aldrig 
vinthundslikt. Bukpartiet skall vara starkt med välutvecklade 
muskler.

Svansen skall vara lång och tjock. Den skall nå till hasleden, men 
inte längre. Svansen skall vara medelhögt ansatt . I vila bärs den 
hängande. I rörelse höjs den i en båge med en kraftig kurva.

Frambenen skall vara raka och lodrätt ställda från alla håll sett. 
Tårna ska vara korta och väl slutna.



Skulderblad

Överarm

Armbåge

Underarm

Handlov

Mellanhand

Framtassar

Bakställ

Helhet

Lår

Knäled

Underben

Has/hasled

Mellanfot

Baktassar

Skulderbladen skall vara tillbakalagda med mycket välutvecklad 
muskulatur utan överdrifter.

Överarmarna skall ha samma längd som skulderbladen och vara 
väl vinklade.

Armbågarna skall vara fasta och täckta av tjock och elastisk hud 
utan veck och rynkor. De skall ligga väl an mot bröstkorgen.

Frambenen skall vara lika långa som överarmarna. De skall vara 
lodrätt ställda och raka med stark benstomme och kraftiga muskler.

Handlovarna skall vara breda och i linje med underarmarna utan 
framträdande bendelar eller rynkor.

Mellanhänderna skall vara något flata med god benstomme och 
slutta lätt utan överdrifter.

Framtassarna skall ha korta och väl slutna tår. Trampdynorna skall 
vara starka, tjocka och motståndskraftiga. De skall helst vara svarta.

Bakstället skall vara välmusklat och måttligt vinklat med korta 
hasor, väl slutna tassar utan sporrar.

Låren skall vara proportionerliga med tydlig och välutvecklad 
muskulatur.

Knälederna skall vara välvinklade.

Underbenen skall vara något kortare än lårbenen, starka och 
välmusklade.

Hasorna skall vara robusta med framträdande hasleder.

Mellanfötterna skall vara korta, starka och stadiga för att möjlig-
göra kraftfullt påskjut i bakbensrörelserna. De skall vara nästan 
cylindriska och lodrätt ställda utan sporrar.

Baktassarna skall ha korta och väl slutna tår. Trampdynorna skall 
vara starka, tjocka och motståndskraftiga. De skall helst vara svarta. 
Jämfört med framtassarna skall baktassarna vara något mindre och 
något längre.

Borttagning av sporrar utan veterinärmediciska skäl är förbjuden 
i Sverige.



Rörelser

Hud

Päls

Pälsstruktur

Färg

Storlek/vikt

Mankhöjd

Vikt

Fel

Allvarliga fel

Rörelserna skall vara smidiga och fasta. När hunden visar intresse 
för något skall rörelserna märkbart förändras och bli alerta med 
snabba reflexer vilket är typiskt för rasen. Skritten skall vara lugn. 
Travet skall vara vägvinnande med god räckvidd fram och bra 
frånskjut bak. I galopp skall rörelserna visa full energi och kraft. 
Rörelserna skall vara smidiga och fasta i alla gångarter. De skall 
vara harmoniska, balanserade och visa en solid kroppskonstruktion. 
Passgång accepteras inte utan är ett allvarligt fel.

Huden skall vara jämn och tjock, men elastisk. Den halvlösa un-
derhudsvävnaden skall vara elastisk utan rynkor utom på halsen 
där den är lösare. Svart pigment på läppar och ögonkanter föredras. 
Svartpigmenterat skinn accepteras.

Pälsen skall vara enhetlig, kort och slät med en medellängd på 
1,5-2 cm. Täthet och tjocklek beror på klimat.

Pälsfärgen skall vara rent vit. En svart eller mörk fläck på skallen, 
på ett öra eller runt ett öga tolereras om den inte täcker mer än 10 
% av huvudet. Vid samma kvalitet i övrigt skall den hund föredras 
som är mest vit.

Hanhund:  60-68 cm, idealhöjd 64-65 cm
Tik:  60-65 cm, idealhöjd 62-64 cm

Hanhund:  40-45 kg
Tik:  40-43 kg

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhål-
lande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa 
och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.

• Klen benstomme och otillräckligt utvecklade muskulatur.
• Dåligt pigmenterad nostryffel hos vuxna individer.
• Små, svaga eller osunda tänder.
• Ögon som förefaller runda på grund av ögonkanternas form; 

utstående ögon; ljusa eller gula ögon.
• Entropion eller ektropion.
• Tunnformad eller kölformad bröstkorg.
• Flata revben.
• Grund bröstkorg som inte når ner till armbågarna.
• För dåligt vinklat fram- eller bakställ.
• Kors som är högre än manken.
• Passgång.
• Hundar vars vikt inte överensstämmer med standarden eller 

inte är i proportion till hundens storlek.



Diskvalificerande fel

Nota bene

Testiklar

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga 
 abnormiteter skall diskvalificeras.
• Under- eller överbett.
• Dövhet.
• Otypisk helhet.
• Lång päls.
• Fläckar i den vita pälsen på kroppen.
• Helt opigmenterad nostryffel hos hundar som är 2 år eller äldre.
• Brun nostryffel.
• Tunga nedhängande läppar.
• Mörka pälsfläckar på kroppen.
• Mer än en fläck på huvudet.
• Mankhöjd under 60 och över 68 cm.
• Olikfärgade eller blå ögon.
• Frånvaro av könsprägel.

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

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och 
normalt belägna i pungen.
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 TELEFON 08-795 33 44
 E-POST agstandard@skk.se

www.skk.se

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!


