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RASEBESKRIVELSE FOR CANE CORSO
(Cane Corso Italiano)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Italia.

Helhetsinntrykk:

Middels til stor. Robust og kraftig, men med eleganse. Senete
og muskuløs.

Viktige
proporsjoner:

Hodelengden 36% av mankehøyden.
Noe lengre enn høy.
Skalle : snute = ca 2 : 1.

Adferd/
temperament:

Vokter av eiendom, familie og husdyr, meget livlig og
oppmerksom. Tidligere brukt som gjeterhund for kveg samt
på storviltjakt.

Hode:

Stort og molosseraktig. Skallen og neseryggen har lett
konvergerende linjer.

Skalle:

Bred, ved kinnbensbuene er bredden lik eller bredere enn
lengden. Hvelvet i fronten, flat i skallen helt frem til
nakkeknølen. Tydelig pannefure.

Stopp:

Markert.

Nesebrusk:

Sort, stor, på samme linje som neseryggen. Godt åpne
nesebor.

Snuteparti:

Tydelig kortere enn skallen. Kraftig, skvært, like bredt som
langt, parallelle sidelinjer. Snutepartiets front er rett. Rett
neserygg.

Lepper:

Overleppene moderat hengende og dekker underkjeven slik
at underkjevens profil dannes av leppene.

Kjever/tenner:

Store, kraftige og bøyde kjever. Svakt underbitt. Tangbitt
aksepteres, men ikke ønskelig.

Øyne:

Middels store, ovale, fremoverrettete, lett fremtredende. Så
mørke som mulig i samsvar med pelsfargen. Våkent og
oppmerksomt uttrykk. Godt tilliggende øyelokksrender.
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Trekantede, hengende. Ansatt høyt og bredt ovenfor
kinnbennsbuene. Tradisjonelt kupert* i form av en likesidet
trekant.
Kraftig muskuløs, like lang som hodet.

Forlemmer:
Skulder:

Lang, skråstilt, meget muskuløs.

Overarm:

Kraftig.

Underarm:

Rett, meget kraftig.

Håndrot:

Elastisk.

Mellomhånd:

Elastisk.

Poter:

Kattepoter.

Kropp:

Noe lengre enn mankehøyden. Kraftig kroppsbygning, men
ikke tung.

Manke:

Markert, høyere enn krysset.

Rygg:

Rett, meget muskuløs og stram.

Lend:

Kort og sterk.

Kryss:

Langt, bredt, lett fallende.

Bryst:

Velutviklet i tre dimensjoner. Rekker til albuene.

Hale:

Ganske høyt ansatt, meget tykk ved roten. Bæres høyt, men
aldri rullet eller rett oppstående. Tradisjonelt kupert* ved
fjerde ledd.

Baklemmer:
Lår:

Brede, lange, bakre del lett konveks.

Underlår:

Sterke, tørre.

Haser:

Moderat vinklet.

Mellomfot:

Kraftige, senete.

Poter:

Ikke så kompakte som forpotene.

Bevegelser:

Langt steg. Trav foretrekkes.
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Hud:

Ganske tykk, stramt tilliggende.

Pels:
Hårlag:

Kort, skinnende, meget tett med noe underull.

Farge:

Sort; blygrå; skifergrå; lys grå; lys fawn; hjorterød; mørk rød;
tigret (i forskjellige lyse eller grå nyanser). Sort eller grå
maske hos rød eller tigrete skal ikke gå over øynene. Liten
hvit flekk i brystet, på tærne og neseryggen aksepteres.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

64-68 cm ± 2 cm
60-64 cm ± 2 cm

Hannhunder:
Tisper:

45-50 kg
40-45 kg

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.

Grove feil:

–
–
–
–
–
–

Diskvalifiserende
feil:

Parallelle eller for konvergerende linjer
snutepartiets sider konvergerende.
Delvis pigmentmangel på nesebrusken.
Saksebitt, stort underbitt.
Rullet hale, båret vertikalt.
Kontinuerlig passgang.
For stor eller for liten.

i

hodet,

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
– Divergerende linjer i hodet.
– Upigmentert nesebrusk.
– Konveks eller konkav neserygg, romernese.
– Overbitt.
– Hel eller delvis pigmentmangel på øyelokksrender. Blå
øyne. Skjeløyd.
– Haleløs, kort hale.
– Pelsen halvlang, glatt eller frynsete.
– Alle farger ikke oppgitt i standarden, store hvite flekker.
– Aggressiv eller meget sky.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er hale- og ørekupering forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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