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Uden nr.
Ikke godkendt af FCI

RUSSKAYA TSVETNAYA BOLONKA
Oprindelse: Rusland
Anvendelse:

Selskabshund, ledsagehund

Klassifikation:

FCI Gruppe 9 (Selskabshunde)

Historie:

Ved renavlingen af Russkaya Tsvetnaya Bolonka anvendtes følgende racer: Fransk
Bichon, ShihTsu og Lhasa Apso. Skabelsen af racen begyndte i Leningrad i 1951. Fra
de vigtigste racer ønskede man: Lille størrelse (20-24 cm) og en overdådig helfarvet
pels. I 1962 blev der oplyst om racegruppen ”Tsvetnaya Bolonka”. I 1966 blev
standarden for ”Tsvetnaya Bolonka godkendt af Landbrugsministeriet. Et aktivt
avlsarbejde og et samarbejde med kynologer fra Leningrad resulterede i en officiel
statsanerkendelse fra MGOLS – det basale center for genetisk arbejde – for racen
Tsvetnaya Bolonka. I 80-erne voksede racens popularitet, og der oprettedes
raceklubber og registrerede kenneler. Den nationale raceklub ”Tsvetnaya Bolonka”
blev dannet i 1999.

Helhedsindtryk:

Lille. Kroppen er lidt længere en højden med harmonisk bygning. Ser elskelig ud på
grund af den rigelige pels’ klare farve. Et sødt og indtagende udtryk. Tsvetnaya
Bolonka må ikke i type ligne en Shi Tsu eller en Pudel.
Kroppens længde må ikke overstige skulderhøjden med mere end 15%. Brystdybden
bør være 50% af skulderhøjden. Næsepartiets længde er lidt mere end 1/3 af hele
hovedets længde.
Brystdybden er den samme som højden fra albuerne til jorden.
En mild hund med et livligt temperament og en stabil karakter.

Proportioner:

Temperament:
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Hoved:
Skalle:
Stop:
Næse:
Næseparti:
Læber:
Kæber, bid:

Kinder:
Øjne:

Ører:
Krop:
Overlinie:
Skuldertop:
Ryg:
Lænd:
Kryds:
Bryst:
Underlinie:

Hale:

Må være i proportion og harmoni med resten af kroppen.
Skallen er rundet og let fremstående. Nakkeknuden er svagt markeret.
Øjenbrynsbuerne er moderat fremhævede med et velmarkeret kort stop.
Vel markeret
Lille med lodret profil og godt åbne næsebor. Næsen er sort eller i tone med pelsfarven
– mørk farve foretrækkes.
Temmelig kort og tørt. Let tilspidset mod næsen. Næseryggen er lige og bred ved
basis. Underkæben er temmelig bred.
Stramme med mørke rande – eller i tone med pelsfarven – mørk farve foretrækkes.
Saksebid. Tangbid og et let underbid tolereres. Tænderne er hvide og stærke.
Fortænderne sidder lodret i kæben. Det er ønskeligt, at alle fortænder og hjørnetænder
forefindes.
Let rundede
Middelstore, mørke og runde pegende lige fremefter. Hunde med brun pelsfarve kan
have lysere øjne. Øjenlågene ligger tæt til øjeæblet. Farven er sort eller i tone med
pelsfarven. Udtrykket er venligt og glad.
Moderat størrelse og V-formede med let rundede spidser. Moderat højt ansat. De er
beklædt med et smukt hårlag.
Lige
Moderat markeret
Lige, stærk, bred og muskuløs – moderat lang
Kort og let buet
Rundet, middellangt, temmelig bredt, let faldende og muskuløst
Moderat bredt, ovalt og langt. Brystbenet bør nå ned til albuen.
Moderat optrukken

Middellang og moderat højt ansat. Den bæres krøllet over lårene eller ryggen, og
halespidsen berører ryggen. Halen er totalt dækket af pels.
Side 2 af 4

RUSSKAYA TSVETNAYA BOLONKA
Lemmer:
Forpart:
Skuldre:
Overarm:
Albuer:
Underarm:
Håndled:
Mellemhånd:
Poter:
Bagpart:
Lår:
Knæ:
Underlår:
Haseled:
Mellemfod:
Poter:
Bevægelse:
Hud:
Pels:
Hårlag:
Farve:

Lige og parallel. Set forfra med moderat bredde
Godt tilbagelagte og muskuløse. Skuldervinklingen er 100-110 grader
Skal være af samme længde som skulderbladet
Vender lige bagud
Af middel længde og lodret
Fortsætter underarmens lodrette linie
Stærk og næsten lodret
Små og runde med samlede tæer. Trædepuder og kløer er mørke.
Lige og parallel set bagfra – moderat bredt stillet
Af moderat længde med veludviklede muskler. Skal være let bagudrettede
Runde med moderat vinkling
Af moderat længde
Tørt, stærkt med moderat vinkling
Middellang og lodret
Lidt mindre end forpoterne og ovale med samlede tæer. Trædepuder og kløer er
mørke
Let og fri
Elastisk uden rynker. Pigmentet er i overensstemmelse med pelsfarven.
Lang, silkeagtig, skinnende og tyk. En veludviklet underuld dækker hele kroppen.
Pelsen er tæt og tung. Store krøller foretrækkes. En bølget pels accepteres.
Alle farver – undtagen rent hvid og plettet

Størrelse:

Skulderhøjden: Op til 26 cm for begge køn
Vægt: 3-4 kg for begge køn

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 velbefindende.


Kvadratisk eller for lang krop



Flad skalle, for lidt stop, for langt næseparti



Én manglende fortand



Lige pels



Tyndt hårlag



Halvt opretstående eller helt opretstående ører



Udstående øjne



Mangel på 2 eller flere fortænder



Underbid uden kontakt med tænderne i overkæben



Manglende underuld



Haleknæk



Korte, ikke parallelle underarme



Store, hvide pletter på brystet, hvide poter

Alvorlige fejl:
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Diskvalificerende fejl:


Aggressive eller for sky hunde



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



Pelsfarven ikke i overensstemmelse med standardens krav



Manglende pels i hovedet



Overbid, skævt bid



Skulderhøjden mere end 28 cm



Blå øjne, delvis blå iris



Unormal kort hale, medfødt kort hale



Tegn på dværgvækst



Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.



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

Bemærk:

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl

  
Standarden udgivet af FCI/RKF 11.24.2010
Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité,
FEBRUAR 2018

¤ ¤ ¤ NB! Denne standard har ikke tidligere været udsendt af DKK ¤ ¤ ¤
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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

