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RASEBESKRIVELSE FOR POINTER
Opprinnelsesland/
hjemland:

Storbritannia

Bruksområde:

Stående fuglehund.

Helhetsinntrykk:

Gjennomført harmonisk og velbygget. Konturene kjennetegnes av
edle og myke linjer. Gir inntrykk av kraft og smidighet.

Adferd/
temperament:

Aristokratisk, våken og gir inntrykk av styrke, utholdenhet og
hurtighet. Vennlig, stabilt temperament.

Hode:
Skalle:

Middels bred, står i forhold til snutepartiets lengde. Tydelig
nakkeknøl.

Stopp:

Godt markert.

Ansiktsregion:
Nesebrusk:

Mørk, men kan være lysere hos hvit/lemon hunder. Brede, myke og
fuktige nesebor.

Snuteparti:

Noe konkav neserygg, ender i høyde med neseborene, gir inntrykk
av såkalt ”dish-face”. Lett utmeislet under øynene.

Lepper:

Velutviklete, myke.

Kjever/tenner:

Kraftige kjever med perfekt og jevnt saksebitt. Komplett tannsett.

Kinn:

Ikke fremtredende.

Øyne:

Plassert i samme avstand fra nakkeknølen som fra nesebor. Enten
nøttefargete eller brune alt etter pelsfargen. Klare med et vennlig
uttrykk, ikke utstående eller stirrende eller plassert for tett. Mørk
øyelokksrand, men kan være lysere i henhold til pelsfargen.

Ører:

Tynne, ganske høyt ansatte, liggende tett inntil hodet. Middels lange,
noe spisse i tuppen.

Hals:

Lang, muskuløs, lett buet. Godt ansatt i skulderpartiet, uten løs
halshud.
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Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette og stramme med kraftig og oval benstamme. Sterke og synlige
sener på baksiden av forbena.

Skulder:

Lang, skråstilt og godt tilbakelagt.

Håndrot:

På linje med underarmen og kun så vidt markert på innsiden.

Mellomhånd:

Ganske lang, sterk og spenstig. Svakt skråstilt.

Poter:

Ovale, godt sluttede, hvelvede tær, kraftige tredeputer.

Kropp:
Lend:

Kort, meget muskuløs, lett hvelvet.

Bryst:

Tilstrekkelig bredt for å gi rikelig plass til hjerte. Dypt, rekker til
albuene. Godt hvelvede ribben, som strekker seg langt bakover og
smalner gradvis mot lenden.

Hale:

Middels lang, kraftig ved roten og smalner til en fin spiss. Godt
dekket med tett hår. Bæres i høyde med overlinjen uten noen bøyning
oppover. Under bevegelse beveges halen livlig fra side til side.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Meget muskuløse. Hoftebena bredt plassert og prominente, ikke over
rygglinjen.

Overlår:

Brede.

Knær:

Velvinklede.

Underlår:

Brede.

Haser:

Lavt ansatte.

Poter:

Ovale, godt sluttede, hvelvede tær, kraftige tredeputer.

Bevegelser:

Myke med jordvinnende steg og kraftig bakbensaksjon. Albuene
verken inn- eller utoverdreide. Definitivt ingen «hackney»bevegelser.
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Pels:
Hårlag:

Fint, kort, hårdt og absolutt glatt og glinsende. Jevn behåring over
hele kroppen.

Farge:

Vanligst hvit og lemon; hvit og rød; hvit og leverfarget; hvit og sort.
Ensfarget og trefarget også korrekt.

Størrelse:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

63-69 cm
61-66 cm

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.

Diskvalifiserende
feil:

•
•

Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.

