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BORDER COLLIE 

 

Nordisk Kennel Union 

 

Dansk Kennel Klub 
Hundaræktarfélag Ìslands 

Norsk Kennel Klub 
Svenska Kennelklubben 

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben 
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   GRUPPE:   1 
   FCIs RASENR.: 297 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR BORDER COLLIE 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Storbritannia. 

Bruksområde: 
 
Helhetsinntrykk: 
 

Gjeterhund. 
 
Velproporsjonert, elegante linjer som viser kvalitet. Den 
skal være grasiøs og i perfekt balanse. Dette skal 
kombineres med tilstrekkelig substans for å gi inntrykk av 
utholdenhet. All tendens til grovhet eller spinkelhet er 
uønsket. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Kroppen litt lengre enn mankehøyden. 
Skalle og snuteparti tilnærmet samme lengde. 
 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Utholdende, hardt arbeidende og arbeidsvillig gjeterhund. 
Ivrig, våken, lydhør og intelligent. Verken nervøs eller 
aggressiv.  

Hode: 
 

 

 Skalle: Relativ bred. Ikke fremtredende nakkeknøl. 
 

 Stopp: Tydelig markert. 
 

Nesebrusk: Sort, unntatt hos brune eller sjokoladefargede. Da kan den 
være brun. Hos blå (blue merle) bør den være skiferfarget.  
Velutviklede nesebor. 
 

Snuteparti: Avsmalnende mot nesebrusken. Moderat kort og kraftig. 
 

Kjever/tenner: Kraftige kjever og tenner. Komplett tannsett. Perfekt 
saksebitt. 
 

Kinn: Ikke kraftige eller for markerte. 
 

Øyne: Bredt plassert, ovale, middels store. Brune, bortsett fra 
hos blue merle, hvor ett eller begge, eller deler av ett eller 
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begge kan være blå. Uttrykket mildt, oppmerksomt, 
våkent og intelligent. 
 

Ører: Middels store, moderat tykke. Bredt ansatt. Bæres stående 
eller halvt stående og brukes aktivt.  
 

Hals: God lengde, kraftig og muskuløs, lett hvelvet, bredere 
mot skuldrene. 
 
 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Parallelle sett forfra. Kraftig, men ikke grov benstamme.  
 

Skulder: Godt tilbakelagt.  
 

Albue: Godt tilliggende.  
 

Mellomhånd: Lett skråstilt sett fra siden.  
 

Poter: Ovale, tykke tredeputer, sterke og sunne. Hvelvede tær, 
godt samlet. Korte og sterke klør.  
 

Kropp: Atletisk helhetsinntrykk. Litt lengre enn mankehøyden. 
 

Lend: Dyp og muskuløs, men ikke opptrukket.  
 

Bryst: Dypt og ganske bredt. Godt hvelvede ribben.  
 

Hale: Moderat lang, rekker minst til haseleddet. Lavt ansatt, 
godt behåret, bæres i en stigende bue som avslutter 
konturen av en grasiøs og velbalansert hund. Halen kan 
heves når den er ivrig, men bæres aldri over ryggen. 
 

Bakpart:  
 

Helhetsinntrykk: Bredt, godt muskelsatt, sett fra siden heller grasiøst mot 
halefestet.   
 

Lår: Lange, dype og muskuløse.  
 

Knær: Velvinklede. 
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Haseledd: 
 
Mellomfot 

Sterke, lavt ansatte. 
 
God benstamme, parallelle sett bakfra 
 

Poter: Som forpotene.  
 

Bevegelser: 
 

Frie, smidige og utholdende. Potene løftes så lite som 
mulig. Den gir inntrykk av å kunne smyge seg fremover 
og stor hastighet.  
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

To varianter: 
• Middels lang pels 
• Kort pels 
 
 
Hos begge varianter skal ytterpels være tett og passe tykk. 
Underull myk og tett, og værbestandig. Hos den middels 
lange pelsvarianten danner den rikelige behåringen krage, 
bukser og faner. Kort og glatt pels på hodet, ører og 
forben (unntatt beheng), samt hasene. 
 

Farge: 
 

Alle farger og kombinasjoner er tillatt, men hvitt skal 
aldri dominere. 

Størrelse: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder ideal: 53 cm 
Tisper: Litt mindre. 
   

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 ekstremt sky 
• Tydelige tegn på fysiske eller atferdsmessige defekter 
 

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


