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RASEBESKRIVELSE FOR OLD

ENGLISH SHEEPDOG
(Bobtail)

Opprinnelsesland/
hjemland:

Storbritannia.

Helhetsinntrykk:

Kraftig, kvadratisk, velbalansert og sund. Skal ikke gi inntrykk
av å være høystillet. Rikelig pels over hele kroppen. Kraftig,
meget muskuløs og funksjonell med intelligent uttrykk.
Kroppens naturlige kontur må ikke endres ved klipping eller
trimming.
Stor utholdenhet. Karakteristisk er en svak stigning av
overlinjen. Sett ovenfra pæreformet fasong. Bevegelsene er
typisk rullende, både i passgang og trav.

Adferd/
temperament:

Lærevillig og stabil. Modig og lojal uten tegn til nervøsitet eller
aggressivitet.

Hode:

Står i forhold til størrelsen.

Skalle:

Romslig og mer kvadratisk. Velutviklede øyebrynsbuer.

Stopp:

Godt markert.

Nesebrusk:

Stor og sort. Brede nesebor.

Snuteparti:

Kraftig, skvært, måler omtrent halvparten av hodets lengde.

Kjever/tenner:

Sterke, store og jevne tenner. Kraftige kjever. Saksebitt.
Komplett tannsett. Tangbitt aksepteres, men er ikke ønskelig.

Øyne:

Plassert godt fra hverandre, Mørke eller glassøyne. To blå
øyne aksepteres. Pigmenterte øyenlokksrender ønskelig.
Lyse øyne uønsket.

Ører:

Små. Bæres tett inntil hodet.

Hals:

Ganske lang, sterk og vakkert hvelvet.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Helt rette, kraftig benstamme.

Skulder:

Godt tilbakelagt. Ikke tung.
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Albue:

Godt tilliggende.

Poter:

Små, runde og sluttede. Godt knyttede. Tykke og harde
tredeputer. Sporer bør fjernes.

Kropp:
Overlinje:

Manken lavere enn lenden. Kort og kompakt kropp.

Lend:

Kraftig, bred og mykt hvelvet.

Bryst:

Dypt og rommelig. Godt hvelvede ribben.

Hale:

Tradisjonelt kupert* eller naturlig medfødt stumphale.
Kupert: Tradisjonelt totalt kupert.
Ukupert: Ubetydelig når stående. Lavt ansatt. Aldri rullet eller
båret inn over ryggen, ikke haleknekk. Godt behåret med
rikelig grov pels.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Lårpartiet muskuløst og godt rundet.

Lår:

Muskuløst og bredt.

Knær:

Velvinklet.

Underlår:

Langt og velutviklet.

Haser:

Lavt ansatte. Parallelle sett bakfra, verken inn- eller
utoverdreide.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Sett bakfra en rullende bjørnelignende gange i skritt.
Uanstrengt trav med god skrittlengde og kraftig fraspark,
bena beveges rett frem i bevegelsesretningen. Meget
spenstig i gallopp. I sakte bevegelse har noen hunder
tendens til passgang. Hodet bæres naturlig lavere under
bevegelse.

Pels:
Hårlag:

Rikelig, god stri struktur. Ikke rett, med raggete og helt uten
krøller. Vannavstøtende underull. Hode og skalle godt dekket
av hår, ørene middels bepelset, halsen godt dekket. Forbena
godt dekket helt rundt, bakparten dekket med kraftigere pels
enn resten av kroppen. Pelsens kvalitet, struktur og rikelighet
er viktigere enn lengden.
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Alle nyanser i grått, gråsprengt eller blått. Kropp og bakpart
ensfarget med eller uten hvite sokker. Hvite flekker i de
ensfargede partier er ikke ønskelig. Hvit med eller uten
avtegninger på hodet, hals, front og under magen. Alle brune
nyanser uønsket.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
61 cm og oppover
Tisper:
56 cm og oppover
Type og balanse er av største viktighet og får ikke under
noen omstendighet tilsidesettes for ordel for størrelsen alene.

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.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.

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