Gruppe: 1
FCI rasenr: 271
FCI dato: 12.05.2015
NKK dato: 27.07.2015

BEARDED COLLIE

Nordisk Kennel Union
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Ìslands
Norsk Kennel Klub
Svenska Kennelklubben
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben

Norsk Kennel Klub

2

GRUPPE:
1
FCIs RASENR.:
271
Original: 24.06.1987
Revidert 28.10.2009 GB
RASEBESKRIVELSE FOR BEARDED

COLLIE

Opprinnelsesland/
hjemland:

Storbritannia.

Bruk:

Fårehund og familiehund .

Kort historikk:

Lignende hunder er nevnt i Skottland helt tilbake til 16.århundre og
har lenge vært kjent i Skottland og Nord-England som gjeterhund.
Bearded Collie som vi kjenner dem i dag stammer hovedsaklig fra
G.Olive Willison som i 1940 fikk en BC valp som het Jeannie.
Etter å ha lett etter passende partner til Jeannie fant hun en
hannhund som het Bailey. Hennes Bothkennar kennel dannet
mønster for dagens BC.

Helhetsinntrykk:

Slank, aktiv hund. Selv om hunden er kraftig bygget, skal den vise
rikelig med dagslys under kroppen og ikke virke for tung.
Et oppvakt og spørrende uttrykk er et viktig særtrekk.

Viktige
proporsjoner:

Lengre (målt fra brystbenspissen til sittebensknuten)
mankehøyden, ca 5:4. Tisper kan være litt lengre.

Adferd/
temperament:

Våken. Livlig, selvsikker og aktiv. Stødig og intelligent
arbeidshund uten tegn til nervøsitet eller aggresjon.

Hode:

I forhold til størrelsen. Inntrykket er kraftig snuteparti og rikelig
plass til hjernen.

enn

Skalle:

Bred, flat og firkantet. Avstanden mellom stopp og nakkeknøl lik
avstanden mellom øreansatsen.

Stopp:

Moderat.

Nesebrusk:

Stor og firkantet. Vanligvis sort, men følger normalt pelsfargen hos
blå og brune hunder. Ensfarget, uten flekker eller pletter.

Snuteparti:

Kraftig. Like langt som avstanden mellom stopp og nakkeknøl.

Lepper:

Pigmentet på lepper og øyelokksrender følger nesebruskens farge,
ensfarget uten flekker eller pletter.

Kjever/tenner:

Store, hvit tenner. Sterke kjever, regelemessig tannstilling, tennene
sitter rett i kjeven. Saksebitt. Komplett tannsett. Tangbitt tolereres,
men uønsket.
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Øyne:

Store, ikke utstående, ansatt med god innbyrdes avstand. Mykt og
hengivent uttrykk. Fargen harmonerer med pelsen. Øyebrynene
buer opp og forover, men ikke slik at de dekker øynene.

Ører:

Middels store, hengende. Når oppmerksom heves de slik at skallen
virker bredere. Skal ikke heves over skalletaket.

Hals:

Moderat lang, muskuløs og lett buet.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette og loddrette, god benstamme, helt dekket med ragget pels.

Skulder:

Skråstilt, godt tilbakelagt.

Mellomhånd:

Fleksibel.

Poter:

Ovale. Velutviklede tredeputer. Hvelvede og sluttede. Godt dekket
med pels. Også mellom tredeputene.

Kropp:
Overlinje:

Lengden tilskrives lengden på brystkassen og ikke lenden.

Rygg:

Rett.

Lend:

Sterk.

Bryst:

Dypt, rikelig plass til hjerte og lunger. Godt buede ribben, ikke
tønneformet.

Hale:

Lavt ansatt uten knekk eller krok. Rekker minst ned til haseleddet.
Bæres lavt med oppbuet haletipp når hunden står eller går. Kan
heves i fart. Aldri båret over ryggen. Dekket av rikelig pels.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Muskuløse med gode underlår. I stående skal mellomfoten danne en
rett vinkel med underlaget og stå like bak en tenkt vertikal linje fra
sittebensknuten.

Knær:

Velvinklede.

Haser:

Lavt ansatte.

Mellomfot:

Rett.

Poter:

Som forpotene.
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Bevegelser:
Pels:
Hårlag:

Farge:
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Smidige, myke og med lang steglengde. Jordvinnende med et
minimum av anstrengelse.
Dobbel med myk, ullen og tett underpels. Flat, hard, sterk og ragget
dekkpels. Ikke ullen eller krøllet, dog svakt bølget pels tillates.
Hårenes lengde og tetthet tilstrekkelig til å gi en beskyttende pels.
Samt å fremheve hundens konturer, men ikke så mye at kroppens
naturlige linjer skjules. Pelsen skal ikke trimmes. Neseryggen
sparsomt dekket av pels, litt lengre på sidene, nok til å dekke
leppene. Fra kinnene, underleppen og under haken øker pelslengden
mot brystet og danner det typiske skjegget.
Skifergrå; rødlig fawn; sort; blå; alle nyanser av grå, brun og
sandfarge med eller uten hvite tegninger. Aldri merle/flekket.Hvitt
kan forekomme på snutepartiet som et bliss, på skallen, haletippen,
bryst, ben og poter. Dersom hvit krave skal hårrøttene på det hvite
håret ikke gå bak skuldrene. Hvitt skal ikke forekomme ovenfor
haseleddet på utsiden av bakbena. Lette tantegninger aksepteres på
øyebryn, innsiden av ørene, kinnene. Under haleroten, samt på bena
der det hvite møter grunnfargen.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

53-56 cm
51-53 cm

Generell kvalitet og proporsjoner vektlegges fremfor størrelse, men
overdrevent avvik fra idealhøyden bør motvirkes.
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.
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