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RASEBESKRIVELSE FOR KOOIKERHUND
(Kooikerhondje, Small Dutch Waterfowl Dog)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Nederland.

Helhetsinntrykk:

Aktiv hund med nesten kvadratisk bygning. Hale med velutviklet
fane, høyt båret hode.

Viktige
proporsjoner:

Kroppslengden noe mer
tilnærmet lik snutelengden.

Adferd/
temperament:

Aktiv, glad, ikke bråkete, vennlig, godlynt, meget avhengig av sitt
hjemlige miljø.

enn

mankehøyden.

Skallelengden

Hode:
Skalle:

Tilstrekkelig bred, moderat hvelvet.

Stopp:

Markert, men ikke for utpreget.

Ansiktsregion:
Nesebrusk:

Sort.

Snuteparti:

Sett i profil ikke for dypt.

Lepper:

Ikke for dype.

Kjever/tenner:

Saksebitt, tangbitt aksepteres.

Kinn:

Godt markerte.

Øyne:

Mandelformete, mørk brune med et vennlig og våkent uttrykk.

Ører:

Middels store, ansatt rett over en tenkt linje fra snutespissen til ytre
øyekrok. Henger tett inntil kinnene. Ikke hvite. Langt beheng med
sorte spisser foretrekkes.

Hals:

Rett og meget muskuløs.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette, ikke for mye beheng.
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Poter:
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Små, godt sluttede tær. Dekket av kort pels.

Kropp:
Rygg:

Sterk.

Bryst:

Dypt, tilstrekkelig hvelvete ribben.

Hale:

Bæres i rygglinjens forlengelse eller noe høyere, aldri ringlet.
Rikelig behåret med hvit fane. Rekker til hasene.

Baklemmer:
Lår:

Lange faner på lårenes bakside.

Haser:

Normalt vinklet. Ikke beheng nedenfor haseleddet.

Poter:

Små, godt sluttede tær. Dekket av kort pels.

Bevegelser:

Flytende og spenstige, ikke trippende.

Pels:
Hårlag:

Middels langt, ligger godt til kroppen. Lett bølget eller rett, ikke
krøllet. Strukturen ikke for fin, velutviklet underull. Lettstelt.

Farge:

Velavgrensete og rene orangerøde flekker på hvit bunn. Orangerød
farge skal dominere. Sort og hvit eller trefarget ikke tillatt.
Hodetegninger: Hvitt bliss og orangerøde kinn foretrekkes.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

ca. 35-40 cm

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.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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TENNER OG BITT

Overkjeve:
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler (premolarer),
4 jeksler (molarer)
Underkjeve:
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler (premolarer),
6 jeksler (molarer)

