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RASEBESKRIVELSE FOR

AMERIKANSK VANNSPANIEL
(American Water Spaniel)

Opprinnelsesland/
hjemland:

USA

Helhetsinntrykk

Aktiv og muskuløs, middels stor allround jakthund, brukt til å
hente byttet fra båt eller på marken. Bølget til krøllet pels. Det
legges vekt på passende størrelse, gode proporsjoner i
kroppsbygning, pelsstruktur og farge. Kraftig bygget,
muskuløs, sterk. God substans og benstamme, men må ikke
virke klumpete.

Viktige
proporsjoner:

Noe lenger enn høy, ikke for kvadratisk eller kompakt. De
eksakte proporsjoner er ikke så viktige dersom hunden er
velbalansert og sunn, istand til å utføre rasens funksjon.

Temperament:

Intelligent, hengiven og vennlig. Energisk og med stor
jaktiver, men likevel kontrollerbar under jakten.

Uttrykk:

Oppmerksom, selvsikker og sjarmerende.

Hode:

I proporsjon til kroppen, av moderat lengde.

Skalle:

Ganske bred og fyldig.

Stopp:

Moderat, men ikke for kraftig markert.

Nesebrusk:

Mørk, sort eller mørk brun. Tilstrekkelig bred med vide
nesebor for å sikre en best mulig «nese».

Snuteparti:

Moderat langt, skvært med god dybde. Ikke snipete.

Lepper:

Stramme og tilliggende uten leppefold.

Kjever/tenner:

Sakse- eller tangbitt.

Øyne:

Middels store, plassert godt fra hverandre, noe runde, ikke
utstående. Stramme øyelokksrender, ikke hengende. Fargen
fra lys gulbrun til brun, hasselnøttfarget eller mørkere farge
som harmonerer med pelsen.

Ører:

Ansatt en anelse over øyelinjen men ikke for høyt på hodet.
Dråpeformede, lange og brede, øret skal rekke til snute-
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spissen.

Hals:

Rund, middels lang, sterk og muskuløs, uten halshud. Skal
bære hodet med verdighet, men ikke overdrevent buet.

Forlemmer:
Skulder:

Skråstilt skulder, tørr og muskuløs.

Underarm:

Rett og med god benstamme. Middels lang, men ikke så kort
eller så kraftig at det vil forhindre jaktarbeidet eller virke
klumpete.

Mellomhånd:

Sterke uten svakheter.

Poter:

Størrelsen skal harmonerer med hunden. Godt sluttede med
svømmehud, faste tredeputer. Sporer tillatt.

Kropp:

Velutviklet, kraftig, men ikke for kompakt.

Overlinje:

Rett eller lett skrånende fra manken.

Lendeparti:

Kraftig, men ikke opptrukket.

Bryst:

Velutviklet, når til albuen, verken for bredt eller for smalt.
Godt buede ribben, men ikke så mye at det påvirker forbenas
bevegelser.

Hale:

Moderat lang, buet, bæres enten under eller over rygglinjens
forlengelse. Avtar mot spissen, dekket med pels, moderat
fane. Livlige halebevegelser.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Skal utvise styrke og kraft.

Lår:

Velutviklet.

Haseledd:

Lett rundet, skal ikke være for små og skarpe, moderat
vinklet.

Haser:

Moderat lang, kraftig og rett med god benstamme. Parallelle.

Bevegelser:

Velbalansert, beveger seg med god steglengde og godt
fraspark. Sett forfra skal albuene ikke vris ut. Sett bakfra skal
bakbena, som er muskuløse og ikke kohaset, bevege seg så
parallelle som mulig, med effektive haser som gir inntrykk av
kraft og styrke.
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Pels:
Hårlag:

Kan variere fra jevnt bølget til tett krøllet. Tettheten av bølger
eller krøller kan variere fra et område til et annet på hunden.
Viktig med tett underull for å beskytte mot vann og vær, men
ikke for grov eller for bløt. Hals, strupe og bakpart godt
dekket med pels. Øret godt dekket med pels på begge sider,
men øreåpningen skal være fri. Pannen dekket med kort glatt
pels uten topp. Halen dekket med pels til halsespissen med
moderat fane. Bena skal ha moderat beheng med bølger eller
krøller som harmonerer med pelsen forøvrig. Pelsen kan
være trimmet for å få til et velstelt utseende; ørene kan
barberes, men ingen av delene kreves.

Farge:

Ensfarget leverfarget; brun; mørk sjokoladefarget. Litt hvitt på
tær og bryst tillatt.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

38-46 cm
Tispene noe mindre enn hannhunder. Innenfor de gitt mål
foretrekkes ingen størrelse for noe kjønn dersom korrekte
proporsjoner, god substans og balanse er tilstede.

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

13-20 kg
11-18 kg

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:

− Gule øyne, (sitrongul, må ikke forveksles med lys gulbrun).
− Aggressivitet

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)
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