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CURLY COATED RETRIEVER

Nordisk Kennel Union
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Ìslands
Norsk Kennel Klub
Svenska Kennelklubben
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
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Norsk Kennel Klub
GRUPPE:
FCIs RASENR.:

8
110

RASEBESKRIVELSE FOR CURLY COATED RETRIEVER
Opprinnelsesland/
hjemland:

Storbritannia.

Helhetsinntrykk:

Sterk, elegant, høyreist. Karakteristisk pels.

Viktige proporsjoner:

Noe lenger i kroppen, målt fra skulderledd til sittebensknuten, enn
mankehøyden.

Adferd/
temperament:

Intelligent, stødig, trofast. Modig,
selvstendig. Kan virke reservert.

Hode:

Kileformet sett fra siden og forfra. I proporsjon til kroppsstørrelsen.

vennlig,

selvsikker

og

Skalle:

Skalle og snuteparti samme lengde. Skalletak og neserygg
parallelle.

Stopp:

Svak.

Nesebrusk:

Sort hos sortfargete, brun hos leverfargete.

Kjever/tenner:

Kraftige kjever. Tennene sitter rett/vinkelrett på kjeven. Perfekt,
komplett saksebitt.

Øyne:

Store, ovale og skråstilte. Ikke utstående. Mørk brune hos sorte, hos
leverfargete brune i harmoni med pelsfargen.

Ører:

Nokså små, ansatt like over øyenivå. Ligger tett inntil hodet.
Dekket med små krøller.

Hals:

Kraftig, lett buet, middels lang. Uten løs halshud, går harmonisk
over i godt tilbakelagte skuldre.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette, plassert godt under kroppen.

Skulder:

Godt tilbakelagt, muskuløs.

Overarm:

Omtrent like lang som skulderbladet.

Mellomhånd:

Sterk.
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Poter:

Runde, kompakte med godt hvelvede tær.

Kropp:
Overlinje:

Sterk og rett.

Lend:

Kort, dyp og kraftig.

Bryst:

Dypt, godt hvelvede ribben som strekker seg langt bak, oval form i
tverrsnitt. Rekker ned til albuene. Synlig forbryst.

Underlinje/buk:

Lett opptrukket.

Hale:

I jevn overgang fra overlinjen. Rekker omtrent til hasene. Under
bevegelse bæres rett i rygglinjens forlengelse.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftige, muskuløse.

Kne:

Moderat vinklet.

Hase:

Lave, velvinklete.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Uanstrengte, kraftfull, både for- og bakben strekkes ut med godt
driv. Parallelle bevegelser. Snorer når tempoet øker.

Pels:
Hårlag:

Mengder med små, tette, spenstige krøller tett inntil huden over
hele kroppen fra nakkeknølen til tuppen av halen, for øvrig glatt
pels. Ikke underull eller bare flekker.

Farge:

Sort eller leverfarget.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

Ideal 69 cm
Ideal 64 cm
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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 tydelig 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.

