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FLAT COATED RETRIEVER
Oprindelsesland: Storbritannien
Anvendelse:
Klassifikation:

Helhedsindtryk:
Temperament:

Jagthund, apporterende
FCI Gruppe 8 Retrievere, stødende jagthunde og vandhunde
Sektion 1 Retrievere.
Med brugsprøve
En kvik og aktiv hund af middelstørrelse med et intelligent udtryk. Den besidder kraft
uden at virke klodset, og den er elegant bygget uden at være spinkel.
I rigt mål begavet med naturlige egenskaber som jagthund. Den demonstrerer sin
optimisme og venlighed ved en entusiastisk logren. Den er tillidsfuld og venlig.
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Hoved:
Skalle:
Stop:
Næse:
Kæber, bid:

Øjne:
Ører:
Hals:

Langt og velformet
Flad og moderat bred
Et let stop mellem øjnene, på ingen måde markeret, men nok til at undgå et indtryk af
faldende eller stigende næseryg (dish-face).
Af god størrelse, med åbne næsebor
Lange og stærke kæber, der er i stand til at bære en hare eller fasan, med et perfekt,
regelmæssigt og komplet saksebid, dvs. at de øverste tænder tæt overlapper de
nederste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne. Sunde og stærke tænder.
Middelstore, mørkebrune eller nøddebrune, med et meget intelligent udtryk (runde,
udstående øjne er særdeles uønskede). De er ikke skråtstillede.
Små og velansatte, båret tæt ind til hovedet.
Hovedet er velansat på halsen, som er rimelig lang og uden løst halsskind. Halsen er i
en skrå placering harmonisk ansat i skulderpartiet og går jævnt over i ryggen, således
at hunden har let ved at følge et spor.
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Krop:
Lænd:
Bryst:

Hale:
Lemmer:
Forpart:
Albuer:
Forpoter:
Bagpart:
Knæ:
Haseled:
Bagpoter:
Bevægelse:
Pels:
Hårlag:

Farve:
Størrelse:

Kort og kvadratisk. Et langt og svagt lændeparti er særdeles uønsket.
Dybt og ganske bredt, med veldefineret forbryst. De godt tilbagelagte ribben er fortil ret
flade, men hvælves gradvis mere mod midten, hvor de er godt hvælvede, og derfra
bliver de igen fladere mod bagparten.
Kort, lige og vel ansat. Den bæres muntert - dog aldrig meget over ryglinien.
Lige forben med god benstamme i hele deres længde
Bevæger sig frit og regelmæssigt langs brystkassen
Runde og stærke med sluttede og godt hvælvede tæer. Tykke og solide trædepuder.
Muskuløs. Velstillet set fra alle sider.
Moderat vinklede.
Moderat vinklede, lavt ansatte. Kohaser er højst uønskede.
Runde og stærke, med sluttede og godt hvælvede tæer. Tykke og solide trædepuder.
Fri og flydende, lige og præcis set både forfra og bagfra.
Tæt, af fin til middel struktur og god kvalitet, så fladtliggende som muligt. Ben og hale
med godt behæng. Fuldt behæng hos den voksne hund fuldender en god hunds
elegance.
Sort eller leverfarvet
Ønskelig højde: Hanner 59 – 61,5 cm, (23-24 ins)
Tæver 56,5 – 59 cm, (22-23 ins)
Ønskelig vægt i hård kondition: Hanner 27-36 kg
Tæver 25 -32 kg

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indvirkning på
hundens sundhed og velfærd samt dens evne til at udføre sit oprindelige arbejde.

Diskvalificerende fejl:
•

Aggressive eller for sky hunde

•

Enhver hund, der viser tydelige psykiske eller fysiske abnormiteter, skal diskvalificeres

Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, som påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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Anatomiske træk
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