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RASEBESKRIVELSE FOR FLAT
Opprinnelsesland/
hjemland:

COATED RETRIEVER

Storbritannia.

Helhetsinntrykk:

Våken, aktiv, middels stor med intelligent uttrykk. Kraftig uten
å virke tung, elegant uten å virke spinkel.

Adferd/
temperament:

Rikelig begavet med naturlige jaktegenskaper, entusiastisk
logring demonstrerer optimisme og vennlighet. Tillitsfull og
vennlig.

Hode:

Langt og velformet.

Skalle:

Flat, middels bred.

Stopp:

Svakt, men ikke uttalt stopp.

Nesebrusk:

Velutviklet, vide nesebor.

Snuteparti:

Neseryggen ikke konveks eller konkav.

Kjever/tenner:

Lange og kraftige kjever som er i stand til å bære hare eller
fasan. Perfekt og jevnt saksebitt, komplett tannsett. Sunde og
sterke tenner.

Øyne:

Middels store, mørk brune eller hasselnøttfargete med et
meget intelligent uttrykk. Ikke skråstilte.

Ører:

Små og velansatte. Bæres tett inntil hodet.

Hals:

Hodet godt plassert på halsen. Ganske lang hals, uten
overflødig halshud. Går harmonisk og skrått over i skuldrene
med naturlig overgang til ryggen, slik at hunden med letthet
kan følge et spor.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette, god benstamme.

Albue:

Beveges fritt og jevnt langs brystkassen.

Poter:

Runde og sterke med sluttede og godt hvelvede tær. Tykke
og kraftige tredeputer.
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Kropp:
Lend:

Kort og kvadratisk.

Bryst:

Dypt og ganske bredt. Godt markert forbryst. Forholdsvis
flate fremre ribben, mer hvelvet mot midten og flatere mot
bakparten.

Hale:

Kort, rett og vel ansatt. Glad haleføring, men aldri mye over
rygglinjens forlengelse.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Muskuløse. Velstilte sett fra alle sider.

Knær:

Moderat vinklede.

Haser:

Moderat vinklede. Lavt ansatte.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Frie og flytende, rette og parallelle sett for- og bakfra.

Pels:
Hårlag:

Tett, av fin til middels fin struktur, så flatliggende som mulig.
Rikelige faner på ben og hale. Full pels i voksen alder
fullender elegansen hos en god hund.

Farge:

Sort; leverfarget.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

Vekt:

Ønsket vekt i god kondisjon:
Hannhunder:
27-36 kg
Tisper:
25-32 kg

Feil:

59-61,5 cm
56,5-59 cm

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.
− Runde, fremtredende øyne høyt uønsket.
− Lang og svak lend.
− Kuhaset.
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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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