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CURLY COATED RETRIEVER
Oprindelsesland: Storbritannien

Anvendelse:
Klassifikation:

Helhedsindtryk:

Retriever
FCI Gruppe 8 (Retrievere, stødende jagthunde og vandhunde),
Sektion 1 Retrievere
Med brugsprøve
Stærk hund med stolt holdning og et vist mål af elegance. Karakteristisk pels.

Vigtige Proportioner: Kroppens længde, målt fra skulderspidsen til sædebensknuden, er en anelse
større end højden fra skulderkammen til jorden.
Temperament:

Intelligent, stabil og pålidelig. Frimodig, venlig, selvsikker og selvstændig. Kan virke
reserveret.
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Hoved:

Kileformet, set både forfra og fra siden. Proportioneret efter kroppens størrelse.

Skalle:

Næseparti og skalle har samme længde. Skallens og næsepartiets overlinier er
parallelle.

Stop:

Let

Side 1 af 3

CURLY COATED RETRIEVER
Næse:

Sort hos sorte hunde, brun hos leverfarvede

Kæber, bid:

Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid, dvs., at de øverste
tænder tæt overlapper de underste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne.

Øjne:

Store, ikke udstående, ovale og skråtstillede. De er mørkebrune hos sorte hunde. Hos
leverfarvede har de en nuance, der harmonerer med pelsfarven.

Ører:

Ret små, ansat en smule over øjenhøjde. De ligger tæt ind til hovedet og er beklædt
med små krøller.

Hals:

Stærk og let buet, af middel længde. Den er uden løs halshud og glider blødt over i de
godt tilbagelagte skuldre.

Krop:
Overlinie:

Stærk og vandret

Lænd:

Lændepartiet er kort, dybt og kraftfuldt.

Bryst:

Dybt med godt hvælvede ribben. Tværsnittet er ovalt, og underbrystet når ned til
albuerne. Synligt forbryst. Ribbenene når godt bagud.

Underlinie og bug: Let opkneben
Hale:

Ansat i fortsættelse af overlinien. Skal kunne nå ca. til haseleddet og bæres under
bevægelse lige - i højde med overlinien.

Lemmer:
Forpart:

Forbenene er lige og stillet godt ind under kroppen.

Skuldre:

Godt tilbagelagte og muskuløse

Overarm:

Overarm og skulderblad har omtrent samme længde.

Mellemhånd:

Stærk.

Forpoter:

Runde og tætsluttende, med godt hvælvede tæer.

Bagpart:

Stærk og muskuløs

Knæ:

Moderat vinklede

Haseled:

Godt lavt ansat og velvinklede

Bagpoter:

Runde og tæt sluttede - med godt hvælvede tæer.

Bevægelse:

Ubesværet, kraftfuld bevægelse med godt fremgreb og fraskub. Bevægelsen er
parallel, men ved øget tempo nærmer benene sig hinanden.

Pels:
Hårlag:

Kroppens pels, der strækker sig fra nakkeknuden til halespidsen, er en tyk masse af
små, stramme, faste og ”sprøde” krøller, der ligger tæt ind til huden. Der er ingen
underuld eller hårløse partier. De øvrige steder er pelsen glathåret.

Farve:

Sort eller leverfarvet

Størrelse:

Ideel skulderhøjde: Hanner 67,5 cm (27 ins)
Tæver 62,5 cm (25 ins)

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.
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Diskvalificerende fejl:
•

Aggressive eller for sky hunde

•

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

Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

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