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RASEBESKRIVELSE FOR WELSH
Oprinnelsesland/
hjemland:

SPRINGER SPANIEL

Storbritannia.

Helhetsinntrykk:

Symmetrisk, kompakt, aldri høybent. Tydelig bygget for utholdenhet
og hardt arbeid. Rask og aktiv i bevegelse, fremviser mye energi og
driv.

Adferd/
temperament:

Sterk, glad og meget aktiv. Gladlynt, skal ikke vise aggressivitet eller
nervøsitet.

Hode:

Skallen Snutepartiet av

Skalle:

Av proporsjonal lengde, lett hvelvet. Godt utmeislet under øynene.

Stopp:

Tydelig markert.

Nesebrusk:

Kjøttfarget til mørke. Neseborene godt utviklet.

Snuteparti:

Middels langt, rett og forholdsvis skvært.

Kjever/tenner:

Sterke kjever med et perfekt, jevnt saksebitt. Komplett tannsett.

Øyne:

Hasselnøttfargede eller mørke, middels store, ikke for innsunkne eller
for fremtredende. Skal ikke vise blinkhinner.

Ører:

Middels lavt ansatt og henger tett inntil kinnene. Forholdsvis små og
avtar gradvis mot spissen, vinbladformede.

Hals:

Lang og muskuløs uten løs halshud, går mykt over i skulderpartiet.

Forlemmer:

Middels lange, rette, med god benstamme.

Poter:

Kropp:

Lend:
Bryst:

Runde med tykke tredeputer. Faste og kattelignende, ikke store eller
sprikende.
Ikke lang, men sterk og muskuløs. Kroppens lengde skal stå i forhold
til benas lengde.
Muskuløs og svakt hvelvet. Godt samlet.
Dyp brystkasse, godt hvelvete ribben.
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Hale:

Tradisjonelt kupert*.
Kupert: Lavt ansatt, bæres aldri over rygglinjens forlengelse. Livlige
halebevegelser når hunden er i bevegelse.
Ukupert: Lavt ansatt, bæres aldri over rygglinjens forlengelse. Livlige
halebevegelser. Fane. Passende lengde for å virke harmonisk.

Baklemmer:

Sterke og muskuløse, brede og velutviklede. Kraftig benstamme.

Knær:

Moderat vinklede, verken inn- eller utoverdreide.

Underlår:

Brede.

Haser:

Lavt ansatte.

Poter:

Som forpotene.
Jevne, kraftfulle, jordvinnende aksjon med godt bakbensdriv.

Bevegelser:
Pels:
Hårlag:

Rett eller flat, silkemyk, tett, aldri stri eller bølget. Krøllet pels høyst
uønsket. Moderate faner på forben og på bakben over haseleddene,
lett beheng på ører og hale.

Farge:

Kun dyp rød og hvit

Størrelse:
Mankehøyde:

hannhunder:
tisper:

ca. 48 cm
ca. 46 cm

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 for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter

OBS: Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er halekupering forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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