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RASEBESKRIVELSE FOR OTTERHOUND
Opprinnelsesland/
hjemland:

Storbritannia.

Helhetsinntrykk:

Stor og sund, med rette lemmer, strihåret med et majestetisk
hode, sterk kropp. Beveger seg ledig med lange steg. Stri,
dobbel pels og store poter er vesentlig. Frie bevegelser. Stor,
sterk hund, først og fremst bygget for et utholdende arbeide i
vann, men også i stand til å galoppere.

Viktige
proporsjoner:

Avstand fra snutespiss til stopp litt kortere enn fra stopp til
nakkeknøl.

Adferd/
temperament:

Vennlig og jevnt temperament.

Hode:

Renskåret, meget imponerende, heller dypt enn bredt. Ingen
antydning til rynker eller utbulinger i pannen, uttrykket er
åpent og vennlig. Hele hodet, unntatt nesebrusken, godt
dekket av stri pels som ender i lette mustasjer og skjegg.

Skalle:

Hvelvet, verken grov eller rund, stiger jevnt fra stoppen til
nakkeknølen.

Stopp:

Markert, men ikke overdrevent.

Nesebrusk:

Bred, åpne nesebor.

Snuteparti:

Kraftig og dypt.

Lepper:

Rikelige med leppefold, men ikke overdrevent.

Kjever/tenner:

Sterke kjever. Store, velplasserte tenner med perfekt,
regelmessig saksebitt. Tennene sitter rett i kjeven.

Kinn:

Tørre.

Øyne:

Intelligente, moderat dyptliggende. Blinkhinnene vises bare
svakt. Øyenfargen og øyenkantenes pigment varierer med
pelsens farge (en blå/tan kan ha hasselnøttfargede øyne).
Gule øyne ikke ønskelig.
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Særtrekk for rasen. Lange, løsthengende, ansatt i høyde med
øyekroken og skal lett kunne rekke til nesebrusken når de
trekkes fremover. Foldet på en karakteristisk måte idet
forkanten er foldet eller rullet innover. Dette gir et merkverdig,
drapert utseende – et vesenlig punkt som ikke må gå tapt.
Godt dekket med hår som danner frynser.
Lang og kraftig, går mykt over i de godt tilbakelagte, tørre
skuldre. Litt løs halshud er tillatt.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftig benstamme. Rette fra albuene til marken.

Skulder:

Godt tilbakelagt.

Mellomhånd:

Sterk og lett fjærende.

Poter:

Store og runde, godt knyttede. Tykke tredeputer. Verken inneller utoverdreid. Kompakte, men i stand til å sprike. Tydelig
svømmehud.

Kropp:

Meget sterk.

Overlinje:

Rett.

Rygg:

Bred.

Lend:

Kort og sterk.

Bryst:

Dypt med godt hvelvet, forholdsvis dyp og oval brystkasse,
verken for bred eller for smal. Lang brystkasse, gir rikelig
plass til hjerte og lunger.

Hale:

Høyt ansatt, bæres løftet under bevegelse eller når hunden
er oppmerksom, aldri krøllet over ryggen. Kan henge i
stående. Tykk ved roten, avsmalnende mot spissen. Halen
rekker til haseleddet og bæres rett eller i en svak bue. Pelsen
på undersiden er noe lengre og rikeligere enn på oversiden.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Meget kraftige. Muskuløse fra alle sider, verken for bredstilte
eller for smale bak. Moderat vinklet.

Lår:

Meget muskuløse.

Knær:

Moderat vinklet.

Underlår:

Meget muskuløse.
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Haser:

Lavt ansatte. Verken inn- eller utoverdreide.

Mellomfot:

Står loddrett mot bakken i naturlig stående.

Poter:

Som forpotene, men bare litt mindre.
Meget ledig og slepende gange, men slår direkte over i et
ledig, meget langt, sundt og energisk trav. Flytende og
usedvanlig jordvinnende galopp.

Bevegelser:

Pels:
Hårlag:

Lang (4-8 cm), tett, grov, hard, men ikke stri. Vannavstøtende, virker ragget. Naturlig med bløtere pels på hodet
og nedre del av bena. Tydelig underull, og det kan være en
lett ”oljet” struktur i både dekkhår og underull. Ikke trimmet til
utstilling, men vises naturlig.

Farge:

Alle anerkjente ”hound” farger tillatt:
• Ensfarget; grizzle; sandfarget; rød; hvetefarget; blå. Kan ha
små hvite tegnigner på hode, bryst, poter og halespiss.
• Hvite hunder kan ha små, spraglete tegninger i fargene
lemon, blå eller grevlingfarget.
• Videre forekommer sort/tan; blå/tan; sort/krem; av og til
leverbrun; leverbrun/tan; hvit/tan.
Ikke tillatte farger: leverbrun/hvit; hvit kropp med sorte og
tanfargede pletter der hver farge tydelig opptrer hver for seg.
Pigmentet skal harmonere med pelsfargen uten nødvendigvis
å være den samme, for eksempel kan en hund med tan-farge
ha brun nese og øyelokksrender. En aning flekket nesebrusk
tillatt.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

ca 67 cm
ca 60 cm

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
- Feilfarget

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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