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CHESAPEAKE BAY RETRIEVER
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GRUPPE:
FCIs RASENR.:
av 31.12.93

RASEBESKRIVELSE FOR CHESAPEAKE
Opprinnelsesland/
hjemland:

8
263

BAY RETRIEVER

USA.

Helhetsinntrykk

Rasens karakteristiske egenskaper gjør den spesielt egnet til
å utføre sine arbeidsoppgaver med letthet, effektivitet og
utholdenhet.
Skallen bred og rund, middels stopp. Kjevene tilstrekkelig
lange og sterke til å bære vilt med et lett og mykt grep.
Dobbel pels som består av kort, stri, bølget ytterpels og tett,
fin ullen underpels som har rikelig naturlig olje. Sterk, velproporsjonert og kraftig kropp av moderat størrelse, middels
lengde på kropp og ben, dypt og bredt bryst, skuldrene gir full
bevegelsesfrihet. Ingen tendens til svakheter, spesielt ikke i
baklemmene. Kraftig bygget uten at dette går ut over
utholdenhet eller bevegelsesfrihet. Størrelse og substans må
ikke overdrives da det er en aktiv arbeidshund.
Rasekarakteristika inkluderer klare, gulaktige eller ravfargede
øyne, bakparten like høy eller en anelse høyere enn manken,
dobbel pels med tendens til bølger bare på skuldrene, hals,
rygg og lend.

Viktige
proporsjoner:

Mankehøyden noe mindre enn kroppslengden (målt fra
brystbensspissen til sittebensknuten). Brystdybde minst til
albueleddet. Avstanden fra skulderbladstoppen til albuen er
lik avstanden fra albuen til bakken.

Adferd/
temperament:

Kvikk og glad, intelligent uttrykk. Modig og arbeidsvillig,
våken, intelligent, god nese, glad i vann. Hengiven og
påpasselig. Det skal legges stor vekt på mentale egenskaper.
Skyhet og aggressivitet ikke ønskelig.

Hode:

Intelligent uttrykk.

Skalle:

Bred og rund.

Stopp:

Middels.

Ansiktsregion:
Snuteparti:

Middels kort, omtrent samme
Avsmalnende, ikke for spisst.

lengde

som

skallen.
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Lepper:

Tynne, ikke hengende.

Kjever/tenner:

Saksebitt foretrekkes, men tangbitt aksepteres.

Øyne:

Middels store, plassert langt fra hverandre. Meget klare,
gulaktige eller ravfargete.

Ører:

Små, høyt ansatte, løst hengende, middels tykke.

Hals:

Middels lang, kraftig og muskuløs, avsmalnende.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Ingen tendens til svakhet i forparten. Bena middels lange og
rette, muskuløse med god benstamme. Rette sett forfra.

Skulder:

Skråstilt, gir full bevegelsesfrihet.

Mellomhånd:

Middels lang, svakt skrånende. Ulveklør på forbena kan
fjernes.

Poter:

Velvede harepoter, store, sluttede og godt avrundede.

Kropp:

Middels lang, verken kompakt eller karpet.

Overlinje:

Skal vise at bakparten er like høy eller en anelse høyere enn
manken.

Rygg:

Kort og kraftig.

Bryst:

Kraftig, dypt og bredt. Ribbena tønneformede og dype.

Underlinje/buk:

Godt opptrukket.

Hale:

Middels lang, middels tung ved festet. Rett eller lett buet. Må
ikke bæres over ryggen eller bøyes til siden.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Gode baklemmer meget viktig, like kraftfulle som
forlemmene, uten tendens til svakhet. Spesielt kraftige for at
hunden skal være en god svømmer. Bena av middels lengde
og rette, god benstamme, muskuløse. Bakbena skal være
rette sett bakfra.

Knær:

Godt vinklet.

Haseledd:

Avstand fra hase til bakke middels lang.

Mellomfot:

Eventuelle ulveklør skal fjernes fra baklemmene.
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Flytende, frie og effektive, gir inntrykk av stor kraft og styrke.
God steglengde sett fra siden uten bevegelseshindringer i
fronten og godt driv bak med god kne- og haseaksjon. Sett
forfra skal albuene ligge inntil kroppen. Ikke kuhaset. Ved
rask trav skal hunden ha tendens til å snore.

Pels:
Hårlag:

Tykt og kort, ingen steder lenger enn 4 cm, med tett og fin
ullen underpels. Pels på hode og ben meget kort og rett,
tendens til bølger bare på skuldrene, nakke, rygg og lend.
Moderate faner på baksiden av halen og bakbena er tillatt.
Strukturen på pelsen er meget viktig, da rasen brukes til jakt
under alle slags værforhold, ofte med is og sne. Oljen i den
harde pelsen og den ulne underpelsen er meget viktig for å
forhindre kaldt vann å nå huden og hjelper til rask tørking.
Pelsen skal motstå vann på samme måte som andefjær. Når
hunden går opp av vannet og rister seg, skal ikke pelsen
være våt, bare noe fuktig.

Farge:

Alle nyanser av brunt, sivfarget (sedge) eller stråfarget
(deadgrass) aksepteres, ensfargete foretrekkes. En farge
foretrekkes ikke fremfor en annen. Litt hvitt på bryst, buk,
poter eller rett over den store tredeputen tillatt, men jo mindre
flekk jo bedre, enfargede foretrekkes. Pelsfarge og struktur
meget viktig for bedømmelse.
.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

58-66 cm
53-61 cm

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

29,5-36 kg
25-31,5 kg

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.
Alvorlige feil:
- for store eller for små hunder

Diskvalifiserende
feil:

- manglende rasekarakteristikk
- over- eller underbitt
- ulveklør på bakbena
- krøllet pels eller tendens til krøller på kroppen
- fane på halen eller bena over 4,5 cm
- sort farge
- hvitt annet sted på kroppen enn angitt over
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OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 29. mai 1996.

Norsk Kennel Klub

6

TENNER OG BITT

Overkjeve:
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler
(premolarer),
4 jeksler (molarer)
Underkjeve:
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler
(premolarer),
6 jeksler (molarer)
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