Gruppe: 1
FCI rasenr: 296
FCI dato: 15.09.2021
NKK dato: 01.11.2021

COLLIE KORTHÅRET
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GRUPPE:
FCIs RASENR.:
RASEBESKRIVELSE FOR COLLIE
Opprinnelsesland/
hjemland:
Helhetsinntrykk:

Adferd/
temperament:
Hode:

1
296

KORTHÅRET

Storbritannia.
Intelligent, våken og livlig. Virker uanfektet og verdig,
velproporsjonert og harmonisk bygget. Skal fysisk bære preg av
styrke og aktivitet uten å være klumpet eller grov. Uttrykket meget
viktig og oppnås ved perfekt balanse mellom skalle og snuteparti,
øynenes størrelse, form, farge og plassering samt korrekt ansatte og
bårne ører.

Glad og vennlig. Aldri nervøs eller aggressiv.
Proporsjoner av stor betydning og i forhold til størrelsen. Sett forfra
og i profil ligner hodet en stump, renskåret kile med myke konturer.
Avtar mykt og gradvis fra ører til snutespiss uten fremtredende
kinnben eller snipete snute. Skallen og neserygg på to parallelle like
lange og rette plan, med et lite stopp på midtpunktet mellom de
innerste øyekroker og danner balansepunktet for hodets lengde.

Skalle:

Flat. Dybden fra øyebryn til underkjevens underside aldri
overdreven.

Stopp:

Lite, men merkbart.

Nesebrusk:

Alltid sort.

Snuteparti:

Myk og godt avrundet, rett neserygg. Stump avslutning, aldri
kantet.

Kjever/tenner:

Kraftige kjever. Store tenner som står rett i kjeven. Perfekt og jevnt
saksebitt. Komplett tannstilling.

Kinn:

Ikke fremtredende.

Øyne:

Middels store (aldri meget små). Noe skråstilte. Mandelformede.
Mørk brune; hos blue merle ofte blå eller blåflekkete (ett eller
begge, eller del av ett eller begge). Meget viktig trekk med mildt og
vennlig uttrykk, intelligent og våkent når oppmerksom.

Ører:

Middels store, bredere ved basen, ikke for tett plassert, heller ikke
for langt fra hverandre. I hvile bæres de bakover, når oppmerksom
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føres de fremover og bæres delvis oppreist, slik at ca 2/3 står rett
opp og den øverste tredjedel tipper naturlig fremover og nedover.

Hals:

God lengde. Kraftig. Muskuløs, med god nakkebue.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette og muskuløse. Moderat kraftig benstamme.

Skulder:

Skråstilt. Godt tilbakelagt.

Overarm:

Godt vinklet.

Albue:

Plassert under manken. Verken inn- eller utoverdreid.

Underarm:

Rette, muskuløse.

Mellomhånd:

Fleksibel, men ikke svak.

Poter:

Ovale, sterke tredeputer. Godt hvelvede og sluttede tær.

Kropp:

Noe lengre enn mankehøyden.

Rygg:

Stram.

Lend:

Lett hvelvet.

Bryst:

Dypt. Godt hvelvede ribben, ganske bred bak skuldrene.

Hale:

Lang, rekker minst til haseleddet. I ro bæres lavt med lett
oppsvinget spiss. Kan bæres høyt når hunden er opprømt, men aldri
inn over ryggen.

Baklemmer:
Lår:

Muskuløse.

Knær:

Velvinklete.

Underlår:

Tørre og senete.

Haser:

Kraftige og lavt ansatte.

Poter:

Som forpotene, men noe mindre hvelvet enn forpotene.
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Karakteristiske for rasen: Lette og uanstrengte, ønskelig med
forholdsvis lang steglengde. Kraftig fraspark med godt driv. Sett
bakfra parallelle fra hase til bakken, men ikke for trang. Ikke
utoverdreide albuer, men beveger seg med forpotene ganske tett
sammen. Flettende, kryssende eller rullende bevegelser høyst
uønsket.

Pels:
Hårlag:

Kort, flat, tilliggende. Stri dekkpels, meget tett underull. Verken
trimmet eller klippet.

Farge:

Tre anerkjente farger:
Sobel og hvit; tricolour; blue merle.
Sobel:
Enhver sjattering fra lys gull til varm mahogny eller skygget sobel.
Lys strå eller kremfarget høyst uønsket.
Tricolour:
Overveiende sort med varme tanfargede tegninger på bena og
hodet. Rustfarget skjær i ytterpelsen høyst uønsket.
Blue merle:
Overveiende klar sølvblå, flekket og marmorert med sort. Varme
tanfargede tegninger foretrekkes, men mangel på disse skal det ikke
slås ned på. Store sorte tegninger, skifergrå farge eller rustfarget
skjær i dekkpels eller underull høyst uønsket.
Hvite tegninger:
Alle ovennevnte fargevarianter bør ha de typiske, hvite collietegningene i større eller mindre grad. Følgende tegninger
foretrekkes:
Hel eller delvis hvit krage, hvitt bryst, ben og poter, hvit haletipp.
Et hvitt bliss kan forekomme på snute eller skalle eller begge.
Hvite tegninger skal ikke gå bak manken eller over hasene.
Helhvitt eller dominerende hvitt er meget uønsket.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

56-61 cm
51-56 cm

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

20,5-29,5 kg
18-25 kg

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.
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•
•

Aggressiv eller for sky.
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

