RASESTANDARD
COLLIE LANGHÅR
FCI
RASEBESKRIVELSE FOR
COLLIE LANGHÅRET
Opprinnelsesland/hjemland: Storbritannia.
Dato for publisering av gjeldende standard 01.08.2014
BRUKSOMRÅDE:

Gjeterhund

FCI-KLASSIFISERING:

Gruppe 1 Gjete/hyrdehund og Cattledogs
(unntatt Swiss Cattledogs)
Seksjon 1 Gjeterhunder
Unntatt krav om bruksmeritter

KORT HISTORISK SAMMENDRAG:
Langhår- og korthår collie er den samme med unntak av pelslengde. Rasen tror man har utviklet seg
fra hunder som opprinnelig er bragt til Skottland av romerne, som videre ble parret med landets
hunder. Purister kan peke på små forskjeller som har dukket opp på bakgrunn av individuelle

oppdretteres valg av avlsdyr for fremtidig avl, men faktum er fortsatt at de to rasene stammer
ganske nylig fra samme avlsdyr og dele linjer som finnes den dag i dag. Den langhårede collie
er den noe raffinerte versjon av den opprinnelige arbeids collie til den skotske gjeter, som er
blitt foretrukket brukt i mer enn hundre år. Mange av hundene kan fortsatt utføre en
tilfredsstillende jobb om man gir den sjansen til det. Det grunnleggende budskap er at til tross
for dens skjønnhet, er Collien en arbeider.
Helhetsinntrykk:
Fremstår som en hund med stor skjønnhet med uanfektet verdighet og proporsjonal helhet.
Fysisk bære preg av styrke og aktivitet, uten å være klumpet og ingen spor av grovhet.
Uttrykket er det aller viktigste og i vurdering av hodets helhet skal den fremstå med perfekt balanse og
kombinasjon av skalle og snuteparti, størrelse, form, farge og øyeplassering, korrekt ansatte og bårne ører.
Adferd/temperament:
Vennlig og uten spor av nervøsitet eller aggressivitet. En god følgesvenn, vennlig, glad og aktiv, flink

med barn og andre hunder.
Hode:
Hodets proporsjoner er av stor betydning og må ses i forhold til hundens størrelse.
Sett forfra eller fra siden, fremstår hodet som en velskåret ren kile med myke konturer.
Sidene smalnes gradvis, jevnt og mykt fra ørene til enden av den sorte nesebrusken.
Sett i profil ligger toppen av skallen og toppen av snuten i to parallelle rette linjer av samme lengde brutt av
stoppen. Et midtpunkt mellom de innerste øyekroker (senteret for korrekt plassert stopp), er balansepunktet
for hodets lengde. Skallens dybde fra øyenbryn til kjevens underside aldri overdreven (dyp gjennom).

KRANIET:
Skalle:
Flat.
Stopp:
Lite, men synlig.
HODE:
Nesebrusk:
Alltid sort.
Snuteparti:
Avslutningen av den mykt og godt avrundede snuten er butt, men aldri kantet. Aldri spiss.
Kjever/tenner:
Sterke kjever, underkjeve med rent snitt. Tenner av god størrelse. Et perfekt, jevnt og komplett saksebitt, dvs.
øvre tennene tett overlappende nedre tennene som sitter rett i kjeven.
Kinn:
Kinnben skal ikke være fremtredende.

Øyne:
Meget viktig egenskap som gir et mildt og mykt uttrykk. Middels store (aldri meget små) skrånende
mandelformede med mørk brun farge, unntatt når det gjelder blue merle, hvor øynene (ett eller begge, eller
del av ett eller begge) ofte er blå eller flekket.
Uttrykket utstråler intelligens med et kvikt, årvåkent blikk når hunden lytter

Ører:
Små, ikke for tett sammen på toppen av skallen, heller ikke for langt fra hverandre. Avslappet bæres de
bakover, men på vakt brakt fremover og bæres delvis stående, det vil si med omtrent to tredjedeler av øret
står rett opp, øverste tredjedelen tipper naturlig fremover og under horisontalen.
Nakke:
Muskuløs, kraftig av moderat lengde og med god bue.

KROPP:
Noe lengre i forhold til høyden
Rygg:
Fast
Lend:
Lett hvelvet.
Bryst:
Dypt. Vel rundede ribben, forholdsvis bred bak skuldrene.
Hale:
Lang, med halevirvler som rekker minst til haseleddet. I ro bæres halen lavt, men med en oppsvinget tipp.
Kan bæres høyt når hunden er opprømt, men aldri inn over rygglinjen.
LEMMER:
Forlemmer:
Skulder:
Skrånende og godt vinklet.
Albue:
Verken inn- eller utover dreid.
Overarm:
Rette muskuløse forben, med moderat avrundet benstamme.
Forpoter:
Oval med godt polstrede tredeputer. Tærne buet og plassert tett sammen.
Baklemmer:
Lår:
Muskuløse.
Knær:
Godt vinklet
Underlår:
Tørre og senete.
Haser:
Lavt ansatte og kraftfulle.
Bakpoter:
Ovale med godt polstrede tredeputer. Noe mindre hvelvet enn forpotene.

GANGE OG BEVEGELSER:
Spesielt karakteristiske for rasen. En velbygget hund har aldri utad dreide albuer, men beveger seg likevel
med frambeina relativt tett sammen. Flettende, kryssende eller rullende bevegelser er høyst uønsket.
Bakbena fra haseledd til bakken sett fra baksiden skal være parallelle, men ikke for tett; sett fra siden, er
bevegelsene lette.
Bakbena kraftige med mye driv. En rimelig lang skrittlengde er ønskelig og bør være lett og synes uanstrengt.
Sunne bevegelser er av essensiell betydning.
PELS:
Hårlag:
Følger kroppens konturer. Meget tett. Dekkpelsen rett og føles stri, underpelsen myk og ullen og så tett at
den nesten skjuler huden; manke og brystpels i overflod, maske og ansikt glatt og myk, ører glatt på tipp,
men har mer hår mot basen, frambeina med rikelige faner, bakbeinene over hasene skal ha rikelige
skjørt/bukser, men glatt under haseledd. Pelsen på halen rikelig pelset.
Farge:
Tre godkjente farger: Sobel, tricolour, blue-merle.
Sobel:
Alle nyanser av lys gylden til varm maghogny eller skygget sobel. Lys strå eller kremfarget er høyst
uønsket.
Tricolour:
Overveiende sort med varm tan tegninger rundt ben og hode. Rustfarget skjær i dekkpelsen er høyst
uønsket.
Blue merle:
Overveiende klar, sølvblå, flekket og marmorert med sort. Rike tantegninger foretrekkes, men
mangel på disse skal det ikke slås ned på. Store sorte tegninger, skifergrå farge eller rustfarget skjær i
dekkpels eller underull er høyst uønsket.
Alle bør ha de typiske hvite collieteningene i større eller mindre grad. Følgende tegninger foretrekkes- hvit
krage, hel eller delvis, hvitt bryst, ben og poter og hvit haletipp. Et bliss kan forekomme på snute, skalle eller
begge.
Helt hvit eller overveiende hvitt er høyt uønsket.
Størrelse:
Høyde ved skulder:
Hannhund: 56 – 61 cm
Tispe: 51 – 56 cm
Ethvert avvik fra foregående punkt skal betraktes som feil. Alvorlighetsgraden av feilen skal være i
relasjon til grad og dets virkning på helse og velferd for hunden og på sin evne til å utføre sitt
tradisjonelle arbeid.
Diskvalifiserende feil:




Aggressivitet eller uttalt skyhet
En hver hund som viser fysiske eller adferdsmessige defekter skal diskvalifiseres.
NB: Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler helt nede i pungen.

