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WELSH SPRINGER SPANIEL
Oprindelsesland: Storbritannien
Anvendelse:
Klassifikation:

Helhedsindtryk:
Temperament:

Stødende jagthund.
FCI Gruppe 8 (Retrievere, stødende jagthunde og vandhunde),
Sektion 2 (Stødende jagthunde).
Med brugsprøve.
Harmonisk og kompakt, ikke højbenet, tydeligt bygget til udholdenhed og hårdt
arbejde. Den bevæger sig kvikt og livligt med masser af energi og "drive".
Meget gammel og karakteristisk race af ren afstamning. Den er stærk, munter og
meget energisk. Venligt gemyt, viser sig aldrig aggressiv eller nervøs.

(NB! Tegningen er fra før 1996 og viser en kuperet hund)

Hoved:
Skalle :

Af harmonisk længde, let hvælvet. Partiet under øjnene er smukt udmejslet.

Stop :

Klart markeret.

Næse :

Farven er kødfarvet til mørk. Næseborene er veludviklede.

Næseparti :

Middellangt og lige, temmelig kvadratisk.

Kæber, bid :

Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid, dvs at de øverste
fortænder tæt overlapper de underste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne.

Øjne:

Nøddebrune eller mørke, middelstore, hverken udstående eller dybtliggende.
Blinkhinden må ikke kunne ses.

Ører:

Moderat lavt ansatte, båret hængende tæt ind til kinderne. De er forholdsvis små og
bliver gradvis smallere mod spidsen. Deres form minder om vinløv.

Hals:

Lang og muskuløs, tør ved struben. Smukt indpasset i de skråtliggende skuldre.
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Krop:

Ikke lang, men stærk og muskuløs. Kropslængden skal passe til benenes længde.

Lænd :

Muskuløs og let hvælvet. Kort og kompakt lændeparti.

Bryst :

Dybt underbryst, godt hvælvede ribben.

Hale:

Traditionelt kuperet. (NB! Kupering er forbudt i Danmark)
Kuperet : Godt og lavt ansat, aldrig båret højere end ryglinien. Haleaktionen er livlig.
Ukuperet : Godt og lavt ansat, aldrig båret højere end ryglinien. Haleaktionen er livlig.
Behængt med frynser. I harmoni med hunden som helhed.

Lemmer:
Forpart:

Forbenene er middellange og lige, med kraftig benstamme.

Bagpart:

Stærk og muskuløs, bred og fyldigt udviklet. God benstamme i bagbenene.

Knæ :

Moderat vinklede, hverken ind- eller udaddrejede.

Underlår :

Dybe.

Haser :

Godt lavt ansatte.

Poter:

Runde, med tykke trædepuder. Faste "kattepoter", ikke store eller spredte.

Bevægelse:

Flydende, kraftfuld og jordvindende bevægelse med godt fraskub.

Pels:
Hårlag :

Lige eller fladt tilliggende, af silkeagtig struktur og tæt, aldrig ruhåret eller bølget. En
krøllet pels er særdeles uønsket. For- og bagben oven for haserne har moderate
behæng. Lette behæng på ører og hale.

Farve :

Eneste tilladte: Hvid med varmt kastanierøde aftegninger.

Størrelse:

Omtrentlig skulderhøjde for hanner 48 cm, tæver 46 cm.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.
Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.

Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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