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BARBET
Oprindelsesland: Frankrig
Anvendelse:

Klassifikation:

Historie:

Vandhund til jagt på svømmefugle. Som alle vandhunde arbejder Barbet’en ikke blot
som apportør, men skal også kunne opsøge vildtet i bevoksninger af siv og rør og jage
det op. Den apporterer derpå det nedlagte vildt til jægeren. Den bekymrer sig ikke om
kulde og går i vandet på alle tider af året.
FCI Gruppe 8 (Retrievere, stødende jagthunde og vandhunde),
Sektion 3 (Vandhunde).
Med brugsprøve.
En meget gammel race, almindelig over hele Frankrig og brugt til jagt på vandfugle.
Den er beskrevet eller omtalt i flere værker tilbage fra det 16. århundrede.

Helhedsindtryk:

En hund af middelkraftig bygning og middelstørrelse, karakteristisk ved sin tykke og
uldagtige pels, der beskytter den effektivt mod kulde og væde. Pelsen danner et
hageskæg (fransk: barbe), hvorfra racen har sit navn.

Proportioner:

Næsepartiet er en smule kortere end skallen. Kropslængden – målt fra skulderspids til
sædeben – måler en smule mere end skulderhøjden

Temperament:

Ligevægtig, stærkt knyttet til sin herre. Den er er meget omgængelig og elsker
vandarbejde, også når det er meget koldt.

Hoved:

Pelsen på skallepartiet skal hænge ned til næseryggen. Hageskægget er langt og
fyldigt, og de ligeledes rigelige moustacher dækker hele næsepartiet.

Skalle :

Afrundet og bred.

Stop :

Markeret.

Næse :

Bred, med godt åbne næsebor, sort eller brun alt efter pelsfarven.

Næseparti :

Godt firskårent, med bred næseryg.

Læber :

Tykke og godt pigmenterede, helt dækket af et langt hårlag. Læberandene er sorte
eller brune.

Kæber, bid :

Over- og underkæbe er lige lange. Biddet er saksebid med et kraftigt tandsæt.
Fortænderne veludviklede og placeret regelmæssigt.
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Øjne:

Runde, foretrækkes mørkebrune. Øjenrandene er sorte eller brune.

Ører:

Lavt ansatte (i øjenhøjde eller ganske lidt lavere), lange, flade og brede, beklædt med
et langt hårlag, der danner snore. Når ørerne holdes fremad, skal de kunne nå mindst
5 cm frem foran næsen (incl. pels). Selve ørelappen når forbi mundvigen.

Hals:

Kort og kraftig.

Krop:
Ryg :

Stærk ryg med fast overlinie.

Lænd :

Hvælvet, kort og stærk.

Kryds :

Med afrundet profil, i harmonisk fortsættelse af lænden.

Bryst :

Bredt, veludviklet og dybt, når ned til albuerne. Ribbenspartiet er hvælvet, men ikke
tøndeformet.

Hale:

Bæres en smule løftet eller højere end vandret når hunden er i aktion. Den er lavt
ansat og danner en let krog ved spidsen.

Lemmer:
Forpart:
Skuldre :

Skråtstillede. Vinklen mod overarmen er 110-115°.

Overarm :

Kraftig og muskuløs.

Underarm :

Lige, med kraftig benstamme. Lodrette og velstillede, totalt dækket af lang pels.

Bagpart:
Lår :

Let skråtstillede og med fyldig muskulatur.

Haser :

Lavt ansatte og velvinklede.

Mellemfod :

Velstillet og lodret.

Poter:

Runde og brede, dækket af pels.

Bevægelse:

Let bevægelse, hvor benene føres i kroppens længdeakse. Moderat fremgreb fortil og
godt fraskub fra bagparten.

Hud:

Relativt tyk.

Pels:
Hårlag :

Langt, uldent og krøllet og kan danne snore. Pelsen er rigelig og dækker i sin naturlige
tilstand hele kroppen - et vigtigt, karakteristisk træk for racen. Barbet’en kan klippes
efter forholdene, så det letter dens arbejde og vedligeholdelsen af pelsen.

Farve :

Ensfarvet sort, grå, brun, fauve, sandfarvet og hvid, eventuelt med større eller mindre
aftegninger. Alle nuancer af fauve og sandfarvet accepteres. Pelsfarven foretrækkes af
samme nuance over hele kroppen.

Størrelse:

Skulderhøjde: For hanner 58 til 65 cm, for tæver 53 til 61 cm. Der er en tolerance på
+/- 1 cm.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.
•

Spinkelt og smalt hoved, smalt og for langt næseparti, tynde læber.

•

Overbid, underbid eller skævt bid.

•

Lyse øjne.

•

Højt ansatte ører (over øjenhøjde), tynde, korte eller smalle.

•

Halsen tynd, spinkel.
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•

Hængende ryglinie.

•

Lang og svag lænd.

•

Smalt kryds.

•

Smal brystkasse.

•

Halen højt ansat, opkrummet over ryggen, oprullet eller fladt liggende over kryds
eller lænd. Medfødt haleløs eller for kort hale.

•

Stejle skuldre.

•

Spinkle overarme.

•

Underarme med spinkel benbygning eller med frynser.

•

Bagben: Flade lår, stejle haser, forsynet med frynser. Vildtkløer. Poterne spinkle
og smalle, ikke beklædt med pels.
(NB – Fjernelse af vildtkløer er forbudt i Danmark).

•

Tynd hud.

•

Pelsen kort, strid, ikke uldagtig eller ikke krøllet.

•

Pelsfarve: Enhver anden farve, der ikke er nævnt i standarden.

Diskvalificerende fejl:
•

Aggressivitet eller frygtsomhed.

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, som påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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