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KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Ylösajava koira.
Ryhmä 8 noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat,
alaryhmä 2 ylösajavat koirat
Käyttökoetulos vaaditaan.
YLEISVAIKUTELMA: Voimakasrakenteinen, toiminnanhaluinen ja tarmokas
koira, jolle on ominaista muista spanieleista poikkeava, selvästi rullaava liikunta.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Luontainen työskentelytaipumus. Työskentelee haukkuen tiheässä maastossa. Luonteeltaan ystävällinen.
PÄÄ: Sopusuhtainen.
Kallo: Leveä, korvien välistä kohtalaisesti kaareutuva, ei litteä eikä omenapää.
Otsauurre on havaittavissa, kulmakaaret korostuneet, niskakyhmy on selvästi erottuva, mutta ei terävä.
Otsapenger: Korostunut.
Kirsu: Maksanruskea. Sieraimet ovat suuret.
Leuat / hampaat: Leuat ovat vahvat. Täydellinen, säännöllinen ja täysihampainen
leikkaava purenta, ts. alaleuan etuhampaat koskettavat tiiviisti yläleuan etuhampaiden takapintaa. Hampaat ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden.
Silmät: Pähkinänruskeat, melko suuret, eivät ulkonevat. Ilme on pehmeä. Sidekalvoa näkyy vain vähän tai ei lainkaan.
Korvat: Paksut, melko suuret, lappumaiset ja päänmyötäiset; kohtalaisen alas, juuri
silmien tason yläpuolelle kiinnittyneet.
KAULA: Pitkä, voimakas ja hieman kaartuva. Pää ei nouse juurikaan selkälinjaa
korkeammalle. Hieman löysää kaulanahkaa, kaulan alus on runsashapsuinen.
RUNKO:
Kauttaaltaan vahva ja tasaleveä, ei erottuvaa vyötäröä.
Selkä: Lihaksikas ja hyvin kehittynyt, leveä ja syvä.
Lanne: Lihaksikas ja hyvin kehittynyt, leveä ja syvä.
Rintakehä: Syvä ja hyvin kehittynyt, ei liian pyöreä eikä leveä. Takimmaisten
kylkiluiden tulee olla pitkät.
HÄNTÄ: Aiemmin yleensä typistetty 13–18 cm:n pituiseksi. (Huom. Suomessa
typistyskielto.)
Typistetty: Alas kiinnittynyt, ei koskaan selkälinjan yläpuolelle nouseva. Paksukarvainen mutta ei hapsuinen.
Typistämätön: Alas kiinnittynyt ja keskipitkä, ei koskaan selkälinjan yläpuolelle
nouseva. Häntä kapenee kärkeä kohti ja on kohtalaisen hapsuinen Eloisasti heiluva
häntä on rodulle tyypillinen.
RAAJAT
ETURAAJAT:
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Lavat: Viistot ja vapaasti liikkuvat.
Kyynärvarret: Eturaajat ovat melko lyhyet ja vahvat. Vahvaluustoiset ja lihaksikkaat.
Ranteet: Leveät ja vahvat.
Välikämmenet: Lyhyet ja vahvaluustoiset.
Etukäpälät: Pyöreät; päkiät ovat vahvat, varpaiden välissä hapsuja.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat lyhyet, voimakkaat ja vahvaluustoiset, eivät saa
vaikuttaa eturaajoja lyhyemmiltä eivätkä ylikulmautuneilta.
Reidet: Vahvaluustoiset ja lihaksikkaat.
Kintereet: Leveät ja vahvat.
Takakäpälät: Pyöreät; päkiät ovat vahvat, varpaiden välissä hapsuja.
LIIKKEET: Edestä ja takaa yhdensuuntaiset, rodunomaisesti rullaavat.
KARVAPEITE
Karva: Runsasta ja sileää, ei taipumusta kiharuuteen. Runsaan aluskarvan vuoksi
säänkestävää. Korvissa karva on pehmeää ja laineikasta, mutta ei liian runsasta.
Etu- ja takaraajat ovat kohtalaisen hapsuiset.
Väri: Syvä kultainen maksanruskea, jossa karvat sävyttyvät kärjestään kultaisiksi;
kullan väri on vallitseva. Tumma maksanruskea tai purppuranruskea väri on virhe.
KOKO JA PAINO:
Ihannesäkäkorkeus: 38–41 cm.
Paino: Noin 23 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
Vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

