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Detta raskompendium är framtaget till exteriördomarkonferensen 2015.
Ambitionen har varit att beskriva och förklara gällande rasstandard på bästa sätt. Med
bildernas hjälp vill vi också förmedla den stora kärlek vi känner för vår ras. Bilderna
som finns i anslutning till respektive kommentar beskriver det positiva av varje del.
Curlyn är en numerärt liten ras i såväl Sverige som i övriga världen vilket innebär en
del naturliga begränsningar. Utvecklingen går sakta fram för vår ras och vi försöker
alltid se positivt på dess framtid.
Kompendiet är framtaget för Svenska Curly Coated Retrieverklubben med hjälp av
Nicolina Gustafsson, Gunilla Karlström, Hans Rosenberg och Birgitta Sangberg.
Gällande rasstandard presenteras i den vänstra gröna spalten och klubbens kommentarer redovisas i den högra spalten, i kursiv stil.
Speciellt tack till alla fotografer som ställt sina bilder till rasklubbens förfogande.
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Curlyn i sverige
Curlyns historia i Sverige är ung, den sträcker
sig inte längre tillbaka än till 1960-talet. De
senaste 10 åren (2005-2014) registrerades i
genomsnitt 53 st curlies per år.
2014 var antalet 26 st.
Curlyns historia handlar därför mycket om
de importer som använts i aveln, eftersom
dessa hundar, med sitt nya blod, varit livsviktiga för rasens överlevnad och utveckling.
Curlyn har inte, som så många andra raser
utvecklats i två riktningar, utställning kontra
jakt. Den har förblivit den allroundhund den
är.
1965 kom den första curlyn till Sverige.
Den var dock ensam i sitt slag ända fram till
1972, då några hundar importerades från
England. Den curlytik, Ada Mallard, som
skulle komma att bli rasens stammoder i
Sverige importerades 1974 från Norge. Så
småningom kom fler tillskott i form av importer som Monty Orenda, Shirdona Quest
och Darelyn Teal.
År 1981 bildades Curlyklubben av ett 50tal rasentusiaster och den associerades med
SSRK (Svenska Spaniel och Retrieverklubben) året därpå.
Klubben arrangerar varje år rasutställning,
jakt-, viltspår och lydnadsprov.

Fram till 1988 bestod den svenska curlypopulationen av i huvudsak ättlingar till stammodern Ada Mallard samt ovan nämnda engelska
importer och deras avkommor. Detta år importerades tre curlisar från Blazeaway kennel
i Australien. Dessa hundar var obesläktade
med varandra och med den svenska populationen. De öppna gränserna och uppfödarnas
vilja att utveckla rasen har påverkat curlyn i
Sverige i positiv rikning av mer arbetsvilliga
hundar.
Aveln med en numerärt liten ras och arbetet
med en liten rasklubb innebär ofta svårigheter med att bl.a hitta avelsdjur, hitta de
rätta valpköparna, stimulera och engagera
valpköpare och uppfödare och att utveckla
rasen både jaktligt och exteriört. Trots dessa
svårigheter så är den svenska populationen
i dag av god stam och framtiden ser ljus ut.
Under 90- talet och början av 2000-talet har
vi i Sverige inte bara fått rasens två första
jaktchampions utan också en utbildad räddningshund, två lydnadschampions, en godkänd servicehund och ett antal viltspårschampions.

Siccaway Alecto den första
curlyn i Sverige 1965
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RASKARAKTÄRISTIK
Curlyn skall vara snäll, mild, storhjärtad
och helt utan aggressivitet eller rädsla. Ofta
beskriver man curlyn som retrievervärldens
aristokrat, vilket beskriver dess karaktär på
ett bra sätt. Han är trogen sin ägare i vått
som torrt och skulle kunna beskrivas som
en enmanshund, där närmaste familjen är
hans uppfattning om en enhet.
Curlyn ger intryck av att vara intelligent
och har initiativförmåga vilket är positivt
med tanke på den arbetande hunden. Den
ska vara modig och orädd, stabil och pålitlig. Det är en robust hund som vill och orkar
hänga med på det mesta med sin ägare.
Curlyn har humor och tycker om att ha
skoj. Han har inte alltid klart för sig att han
inte är en liten knähund utan försöker i
största möjliga utsträckning agera som en
sådan.
Att träna en curly kräver en stor portion
tålamod och framför allt konsekvens.
Curlyns självständighet är en av de saker vi
curlybeundrare tycker är så tilltalande. En
curly måste oftast bli övertygad om att det
du vill att han skall göra är vad han i själva
verket vill göra! Träningen måste ske med
fasthet och konsekvens i förening med
mycket beröm när han gör rätt. En curly
som tillåts göra som den vill kan, p g a sin

storlek, bli lite jobbig att hantera.
Curlyn är inte överdrivet vänlig mot främlingar och är därför en utmärkt vakthund,
men när en främling väl är accepterad av
hushållet, accepteras han utan vidare av
hunden.
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Standard för
Curly coated retriever
FCI-nummer 110
FCI-standard på engelska
publicerad 2009-11-23
FCI-standard fastställd av FCI
General Committee 2009-07-28
Översättning fastställd av SKKs
Standardkommitté 2010-07-14
Ursprungsland/hemland
Storbritannien
Användningsområde
Apporterande fågelhund
Helhetsintryck
Curly coated retriever skall vara
en stark och reslig hund med viss
elegans och mycket karakteristisk
päls.
Viktiga måttförhållanden
Kroppslängden, mätt från bröstbensknapp till sittbensknöl, skall något överstiga
mankhöjden.
Uppförande/karaktär
Curly coated retriever ger intryck
av att vara intelligent och vänlig, stabil och pålitlig. Rasen skall
vara modig, ha självtillit och vara
självständig. Curly coated retriever
kan verka reserverad.

Helhetsintryck

Hanar i olika åldrar av utmärkt typ 0ch helhet

Kommentar:
Curly coated retrievern är den största
av retrieverraserna och ska vara kraftfull utan att vara klumpig och elegant
utan att vara gänglig.
Curly är retrievervärldens aristokrat,
iförd en päls av lockar.
Viktiga måttförhållanden
Kommentar:
Enligt den engelska rasstandarden för
curly coated retriever står det:
The dog should be slightly longer in
body measured from point of shoulder
to point of buttock than in height from
withers to ground.
Angående den svenska översättningen
om att kroppslängden mäts från bröstbensknapp till sittbensknöl har vi fått
det förtydligat att ”point of shoulder”
som det står i den Engelska rasstandarden, ska vara den främre och nedre
delen av skulderbladet. Det är inte lika
med bröstbensknappen som är placerad
framför skulderleden. Vår ras är lätt
rektangulär men inte kvadratisk.

Tikar i olika åldrar av utmärkt typ 0ch helhet

Uppförande/karaktär
Kommentar:
Curly coated retrievern kan verka reserverad men hans aristokratiska hållning märks även i hans uppträdande
mot omgivningen. Curlyn har en stor
integritet och han för sig med värdighet.
Han är inte översvallande glad mot sin
omgivning utan ser sig själv och sin
familj som något förmer än andra.
Ordet reserverad ska absolut inte tolkas
som att vara rädd eller en hund med
flyktbeteende. Den väljer bara oftast att
hålla sig mer för sig själv. Här får man
åter tänka på den aristokratiska hållningen - att vilja hålla sig på sin kant.
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Hanar med tilltalande huvud och uttryck

Huvud:
Huvudet skall vara proportionerligt till kroppen och kilformat såväl
framifrån som från sidan sett.

Huvud:

Skallparti
Skalle och nosparti skall vara
parallella och lika långa.

Skallparti

Stop
Stopet skall vara obetydligt markerat.

Stop

Kommentar:
Curlyns huvud ska uppfattas som
långt, ädelt och kraftfullt med klass och
stil. Huvudet ska varken vara snipigt
eller klumpigt. Nospartiet ska vara
starkt med både bredd och substans.
Huvudet ska ses som gjutet i ett enda
stycke. Små, snipiga, tunna och korta
huvuden förekommer och är inte till
hundens fördel.

Kommentar:
Skallen ska vara både flat och bred,
dock inte så bred att den ger ett klumpigt intryck. Skallen ska ha en mjuk
övergång till nospartiet med längd
bredd och djup.
Kinderna ska vara släta.

Kommentar:
Stopet ska vara obetydligt och markeras mestadels av ögonbrynen som är
lätt upphöjda. Några av hundarna har
ibland en svagt markerad ramsnos –
det är inget fel utan förstärker enbart
dess ädelhet.
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Tikar med tilltalande huvud och uttryck
Ansikte:
Nostryffel
Nostryffeln skall vara svart hos
svarta hundar och leverfärgad hos
leverfärgade hundar.
Käkar/tänder
Käkarna skall vara starka med ett
perfekt, regelbundet och komplett
saxbett.

Ansikte:
Nostryffel
Kommentar:
Nostryffeln ska vara välutvecklad
med öppna näsborrar.
Käkar/tänder
Kommentar:
Käkarna ska vara långa och starka.

Ögon
Ögonen skall vara stora men inte
framträdande, ovala till formen
och snett placerade. Svarta hundar
skall ha mörkt bruna ögon, leverfärgade hundar en brun ton i harmoni med pälsfärgen.

Ögon

Öron
Öronen skall vara ganska små och
ansatta aningen över ögonnivå.
De skall ligga tätt intill huvudet.
Öronen skall vara täckta
av kort, lockig päls.

Öron

Kommentar:
Ögonen ska vara något snett placerade,
medelstora och mandelformade. De ska
ge ett milt, vänligt och aristokratiskt
uttryck. Det ideala ögat är mörkt hos de
svarta och något ljusare hos de leverbruna hundarna.
För tätt placerade, runda eller utstående ögon ger för rasen ett främmande och felaktigt uttryck. Likaså ett
allt för ljust öga med hårt och stickande
uttryck.

Kommentar:
Öronen är förhållandevis små och ska
vara aningen snett placerade strax
ovanför ögonnivån.

Hals
Halsen skall vara kraftig, svagt
välvd och medellång utan löst
halsskinn. Den skall mjukt och
fritt övergå i de väl tillbakalagda
skuldrorna.
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Kropp:
Överlinje
Överlinjen skall vara stark och
plan.

Kropp:
Överlinje

Ländparti
Ländpartiet skall vara kort, djupt
och kraftfullt.

Ländparti

Bröstkorg
Bröstkorgen skall vara djup med
väl välvda revben som skall sträcka
sig långt bakåt. Den skall vara oval
i genomskärning och nå till armbågarna. Förbröstet skall vara synligt.

Bröstkorg

Underlinje och buk
Buken skall vara lätt uppdragen.

Underlinje och buk

Svans
Överlinjen skall mjukt övergå i
svansen som skall nå ungefär till
hasen. I rörelse skall den bäras rak
och i höjd med rygglinjen.

Svans

Hanar med utmärkt helhet

Kommentar:
Det ska vara en mjuk och omärklig
övergång mellan hals, manke och rygg.

Kommentar:
Det ska vara en mjuk övergång från
hals, manke, rygg, ländkors och svans.
Ländpartiet ska vara välmusklat.

Kommentar:
Bröstkorgen ska bestå av väl välvda
revben, ända till sista revbensparet.
Bröstkorgen ska inte vara tunnformad.
Även i djupet bör välvningen vara jämn
för att undvika en kölformad bröstkorg.

Tikar med utmärkt helhet

Kommentar:
Övergången mellan bröstkorg och
buklinje ska vara jämn och mjuk utan
att vara för mycket uppdragen.
Intrycket får inte vara lätt och luftigt.

Kommentar:
Svansen är tjock och stark vid roten
och smalnar gradvis mot spetsen. Den
ska bäras rak, aldrig högt, så kallad
glad svans. Inte heller ska svansen vara
krökt. Även svansen är täckt av lockig
eller väl strukturerad päls.
14

15

Extremiteter:
Framställ
Helhet
Frambenen skall vara raka och väl
ställda under kroppen.
Skulderblad
Skulderbladen skall vara väl
tillbakalagda och muskulösa.
Överarm
Överarmarna skall vara
ungefär lika långa som
skulderbladen.
Mellanhand
Mellanhänderna skall vara starka.
Framtassar
Framtassarna skall vara runda och
slutna med väl välvda tår.

Extremiteter:
Framställ
Helhet
Kommentar:
Frambenen ska vara raka.
En svag vinkling mellan underarm och
mellanhand ger en god fjädrande
effekt i handloven. Benstommen ska
vara kraftig och harmoniera med
hundens helhet.
Framtassar
Kommentar:
Tassarna ska vara runda och kompakta
med tjocka trampdynor. Vissa curlys är
inåttåade fram. Det felet är vi medvetna
om men ser det som ett fel bland andra
fel och ska bedömas i förhållande till
graden av avvikelse. Vår ras har ofta
väldigt väl slutna tassar.

Knäled
Knälederna skall vara måttlig
vinklade.

Knäled

Has/hasled
Hasorna skall vara lågt ansatta och
väl vinklade.

Has/hasled

Baktassar
Baktassarna skall vara runda och
slutna med väl välvda tår.

Bakställ
Helhet

Bakställ
Helhet
Bakstället skall vara starkt och
muskulöst.

Kommentar:
Korset ska framför allt övergå mjukt
i svansansättningen. Låren ska vara
breda och välmusklade.
Här är ett av rasen stora problem, både
i Sverige och internationellt. Allt för
många hundar är branta i sina kors och
underställda med sina bakpartier vilket
i sin tur påverkar rörelserna som blir
korta och ineffektiva. Vi är medvetna
om detta likaså att allt inte kan förändras med en handvändning. Vår ras är
mer än ett bakparti. Vi önskar att ni
påtalar bakpartiets konstruktion och
värderar er prissättning i förhållande
till hundens helhet, balans och rörelserna som ska vara kraftfulla, vägvinnande och med ett gott påskjut.
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Kommentar:
Vi vill uppmärksamma er på att
det i en tidigare standard stod:
“Knälederna skall vara väl vinklade’’
detta att jämföra med dagens text som
påvisar måttligt vinklade knäleder.

Kommentar:
När det gäller bakpartiet ska det eftersträvas en harmoni mellan den måttligt
vinklade knäledsvinkeln och hasledsvinkeln. Liksom mellan fram- och bakbensvinklar.
Baktassar
Tassarna ska vara runda och kompakta
med tjocka trampdynor.
Rörelser
Kommentar:
I egenskap av arbetande hund ska
curlyns rörelser vara kraftfulla med bra
steglängd både fram och bak. Det är
viktigt att hunden ges ordentlig
möjlighet att få röra sig i utställningsringen så att en korrekt bedömning
kan ske av rörelserna. Ett kort,
trippande och ineffektivt steg ska räknas till hundens nackdel.

Rörelser
Rörelserna skall vara fria, kraftfulla och vägvinnande med gott
påskjut. De skall vara parallella
men när hastigheten ökar tenderar
benen att konvergera.

17

Päls
Pälsstruktur
Hela kroppen, från nackknöl till
svanstipp, skall vara täckt med
massor av små, fasta lockar.
Övriga delar av hunden skall ha
kort, slät päls. Underull skall inte
finnas, inte heller hårlösa fläckar.

Färg
Färgen skall vara svart
eller leverbrun.

Storlek/vikt
Mankhöjd
Hanhund:
idealmankhöjd 69 cm
Tik:
idealmankhöjd 64 cm

Päls
Pälsstruktur
Kommentar:
Pälsen är det mest raskaraktäristiska
på en curly coated retriever. Därför ska
stor vikt läggas vid bedömningen av
pälsen. Den korrekta pälsen ska bestå
av små och fast knutna lockar utan tendens till torrhet. Lockarna kan variera
i storlek, men det ska vara lockar. När
man lägger handen på pälsen ska man
få en känsla av en viss ”studs” under
handflatan. Pälsen består inte av någon
underull men tack vare sina lockar är
den och ska kännas vattenavstötande.
Hundar som saknar lockar, har rak
eller kort päls, torr päls, kala fläckar
eller som är i fällning så att den rätta
pälsstrukturen inte kan bedömas, ska
automatiskt medföra en prisnedsättning. Detta med hänsyn till rasens funktion och namn – curly coated retriever!
Curlyns päls ska inte enbart benämnas
som bra, utan ska med ord beskrivas
mer detaljerat.
Storlek/vikt
Mankhöjd
Kommentar:
Vi vill poängtera att curlyn är som helhetsintrycket beskriver, den resligaste
av retrieverraserna. Det är varken bra
med för stora eller för små hundar. När
det gäller för höga hundar kan de bli
både klumpiga och grova och faller då
ut ur den eleganta ramen. När de blir
alldeles för små tappar de typ och är
inte längre den största och resligaste
av retrieverraserna. Helhetsintrycket
kraftfull utan att vara klumpig och
spänstig utan att vara gänglig, är fortfarande rättesnöret.
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Tänk på att om din Curly tycker att det gör ont när du
det gör inte ont!
serHan
någrakommer att vänja sig förr eller senare, men börja

Slutresultatet
Efter att du har klippt din hund, ta och titta på honom igen. Om du inte
störande hår sticka ut, då är ditt jobb klart.
Ihop med klippningen, passa då på att kontrollera din hunds öron och se om de är
Många tack
rena, om tänderna är OK och om några klor behöver klippas.
Skulle du se några hår sticka ut mellan tårna på tassarna kan du plocka bort
dem
behövde
för
med dina fingrar.

En normal acceptans när det gäller
mankhöjd är +/- 3 cm. Större avvikelser
till Ineke van Beekum för att hon lät S
att
ta dessa foton!
därutöver kan innebära en prissänkning. Att använda mätstickan
Frambenen är bättre
Tänk på att om din Curly tycker att det gör
ont när du klipper
honom, klippas,
tro inte påsom
det, visas på fotona. Allt långt hår ska tas bort. Om
Frambenen
också
än att chansa och tro
att allaskall
hundar
är
det gör inte ont!
din hund har en bra benstomme, kan du klippa det kort, om den har lite klen
Han kommer
att vänja
sig förr eller senare,
men börja
tidigt
med din nästa Curly.
lagom.
Enskilda
hundar
med
korrekt
benstomme kan du lämna lite mer hår kvar.
mått
anses
Detväxa
är till den längd vi
Många tack
till Ineke
van ofta
Beekumsom
för attför
hon stora.
lät Sams päls
behövdemer
för att ta
dessa
foton!
problem med för små hundar inom
rasen än för stora.

Bakpartiet
Pälsen på baksidan av bakbenen vill gärna växa långt, så klipp ner
din Curly ett naturligt utseende.

Kropp och lår
Toppa
hår som sticker ut. Du kommer att finna ut att så snart som du väter pälsen
Med tillstånd från © Hannie Warendorf 14
januariallt
2012.
igen (du kan använda dig av en sprayflaska fylld med vatten) och när du arbetat med
Medmer
tillstånd
från © Hannie
Warendorf
14 januari 201
dina fingertoppar igenom pälsen,
hår kommer
att sticka
ut. Jag rekommenderar
att när du klipper din hund spraya pälsen lite grann och arbeta med dina fingertoppar
igenom pälsen många gånger och klipp igen för att nå ett bra resultat.
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Fel
Varje avvikelse från standarden
är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och
dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande samt hundens
förmåga att utföra sitt
traditionella arbete.

Fel

Här följer bilder på hundar med en utmärk helhet

Kommentar:
Helhet och funktion är viktigare än enskilda detaljer. Dock får inte de detaljer
saknas som gör en curly till en curly
coated retriever. Utan dessa karaktäristiska drag blir rasen bara en hund.

Diskvalificerande fel
• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar
fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.
Presentation:

NOTA BENE
Endast funktionellt och kliniskt
friska hundar med rastypisk konstruktion skall använda till avel.

Dagens hundar presenteras antingen helt naturliga eller lätt friserade
genom att formklippa pälsens toppar för att förstärka hundens konturer. Bäst är pälsen när den precis
har torkat efter en rejäl regnskur
eller när den vilar ut efter dagens
aktiviteter i vattnet.
Curlyn visas bäst på löst koppel och
i en hastighet som är anpassad till
hunden. Som den aristokrat den är
behöver den ingen hjälp att bära sin
egen svans. Även om det är tradition
i många länder inkl sitt hemland så
blir inte hunden till sin fördel då den
inte får förtroendet att stå helt själv.
- Den är ändå sig själv närmast och
vem kan komma på att plocka med
en sann aristokrat?

Testiklar
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.
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GALLERI
Vad gör en curly till en
curly coated retriever:
Ändamålet:
En vattenapporterande fågelhund!
Helhetsintrycket:
Den största av retrieverraserna,
kraftig utan att vara klumpig,
elegant utan att vara gänglig!
Pälsen:
Täckt av små fasta lockar!
Temperamentet:
Självständig, mild och sansad och för
sig med aristokratisk värdighet!
Huvudet:
Ska uppfattas som långt, kraftfullt,
med både klass och stil, gjutet i ett enda stycke, med ett
milt och vänligt uttryck!
Rörelserna:
Kraftfulla och vägvinnande!
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