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Tanken och ambitionen med detta kompendium är att förmedla
en positiv bild av flatcoated retrievern. Rasstandarden beskriver
flatcoated retrievern och vi har valt att med vår gemensamma
erfarenhet och kunskap förtydliga rasstandarden och framhålla
egenskaper som är kännetecknande för rasen.
Utvecklingen av rasen är mycket god och vi känner oss stolta
över den höga kvalitet som finns i landet.
Vi poängterar slutligen det ska finnas acceptans av olika typer
som inryms i gällande standard.

Illustrationer av Folke Bagger

Flatcoated retriever
- historisk bakgrund
ringar på de allra största hundutställningarna världen
över såsom WDS, EDS och Crufts.
Såväl Flatcoated retrieverklubben som uppfödarna
värnar om både rastypen, och rasens egenskaper som
en duktig och samarbetsvillig apportör.
Klubben har som mål att vår ras ska kunna ta cert/BIR
ena dagen och gå till pris på jaktprov nästa dag, detta
är vad man ibland kallar för en ”dual purpose”-hund.
För att behålla flatcoaten som en duktig och uthållig apportör är det inte önskvärt med alltför stora och
tunga hundar. Även en jakthund behöver vara välkonstruerad och inte för tung för att hålla för hårt och
långvarigt arbete i olika typer av terräng.Våra ambitioner är att en välbyggd jakthund utan problem ska
kunna konkurrera med framgång i utställningsringen.
Vi noterar därför med glädje att många BIR och BIMvinnande hundar kommer från jaktklassen.

Vid mitten av 1800-talet blev klappjakt på fasan en
populär jaktform på de engelska godsen.
En ny typ av hund behövdes för denna jakt och genom
korsningar mellan en rad olika raser utvecklades den
apporterande fågelhuden. På utställningar klassificerades hundarna efter färg och hårlag, vilket ibland ledde
till att en hund kunde hamna i gruppen ”wavycoated
retriever” medan ett kullsyskon tävlade som ”smoothcoated” eller ”labrador retriever”. Curlycoated retriever anses ha varit den ras som först nådde sin moderna
form. Den som först uppnådde en stor popularitet var
dock wavycoated retriever, den ras som senare till följd
av pälsmodets förändringar kom att kallas flatcoated
retriever.
Nordiska flatcoats har ett internationellt utmärkt
rykte i domarkåren. Detta kan till stor del bero på ett
medvetet avelsarbete samt ett gott samarbete mellan
uppfödare inom och utom länderna. Flatcoats från
Norden har bidragit till att höja rasens exteriöra kvalitet världen över, något vi kan vara stolta över!
Svenska flatcoats har under ett par decennier mycket
förtjänstfullt vunnit titlar, BIR, BIG och BIS-place-

Flatten i Sverige
1962 köpte Mona Lilliehöök (Kennel Apport) tiken
Black Penny of Yarlaw från England. Hon var väl vald
som stammoder för en svensk flatcoatstam. Samtidigt
som Penny exteriört var en god exponent för sin ras,
uppfyllde hon väl de jaktliga krav som ställs på rasen.
Året därefter importerades två individer för att 1965
bli hela 10 registreringar. 1972 gick registreringssiffran
för första gången över 100-strecket med 106 individer.
Fram till 1977 då Flatcoated Retriever Klubben bildades hade totalt 1764 individer registrerats. Under
2014 var antalet nyregistrerade hundar 614. Klubben
har idag 2268 medlemmar.
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Standard för
Flatcoated Retriever
Standard kommenterad av Flatcoated retrieverklubben genom Marie Carlsson, Maria Esbjörnsson,
Lena Hägglund, Hans Rosenberg, Charlotte Sundell, Lena Sundquist, Carina Östman
Gällande standard är satt med rak stil, kommentarer med kursiv.

Bakgrund/ändamål
Grupp 8
FCI-nummer 121
FCI-standard på engelska
publicerad 2009-10-28
FCI-standard fastställd av FCI
General Committee 2009-07-28
Översättning fastställd av SKKs
Standardkommitté 2010-07-14
Ursprungsland/hemland:
Storbritannien
Användningsområde:
Apporterande fågelhund
Standarden för flat
coated retriever beskriver en hund vars
huvudsakliga uppgift är att bärga det
skjutna viltet till jägaren. En hund som
har kraft nog att arbeta uthålligt i svår
forcerad terräng och som samtidigt har
spänst och snabbhet för att hinna ifatt
ett skadat villebråd.

KOMMENTAR

FCI-Klassifikation: Grupp 8
sektion 1 med arbetsprov
KOMMENTAR Flatcoated Retriever
Klubben värnar starkt om att flatcoa
ted retrievern (flatten) ska bevaras som
jakthund med bibehållen funktion.
Rasen har två varianter av exteriör
champion. Tre cert ger ett championat
SEU(u)CH, inom rasen benämnt som
parenteschampion. Tre cert och lägst ett
andra pris på jaktprov i öppenklass be
tecknas SUCH. Inom rasen eftersträ
vas det parenteslösa championatet. Att
bevara de jaktliga egenskaperna är ett
prioriterat mål inom rasen.

Apporterande fågelhund
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Jakthund med bibehållen funktion
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Helhetsintryck
Hanar och tikar av utmärkta typer

En vaken, aktiv, medelstor hund
med ett intelligent uttryck, som
ger intryck av styrka utan att vara
klumpig och av spänst utan att
vara gänglig.
Formuleringen ”som
ger intryck av styrka utan att vara
klumpig och av spänst utan att vara
gänglig” är väldigt betydelsefull vid be
dömning av flatten.
Väcks en tanke att en hund är för stor
eller för liten, mät den? Gör därefter
bedömningen efter typ i förhållande till
proportionerna.
Vi eftersträvar en smidig arbetshund
vars uppgift är att apportera. En stark
och spänstig hund för vilken huvud,
kropp och ben är arbetsredskap och inte
bördor att släpa på.
Flattens proportioner vad det gäller
höjd och längd ska vara cirka 9:10.
Avståndet från manken till marken ska
vara något mindre än kroppslängden
mätt från bröstbensknappen till sitt
bensknölen.
Avståndet mellan manken och arm
bågen ska vara lika stort som det från
armbågen till marken. Till ett spänstigt
intryck inräknas också bröstkorgens
mjuka former, med tonvikt på längd mer
än överdrivet djup och bredd. Kroppen
ska också vara stram, väl musklad och
fri från onödigt hull. Det spänstiga får
dock aldrig övergå i en gänglig, tunn
och överdrivet elegant helhet.
Vi är medvetna om att det kan vara
problem att hitta den rätta balansen
men den är nog så viktig för att finna
det korrekta helhetsintrycket för rasen.
Slutligen vill vi betona att flatten ut
vecklas långsamt och sällan blir helt
färdigutvecklad före tre till fem års
ålder. Unga hundar är sällan färdig
utvecklade men ser de lovande ut trots
sin naturliga omognad får de gärna till
delas höga kvalitetspriser i utställnings
ringen.
KOMMENTAR
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Helhetsintryck
Hanar och tikar av utmärkta typer
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Uppförande och karaktär
Den har ett förtroendeingivande
sätt och visar sin positiva och vänliga attityd genom en intensivt vift
ande svans. Det vakna och lyhörda
temperamentet är en förutsättning
för att den skall kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter som apporterande
fågelhund.
KOMMENTAR En flatt ska vara glad,
öppen och lyhörd, såväl mot bekanta
som obekanta personer samt ha ett gott
självförtroende.
Det aktiva får inte bli okontrollerat el
ler hysteriskt utan ska snarare vara ett
energiskt, uppmärksamt och nyfiket
beteende.
Flatten får aldrig visa rädsla eller
vara reserverad. Temperamentet är av
största vikt och speglar tydligt rasens
karaktär.
Aggressivitet mot såväl människor som
andra hundar är naturligtvis ett all
varligt fel liksom ett lojt eller reserverat
uppträdande.

En ständigt viftande svans

Ett vaket och lyhört temperament.
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Huvud
Huvud
Huvudet skall vara långt och
vackert format.
Skallparti
Skalle
Skallen ska vara flat och måttligt
bred.
KOMMENTAR Huvudet är långt och
vackert format med tydlig könsprägel
Skallen ska vara mjukt formad,
nackknölen obetydligt markerad.
Skallen är måttligt bredare än nos
partiet, och de släta kinderna gör att
övergången mellan nos och skalle
är obetydlig.
Den mjuka formen och de omarkerade
övergångarna mellan nosparti
et och
skallen, gör att hela huvudet ger intryck
av att vara gjutet i ett stycke.

Huvudet ska vara långt och vackert format.

Hela huvudet ger intryck av att vara gjutet i ett stycke.
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Stop
Stopet skall vara obetydligt och på intet sätt markerat
för att undvika ett “dropp“- eller uppnäst utseende.
Nospartiet ska vara lika långt som skallen.
Den raka nosryggen är parallell med den flata skallen, över
gången och nivåskillnaden är obetydlig.
Nospartiet ska vara väl utfyllt mellan ögonen. Det ska vara
kraftigt, men absolut inte tungt och det smalnar svagt mot en
väl markerad nostryffel.
KOMMENTAR

Ansikte
Nostryffel
Nostryffeln skall vara välutvecklad med öppna näsborrar.

Stopet ska vara obetydligt och på intet sätt markerat.
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Käkar/tänder
Käkarna skall vara långa och
kraftiga så att hunden kan bära
en hare eller fasan. Käkarna skall
vara starka med ett perfekt, regel
bundet och komplett saxbett.
Tänderna skall vara friska och
starka.

Ögon och uttryck

KOMMENTAR Läpparna ska vara
strama och måttligt överhängande.
Den välutvecklade underkäken blir
här igenom synlig. Övergången mellan
haka och hals är torr, det vill säga fri
från löst halsskinn.
Ett tångbett ska vägas mot andra fel
och förtjänster, och inte bestraffas över
drivet hårt till skillnad mot ett över- el
ler underbett.

Ögon
Ögonen skall vara medelstora, mörkbruna eller nötbruna med ett mycket
intelligent uttryck. (Runda, utstående ögon är absolut icke önskvärda.)
De skall inte vara snedställda.
KOMMENTAR Ögonens placering är
av största betydelse, de ska vara man
delformade och placerade relativt brett
isär. Uttrycket ska vara vänligt och in
telligent. För tätt placerade, runda eller
utstående ögon ger för rasen ett främ
mande uttryck liksom allt för snedställ
da och alldeles för ljusa ögon.
Ett idealiskt öga ska vara relativt
mörkt. Ögonfärgen hos de bruna bör
vara i harmoni med pälsens färg.
Hos flatten kan man se något mer
djupt placerade ögon än hos många
andra raser. Detta har alltid förekom
mit och vi i Sverige har aldrig uppfattat
det som ett problem under de 53 år som
flatten förekommit i Sverige. Man ska
ändå vara observant så att det inte blir
överdrivet djupt så att risken för skräp
och annat ökar och med det irritationer
i ögat

SRD: Ett riskområden är:
1. Ögon: Alltför djupt liggande
ögon. Se Appendix 3 om ögonproblem
Inom rasen är detta inte något
vanligt förekommande problem.

Ögonfärgen bör vara i harmoni med pälsens färg

Uttrycket ska vara vänligt
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Ögon och uttryck

12

Öron
Öronen skall vara små och väl ansatta tätt intill huvudet.
KOMMENTAR
Öronen ska bäras
tätt intill huvudet i linje med den yttre
ögonvrån. Detta förstärker den mjuka
formen hos flattens huvud.

Hals
Huvudet skall övergå mjukt i
halspartiet, som skall vara relativt
långt och torrt, symmetriskt ansatt, snett placerat i skulderpartiet
och mjukt övergående i ryggen, så
att hunden med lätthet kan följa
ett spår.

Mjuk övergång mellan hals, manke och rygg.
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KOMMENTAR Det ska vara en mjuk
och omärklig övergång mellan hals,
manke och rygg. Halsen ska vara an
satt i en väl placerad skuldra. Halsen
ska varken vara överdrivet lång, smal
eller grov.
När hunden går och står naturligt bärs
halsen lätt framåtböjd, vilket medverkar
till ett idealiskt samspel mellan hals och
framben när hunden är i rörelse.

Kropp
Ländparti
Ländpartiet skall vara kort och
kraftigt. Ett långt ländparti med
uppdragen buklinje är inte önskvärt.
KOMMENTAR Övergången mellan
bröstkorg och ländparti är jämn och
mjuk utan att vara uppdragen i buk
linjen.

Bröstkorg
Bröstkorgen skall vara djup och
ganska bred med en väl markerad
bringa. De främre revbenen skall
vara tämligen flata. Välvningen
skall öka gradvis mot kroppens
mitt och avta i det bakre partiet.
KOMMENTAR En arbetande flatt har
större behov av uthållighet och styrka
än extrem snabbhet. Av funktionella
skäl bör den därför ha en långsträckt
bröstkorg med måttligt djup för att und
vika ett tungt intryck. Dess största djup
ligger bakom armbågarna i stället för
mellan dessa.

Bröstkorgen ska var djup och med en väl markerad bringa
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Svans
Svans
Svansen skall vara kort, rak och
väl ansatt, bäras glatt men aldrig
mycket över rygglinjen.
Svansen ska inte nå
längre än till hasen. Den ständigt glada
viftande svansen visar den rastypiska
karaktären.
KOMMENTAR

Den ständigt glada och viftande svansen visar den rastypiska karaktären.

Svansen ska vara en förlängning av ryggen.
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Extremiteter
Framställ
Helhet
Frambenen skall vara raka med genomgående bra benstomme
KOMMENTAR Grovleken hos benen
får inte överdrivas så att dessa ger ett
tungt och klumpigt intryck. Vi eftersträ
var en väl vinklad skuldra och överarm.
En svag vinkling mellan underarm och
mellanhand ger en god fjädrande effekt
i handloven.

Armbåge
Armbågarna skall röra sig fritt och
jämnt intill kroppen.

Framtassar
Framtassarna skall vara runda och
starka med slutna och väl välvda
tår. Trampdynorna skall vara
tjocka och starka.
Tassarna är en av flat
tens svagheter och har så varit under
en längre tid. Vårt mål är naturligtvis
att tassarna ska vara kraftiga och väl
slutna men ett vanligt förekommande
fel är fula, platta och tunna tassar. Ett
fel bland andra fel och ska bedömas i
förhållande till graden av avvikelse.
Ange gärna i kritiken tassarnas form
och poängtera gärna utmärkta tassar.

KOMMENTAR

KOMMENTAR Armbågen ska ligga i
jämnhöjd med bröstdjupet.

Framtass. Vi eftersträvar kraftiga och
väl slutna tassar både fram och bak.

Vi eftersträvar en väl vinklad skuldra. Grovleken hos benen får inte överdrivas.
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Bakställ
Helhet
Bakstället skall vara muskulöst
och genomgående välställt.
Knäled
Knälederna skall vara lagom vinklade.
Has/Hasled
Haslederna skall vara lagom vinklade och lågt ansatta. Kohasighet
är absolut inte önskvärt.
Baktassar
Baktassarna skall vara runda och
starka med slutna och väl välvda tår. Trampdynorna skall vara
tjocka och starka.

KOMMENTAR Ett välutvecklat kors
har en god bredd uppifrån sett, och
uppvisar från sidan en svagt välvd kon
tur.
Korset sluttar svagt, vilket medverkar
till en kraftbesparande och samtidigt
snabb galopp.
Korset övergår mjukt och omärkligt i
svansen. Det förekommer för plana,
men framför allt för branta kors - detta
påverkar svansansättningen och rörel
serna negativt.
Ett överdrivet vinklat bakställ är inte
önskvärt utan fram- och bakbensvink
lar ska vara i harmoni med varandra.
Knälederna ska vara i balans med öv
riga vinklar

Baktass. Vi eftersträvar kraftiga och
väl slutna tassar både fram och bak.

Fram- och bakbensvinklar ska vara i harmoni med varandra och utan överdrifter.
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Rörelser
Rörelser
Rörelserna skall vara fria och flytande, parallella och regelbundna
såväl framifrån som bakifrån sett

KOMMENTAR Rörelserna ska vara
vägvinnande och kraftfulla och med ett
steg som är alert och marktäckande.
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För högt tempo kan vara till nackdel för
rörelserna.

Rörelserna ska vara vägvinnande och kraftfulla.
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Päls och färg
Pälsstruktur
Pälsen skall vara tät, med fin till
medelgrov struktur, av god kvalitet och så rak som möjligt. Ben
och svans skall ha rejäla fanor. En
fullt utvuxen päls skall fullända
elegansen hos en färdigutvecklad,
bra hund.
Pälsen ska som ras
namnet säger vara rak. Den ska vara
väl utvecklad och tätt liggande mot
kroppen för att skydda hunden när den
arbetar i snårig terräng. Den ska ha
lyster och i sin struktur kännas medel
grov mellan fingertopparna. Pälsen ska
vara vattenavstötande så att den torkar

KOMMENTAR

snabbt då den har varit i vatten. Un
derull i mindre mängd kan förekomma
men finns inte som krav i standarden.
En svagt vågig päls är fullt godtagbar
så länge den ligger tätt mot kroppen
och inte är uppbruten. Det vill säga har
utstående vågor eller är lockig. En päls
som står rakt ut är inte önskvärd. Kva
litet är alltid viktigare än kvantitet.
Pälsen på öronen, halsen, svansen,
bakbenen och tassarna har ofta tendens
att växa okontrollerat och bli tovig och
solblekt. Den svarta pälsen blir brunak
tig och den leverfärgade blir brunbeige.
Det förekommer att en flatt har en rid

Pälsen ska vara vattenavstötande så att den torkar snabbt.
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ge på nosryggen, det vill säga en smal
hårstrimma där pälsen växer uppåt.
Det ska anses som ett obetydligt fel så
länge inte ridgen dominerar och stör
hundens uttryck.

Färg
Endast svart eller leverbrun.
KOMMENTAR Enstaka vita strån fö
rekommer då och då och är ett obetyd
ligt fel om fläcken inte är påtagligt stor.
Leverbrunt definieras som en mörkt
brun färg, men ljusare nyanser behöver
inte påverka prisvalören.
En gul färg är en icke godkänd färg.

Pälsen ska vara rak och ligga tätt mot kroppen.
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Färg

Färgen är svart eller leverbrun
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Storlek och vikt
Mankhöjd
Hanhund: 			
önskvärd mankhöjd 58-61 cm
Tik: 				
önskvärd mankhöjd 56-58 cm
Vikt:
Hanhund i god kondition:
önskvärd vikt 27-36 kg
Tik i god kondition:		
önskvärd vikt 25-32 kg
KOMMENTAR Storleken på rasen
är en återkommande diskussionsfråga
och är viktig hos en arbetande hund.
En alltför tung hund blir osmidig i ter
rängen. Rasklubben är medveten om
att framför allt många hanhundar har
rusat i höjden Vid bedömning av en
flatt ska ett spänstigt och välbalanserat
intryck premieras även om en hund
avviker något från angiven mankhöjd.
Vi anser att när helhetsbilden blir en
stor, högställd och ibland även klumpig
hund ska det innebära en prissänkning.
Att använda mätstickan är bättre än
att chansa och tro att alla hundar är
lagom. Enskilda hundar med korrekt
mått anses ofta som för små. Det är inte
ovanligt med hanhundar på 65-67 cm
och det anser vi är för stort. Acceptans
när det gäller mankhöjd + och - 3 cm.

Förlita er inte alltid på ögonmåttet.

DISKVALIFICERANDE
FEL
• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska
eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.
KOMMENTAR Gul färg är en icke
godkänd färg och flera uppfödare
färgtestar sina hundar före avel för
att undvika att det ska födas gula
flattar.

.

Fel
Varje avvikelser 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.
KOMMENTAR Helhet och funktion är
viktigare än enskilda detaljer. Dock får
inte de detaljer saknas som gör en flatt
till en flatcoated retriever. Utan dessa
karaktäristiska drag blir rasen bara en
snabbspringande hund?

Gul färg är diskvalificerande.

23

Nota bene
Endast funktionellt och kliniskt
friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till avel.
Testiklar
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.

PRESENTATION
En flatt ska badas i så god tid så att pälsen hinner lägga
sig på sin naturliga plats. Pälsvården består i att putsa
öronen, halsen, tassarna och svansen. En överdriven
trimning med maskin eller sax kan mycket väl medföra
en prissänkning. En otrimmad välkonstruerad hund
bör sättas före en hund som är sämre konstruerad men
bättre presenterad. Kvaliteten på pälsen ska prioriteras
före kvantiteten.
Hunden visas med fördel på löst koppel och fritt stående. ”Hängning” som resulterar i höga och korta

frambensrörelser bör stävjas. Likaså den överdrivna
matningen som sker i ringarna. Detta är alltför ofta till
hundens nackdel som blir stressad och okoncentrerad.
Rörelserna ska anpassas till hundens eget naturliga steg.
Att rusa runt i ringarna ger väldigt sällan de rastypiska
rörelserna. Snabbast är inte alltid bäst! Att låta hundarna röra sig flera varv i ringen, både enskilt och i konkurrens, är bara till hundarnas fördel.

Flatten visas med fördel på löst koppel.
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Pälsens kvalitet går före kvantitet.

Rörelserna ska anpassas till hundens naturliga steg.
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Vad gör en hund
till flatcoated retriever?
Ändamål - vattenapporterande fågelhund!

Helhetsintryck - styrka utan att vara klumpig
och spänst utan att vara gänglig!

Päls - rak, tätt liggande och vattenavstötande!
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Huvudet - långt och gjutet i ett enda stycke!

Temperament - glad, öppen och positiv både
mot människor och andra hundar!

Svansen - ständigt viftande!

Rörelserna - kraftfulla och marktäckande!
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Mental rasstandard
Retrievern är en jakthund vars
huvudsakliga uppgift är att enbart
bärga det skjutna viltet till jägaren. Den typiska retrieverns vänliga, fogliga natur gör den till en
behaglig arbetskamrat men också
till en uppskattad familjemedlem,
som tar en aktiv del i familjelivet.
Den typiska retrievern är glad och
aktiv med ett gott självförtroende
och med ett förtroendeingivande
och vänligt temperament.

detta är snabbt övergående. Även
i viltrika marker inriktas hundens
intresse på det skjutna viltet när
den är i arbete.
BETEENDE

FÖRE

OCH

UNDER

SKOTTLOSSNING

Retrievern utför en stor del av
sitt arbete passiv vid skytten. Den
förhåller sig därvid lugn, tyst och
koncentrerad för att inte störa jakten.
SÖKARBETE

SOCIALA EGENSKAPER
BETEENDE MOT MÄNNISKOR

Hjärtligt och utåtriktat med en
utpräglad vilja att vara till lags.
Attityden är oreserverad även mot
främmande människor.
Det robusta temperamentet medför en stor tålighet även i stressande situationer bland människor.
BETEENDE MOT ANDRA HUNDAR

Andra hundar bemöts med en vänlig och intresserad attityd. En viss
skillnad mellan hanhundars och
tikars sätt vid möten med könsfränder är naturlig.
Aggressivitet är ett allvarligt fel.

JAKTLIGA EGENSKAPER
BETEENDE MOT VILDA DJUR

Retrievern visar naturligen ett
intresse för uppdykande vilt men

Söket utförs med stor uthållighet
i ett högt tempo och i ett mönster
som effektivt täcker anvisad terräng.
Det utpräglat goda luktsinnet
medverkar till en god förmåga att
finna vilt.
Bristande söklust är ett allvarligt
fel.
APPORTERINGSFÖRMÅGA

Viljan att leverera det funna till
föraren är en starkt utpräglad, naturlig egenskap. Apporterna bärs
långt fram i munnen, med ett konstant mjukt grepp, och levereras i
snabbt tempo.
VATTENARBETE

En av retrieverns viktigaste uppgifter är att arbeta i vatten. Den
har därför en medfödd, stark vattenpassion som gör att den med
glädje går i och arbetar i vatten.
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Simförmågan är god och uthålligheten är stor.
SPÅRNINGSFÖRMÅGA

Både när det gäller det snabba,
självständiga spårningsarbetet efter
skadat småvilt och det långsammare eftersöksarbetet efter klövvilt är retrievern en effektiv och
uthållig hund.
SAMARBETSFÖRMÅGA

Det mjuka men stabila temperamentet och den utpräglade viljan
att vara föraren till lags är en grund
för hundens förmåga att genomföra ett effektivt arbete. Mjukheten
utgör grunden för kontakten mellan förare och hund. Stabiliteten
är en förutsättning för hundens
förmåga att även under stress förstå förarens anvisningar.
MARKERINGSFÖRMÅGA

Retrievern har en förmåga att
minnas och finna (markera) nedslagsplatserna för ett flertal vilt under jakt. En lugn, koncentrerad attityd under skottlossning och när
vilt uppträder är en förutsättning
för markeringsförmågan.
En god markeringsförmåga bidrar
starkt till hundens effektivitet som
apportör.
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Galleri P

Ett bildcollage med hundar av utmärkta typer.
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Ett stort tack till de fotografer som låtit oss få använda deras bilder.
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