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Användningsområde

Vattenhund, som används för jakt på sjöfågel. En vattenhund är
mer än en apportör. Den måste även söka och stöta upp bytet som
gömmer sig i vattenvegetationen. Därefter apporterar den det av
jägaren skjutna bytet. En vattenhund fruktar inte kyla utan går i
vattnet i alla väder.

FCI-klassifikation

Grupp 8, sektion 3. Med arbetsprov.

Bakgrund/ändamål

Barbet är en mycket gammal ras som är vanligt förekommande
i hela Frankrike. Den används för jakt på sjöfågel, vilket finns
beskrivet i litteratur från 1500-talet och framåt.

Helhetsintryck

Barbet är en medelstor hund med normala proportioner. Den
karaktäristiska tjocka, ulliga pälsen skyddar effektivt mot kyla
och fukt. På hakan bildar pälsen skägg, vilket har givit rasen dess
namn (barbe = skägg).

Viktiga
måttförhållanden

Nospartiet skall vara en aning kortare än skallen.
Kroppens längd, mätt från skulderleden till sittbensknölen, skall
överstiga mankhöjden en aning.

Uppförande/karaktär

Barbet skall vara balanserad. Den är mycket fäst vid sin familj,
mycket sällskaplig och älskar vatten, även mycket kallt sådant.

Huvud

Pälsen på huvudet skall hänga ner mot nosryggen. Skägget skall
vara långt och rikligt. Den mycket rikliga mustaschen skall täcka
hela nospartiet.

Skallparti
Skalle

Skallpartiet skall vara runt och brett.

Stop

Stopet skall vara markerat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara bred, ha väl öppna näsborrar och vara svart
eller leverbrun beroende på pälsfärg.

Nosparti

Nospartiet skall vara tydligt kvadratiskt och brett.

Läppar

Läpparna skall vara tjocka och pigmenterade. De skall vara helt
täckta av lång päls. Läppkanterna skall vara svarta eller leverbruna.

Käkar/Tänder

Käkarna skall vara jämna, sluta i ett saxbett och ha starka tänder.
Framtänderna skall vara väl utvecklade och jämnt ansatta.

Ögon

Ögonen skall vara runda och helst mörkbruna. Ögonkanterna skall
vara svarta eller leverbruna.

Öron

Öronen skall vara lågt ansatta (i höjd med ögonen eller något lägre).
De skall vara långa, flata, breda och klädda med lång päls som skall
bilda långa testar. Öronlädret skall nå nedanför mungiporna. När
öronen förs mot nostryffeln skall de nå förbi denna med minst 5
cm (med päls).

Hals

Halsen skall vara kort och stark.

Kropp
Överlinje

Överlinje: Överlinjen skall vara mycket fast.

Rygg

Ryggen skall vara stark.

Ländparti

Ländpartiet skall vara välvt, kort och starkt.

Kors

Korset skall vara avrundat sett i profil och utgöra en harmonisk
förlängning av ländlinjen.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara bred, väl utvecklad, djup, nå till armbågarna
och ha välvda, men inte tunnformade, revben.

Svans

Svansen skall bäras något höjd och nå ovanför rygglinjen när
hunden är i rörelse. Den skall vara lågt ansatt och ha en svag krok
i spetsen.

Extremiteter
Framställ
Skulderblad

Skulderblad: Skulderbladen skall vara snedställda. Vinkeln mellan
skulderblad och överarm skall vara 110–115 grader.

Överarm

Överarmarna skall vara starka och väl musklade.

Underarm

Underarmarna skall vara raka med stark benstomme. De skall vara
parallellt ställda och fullständigt täckta med lång päls.

Framtassar

Framtassarna skall vara runda, breda och täckta med päls.

Bakställ
Lår

Lårbenen skall vara lätt snedställda och väl musklade.

Has/hasled

Hasorna skall vara lågt ansatta och väl vinklade.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara lodrätt ställda.

Baktassar

Baktassarna skall vara runda, breda och täckta med päls.

Rörelser

Rörelserna skall vara lätta och parallella med måttlig steglängd
fram och god drivkraft bak.

Hud

Huden skall vara tämligen tjock.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara lång, ullig och krullig, och kan bilda testar. Den
rikliga pälsen skall i naturligt skick täcka hela kroppen. Pälsen är
ett av rasens viktigaste karaktäristika. Pälsen får klippas så att den
blir lättskött och ändamålsenlig för arbetsuppgiften.

Färg

Enfärgat svart, grå, leverbrun, fawn, sandfärgad, vit eller vit med
mer eller mindre fläckighet. Alla nyanser av fawn och sandfärgat
accepteras men nyansen skall helst vara enhetlig på hela kroppen.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Fel

Hanhundar: 58–65 cm
Tikar:
53–61 cm
Avvikelse på +/- 1 cm tolereras.
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.
• Tunt och smalt huvud; tunt och alltför långt nosparti; tunna
läppar.
•	Över- eller underbett; sned käke.
• Ljusa ögon.
• Högt ansatta öron (över ögonhöjd); tunna, korta eller smala
öron.
• Tunn hals.
• Konkav rygglinje.
• Långt och klent ländparti.
• Smalt kors.
• Smal bröstkorg.
• Högt ansatt svans; svans som bärs tillbakaböjd över ryggen,
rullad eller placerad tätt på korset eller länden; svanslöshet;
stubbsvans.
• Raka skuldror.
• Tunna överarmar.
• Underarmar med klen benstomme; dåligt bepälsade
underarmar.
• Bakparti: platta lår; raka hasor; dåligt bepälsade bakben;
sporrar på bakbenen.
• Tunna och smala tassar; dåligt bepälsade tassar.
• Tunn hud.

• Päls som är kort, sträv, ej ullig eller ej lockig.
• Färg: alla andra pälsfärger än de som nämns i standarden.
Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden
i Sverige.
Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter.

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.
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Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med våra 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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