EXTERIÖRBESKRIVNING (MÖNSTRING) AV STRÄVHÅRIG VORSTEH

Garnvikens Go-Lakka

Hundens namn___________________________________________________________________________________________

S34183/2009
T
2009-04-12
Kön___ Reg.nr_________________ Födelsedatum___________________ ID-märkt

Chip
Tång

X

752098100453969

__________________________

Frank & Marinella Askengren, Lerum

Uppfödare__________________________________________________________________________

Hårprovsruta

Mary Lostråle, Molidenvägen 74, 894 95 Moliden

Ägare______________________________________________________________________________________________

A

1 junkl

Pris på jaktprov_______________ Pris på utställning_______________ HD-status_____________________

62

Mankhöjd_________cm

64

Brunskimmel

Kroppslängd_________cm

Färg______________________________

2 cm
4 cm

Hanar 61 - 68, Tikar 57 - 64

Protokoll
I protokollet nedan är betygssiffran 4 att anse likvärdig med vad standarden förespråkar.
Testiklar

normala (4), monorchid (5), kryptorchid
(6), underutvecklade eller olikformade
(7), utan testiklar (8)

Rygg inkl.

länd
Kors

4

Huvud
Bett

överbett (2), partiellt överbett (3),
saxbett (4), partiellt tångbett (5),
4
tångbett (6), partiellt underbett (7),
underbett (8), korsbett (9), trångt
ställda hörntänder i underkäken (10)
Tänder, notera alla avvikelser från normal uppsättning

Ögonlocks- entropion (2), slutna (4), lätt öppna (5),
kanter
öppna (6), ektropion (7)
Färg på Iris glosöga/ögon (2), flerfärgade (3),
mörkbrun (4), mellanbrun (5), ljusbrun
(6), ljusa (7)
för litet (2), harmoniskt (4), för stort (6)
Huvud
smal (2), tillräckligt bred (4), bred (6)
Skalle
markerat (4), något flackt (6), flackt (8)
Stop
för långt (3), långt (4), medellångt (6),
Nosparti
kort (8), för kort (9)
brett (2), medelbrett (4), något smalt
(6), smalt (7), något spetsigt (8),
spetsigt (9)
något konvex, ramsnos (4), rak (6),
Nosrygg
något konkav (7), konkav (8)
normala (4), något för mycket läpp (5),
Läppar
hängläpp (6)
harmoniska (4), oharmoniska (6),
Öron
vridna eller skruvade (7)
Överlinje
kraftig (4), medelkraftig (6), tunn (8)
Hals

kort (2), medellång (4), lång (6)
torr (4), något halsskinn (6),

Manke
Rygglinje

Svans

Svanshållning hög (1), något uppåtböjd (3), rak (4),
lågt ringlad (5), högt ringlad (6)

Underlinje och kropp
bred (4), något smal (6),
Bröstkorg
smal (8)

6

4
4
4

Förbröst
Bröstben
Revben

4

Flank

4

Extremiteter
Skuldra överarm
Armbåge

4
4
4

5

Framben
Mellanhand
Framtassar

4
4

4
halsskinn (8)
markerad (4), något markerad (6), låg (8) 4
rak (4), nästan rak (5), svagt sluttande
ländparti (6), starkt sluttande ländparti
(8), lätt karprygg med knick (9), stark
4
karprygg med knick (11), något
överbyggd (13), överbyggd (15), något
svankryggig (16), svankryggig (18)

långt (4), medellångt (6), kort (8),
plant (2)
något avfallande (4), avfallande (6),
brant (8)
tunn (2), medelgrov (4), grov (6),

svansdefekt (8)

4

4

kort (4), medellång (6), lång (8)

Bakben

5

Knä och has

djup (4), måttligt djup (6),
grund (8)
utfyllt (4), måttligt (6), fattigt (8)
långt (4), något kort (6), kort (8),
för kort (9)
för mycket välvda (2), starkt välvda
(3), korrekta (4), något flata (5),
flata (6)
rak (2), lätt uppdragen (4),
starkt uppdragen (6)
övervinklad (2), korrekt (4),
något öppen vinkel (6), rakställd (8)
åtliggande/knipt (2), korrekt (4),
ensidigt lös (5), lös på båda
sidor (6)
marktrånga (2), parallella (4),
markvida (6)
brant (2), korrekt (4), vek (6)
slutna (4), något lösa (6), lösa/
spretiga (8)
tåtrånga (2), korrekta (4), tåvida (6)
marktrånga (2), raka (4), markvida
(6), något kohasig (7), kohasig (9),
något hjulbent (10), hjulbent (12),
starkt hjulbent (13)
övervinklad (2), korrekt (4), något
öppen (6), rak (8)

4

4
4

5

4
4

3

4

5

4
4
4

4

5

4

4

4

4
4
4
4
4

4

6

Baktassar slutna (4), något lösa (6), lösa

Rörelser
Skritt

4

spretiga (8)
tåtrånga (2), korrekta (4),
tåvida (6)

4

Hårlag
Täckhår

för kort (2), kort (3), medellångt (4),
långt (5), för långt (6)
tätt (4), medeltätt (6), tunt (8)
hårt (4), medelhårt (6), mjukt (8),
ulligt (10)
åtliggande (4), utåtstående (6),
delvis öppen (8), öppen (9)
Underull tät (4), medeltät (6), tunn (8),
saknas (10)
för mycket (3), korrekt (4), tydligt
Skägg
(5), knappt (6), alltför lite (7),
saknas (8)
Behåring tät (4), medeltät (6), tunn (8), saknas
på öron delvis (9), läderaktiga öron (10)
kort (4), medellång (5), lång (6),
ullig (7)
Behåring utmärkt/fullständig (4), tillräcklig
på buk
(6), godtagbar (8), otillräcklig (10)
tät (4), medeltät (6), tunn (8),
saknas delvis (9)
Färg
tantecken (2), höstlövsfärgad (3),
brunskimmel (4), svartskimmel (5),
brun (6), brun och vit (7),
ljusskimmel (8), forellskimmel (9),
stora vita fläckar (10)
Pigment mycket bra (4), bra (6),
otillräckligt (8)

4
4
4

6

4

5

4

5

4
4

5

4

5

4

6

4

5

4

4

trippande (2), harmoniskt (4),
bunden (6), stel (8), delvis
passgång (9), passgång (10)
trippande (2), vägvinnande (4),
Trav
kort (6), stel (8), delvis
passgång (9), passgång (10)
långa vägvinnande språng (4),
Galopp
tillräckligt påskjut (6), för lite påskjut (8), något stelt steg (9),
stela/bundna rörelser (10)
Konstitution och helhetsintryck
Benstomme grov (2), medelgrov (4), tunn (6)
mycket bra (4), bra (6),
Muskler
godtagbara (8), otillräckliga (10)
torr (4), något lymfatisk (6),
Struktur
lymfatisk (7)
övergödd/fet (2), rikligt (3), bra (4),
Hull
något mager (5), för mager (6)
tung (2), normal (4), lätt (6)
Byggnad
Könsprägel utmärkt (4), otillräcklig (6),
saknas (8)
mycket bra (4), bra (6),
Ädelhet
tillräcklig (8), saknas (10)
Mentalitet
Temperament okontaktbar (2), harmonisk (4),
behärskad (6), livlig (8),
orolig (10), nervös (12)
självsäker (4), osäker (6),
Karaktär
ängslig (8), aggressiv (10),
ångestbitare (11)

4

5

4

4

4
4

5

4

4

4
4
4
4

4

4

Sammanfattning:

Vältypad och i stort välbyggd. Kunde vara ngt mer behårad under och strävare.

______________________________________________________________________________________________

Vägvinnande rörelser och dessutom vägvinnande galopp.

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
U=Utmärkt (12)

Exteriör:

Plats

MG=Mycket god (9-11)

11

poäng

Fäviken

G=God (6-8)

GTB=Godtagbar (3-5)

10

Hårlag:

Datum

IG=Icke godkänd (0)

poäng

2010-07-31

Underskrift av beskrivare med namnförtydligande

1.

Bo Wallin

2.

3.
© SVK Protokoll Exteriörbeskrivning/mönstring Strävhårig Vorsteh 2010-07-19 Ver. 2.5 Mj

