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ENGELSK POINTER
(POINTER)
Oprindelsesland: Storbritannien
Anvendelse:
Klassifikation:

Helhedsindtryk:
Temperament:

Stående jagthund
FCI Gruppe 7 (Stående jagthunde),
Sektion 2.2 (Britiske og Irske Pointere og Settere; Settere)
Med brugsprøve
Gennemført harmonisk og velbygget. Dens omrids er en række af yndefulde kurver. Den er
stærk og smidig.
Aristokratisk og årvågen. Den giver indtryk af styrke, udholdenhed og fart. Den er venlig og
ligevægtig i sin fremtræden.
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Hoved:
Skalle:
Stop:
Næse:
Næseparti:

Af middel bredde, passer harmonisk til længden af næsepartiet. Udtalt nakkeknude. .
Veldefineret
Farven er mørk, men kan være lysere hos hunde med lemon/hvid pelsfarve. Næseborene er
godt åbne, bløde og fugtige.
Noget konkavt og slutter i højde med næseborene, hvad der giver det såkaldte ”dishface”.
Partiet under øjnene er let udmejslet.
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ENGELSK POINTER
Læber:
Kæber, bid:
Kinder:
Øjne:

Ører:
Hals:
Krop:
Lænd:
Bryst:

Hale:

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:
Håndrod:
Mellemhånd:
Forpoter:
Bagpart:
Lår:
Knæ:
Underlår:
Hasen:
Bagpoter:
Bevægelse:
Pels:
Hårlag:
Farve:
Størrelse:

Fejl:

Veludviklede og bløde
Stærke kæber med et perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid – dvs., at de øverste tænder
tæt overlapper de nederste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne.
Kindbenene er ikke fremtrædende.
Ansat med samme afstand til nakkeknuden som til næseborene. De er klare med et venligt
udtryk. Farven er enten nøddebrun eller brun – alt efter pelsfarven. De er hverken udstående
eller stirrende, og blikket må ikke være rettet ned langs næsen. Øjenrandene er mørke, men
kan være lysere hos lemon/hvide hunde.
Ret højt ansatte og liggende tæt ind til hovedet. De er middellange og spidser let til ved
enderne. Ørelapperne er tynde.
Lang, muskuløs og let buet. Overgangen til skuldrene er stram og tør. Der er ingen løs
halshud.
Stærk, muskuløs og let hvælvet. Lændepartiet er kort.
Tilpas bredt, så der gives rigelig plads til hjertet. Brystkassen er dyb, og underbrystet ligger på
højde med albuerne. Ribbenene er godt hvælvede og rækker godt bagud. De går jævnt over i
lændepartiet.
Middellang, tyk ved roden og løber gradvis ud i en spids. Den er godt beklædt med tæt
tilliggende hår og bæres i højde med ryglinien – uden at bue opefter. Under bevægelse pisker
halen ivrigt fra side til side.
Forbenene er lige og stærke med gode, ovale benstammer. Bagsidens sener er stærke og
tydelige.
Lange, skråtstillede og godt tilbagelagte
Flugter med forbenet og træder kun lidt frem på indersiden.
Ret lang, stærk og spændstig. Den er let skråtstillet.
Ovale og godt sluttede med hvælvede tæer. Trædepuderne er fyldige.
Meget muskuløs. Hoftebenet er bredt og fremtrædende. Det ligger ikke højere end ryglinien.
Med god bredde og længde
Velvinklede
Med god bredde og længde
Lavt ansat
Ovale og godt sluttede med hvælvede tæer. Trædepuderne er fyldige.
Flydende og særdeles jordvindende med godt afskub fra bagparten. Albuerne må hverken
drejes ind- eller udad. Bevægelsen skal klart være uden høje benløft (hackney action).
Fin i strukturen, kort, hård og ensartet fordelt. Pelsen er fuldstændig glat og lige med en
ønskelig glans.
De sædvanlige farver er lemon/hvid, orange/hvid, liver/hvid og sort/hvid. Ensfarvet eller
trefarvet pels er også korrekt.
Skulderhøjde for hanner: 63–69 cm
for tæver: 61–66 cm
Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens virkning på sundheden og
velfærden hos hunden - og dens evne til at udføre sit traditionelle arbejde.
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ENGELSK POINTER
Diskvalificerende fejl:

Bemærk:

•

Aggressive eller for sky hunde

•

Hunde, der tydeligt viser fysiske eller mentale abnormiteter, skal diskvalificeres.

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:

Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl.
De seneste ændringer er skrevet med fed.
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Anatomiske træk
Ører
Skalle

Nakke

Øjne
Stop
Forhoved

Nakkekam
Hals
Skulder

Næseryg
Næsespids

Manke/Skuldertop

Næseparti
Ryg

Overkæbe

Lænd

Kryds

Hage
Underkæbe

Haleansats
Mundvig
Kind
Sædebensknude
Strube
Skulderspids
Brystbensspids

Overlår

Overarm
Bryst
Underarm

Albue

Underlinie

Brystkasse
Håndled
Mellemhånd

Bystrup 2013

Forpote

Buglinie

Flanke

Hale
Haseled

Knæ
Underlår

Mellemfod
Bagpote

