Zwartbles

Typebeskrivelse for Zwartbles
Prioritering
2

Beskrivelse
Hoved

Mellemstort. Både vædder og får må have let
buet næseryg. Tydelig blis, som kan fortsætte
ned under mulen, men skal stoppe ved halsen.
Ved ældre dyr kan aftegning af blis blive svagere.
3
Mulen
Sort – (hvis blissen stopper før mulen). Fregner
accepteres ved ældre dyr.
3
Ørerne
Vandret stillede – mellemstore. Hvide pletter er
uønskede.
2
Halsen
Lang og elegant – med god rejsning. Hvid plet på
hals eller brystben accepteres – dog ikke større
end en femkrone.
1
Kroppen
Ryggen lang og bred med kraftig muskulatur.
Skal være smallere i forparten end i bagparten.
(mælkepræg). God lårfylde i harmoni med
kroppen. Lidt mere dybde bagtil. Hvide pletter på
kroppen er ikke ønskelige.
1
Ryggen
Lang, må være lidt smaller i forparti i forhold til
bagparti. Overlinie skal være lige.
1
Kryds
Bredt og langt – svagt hældende
1
Køller
Lange og brede.
1
Lemmer
Lange, tynde – med stærke koder og velvinklede
haser. Minimum to hvide sokker på bagbenene –
men ønskeligt på alle fire. Sokkerne må ikke nå
op over knæ og has.
2
Bevægelse/Skridtgang Fri og let bevægelse.
2
Klove
Korte, helst sorte – med smal klovspalte.
1
Yver
Symmetrisk og velophængt yver med en dybde
der svarer til dyrets alder. Små, velformede
patter, som er placeret forneden på yveret.
Bipatter ikke ønskeligt.
Pung: Velformede, lige store testikler.
3
Hale
Bør ikke stikke dybere end haserne. Halespidsen
skal være hvid – og må ikke fylde mere end
halvdelen af halen. Racen kuperer ikke.
3
Uld
Sort eller rødbrun. Hos ældre dyr accepteres en
gråtone – især på lårpartiet.
3
Beuldning
Fin og tæt beuldning. Ingen uld på hoved eller
ben.
1
Højde
2 års vædder: 96 cm (+/-5 cm). 3 års får: 86 cm
(+/-5 cm).
1
Længde
2 års vædder: 102 cm (+/-5 cm). 3 års får: 99 (+/5 cm)
1
Vægt
2 års vædder: 125 kg (+/-10 kg). 3 års får: 90 kg
(+/-10 kg).
1
Dybde
God dybde – med plads til organer og fostre.
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