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Anteckningar från mötet:

Päls och färg:

Ingen ändring görs i standarden angående pälsen. Pälsen ska vara tjock och lång med ullig/krullig 
päls. 

Det ska inte visas ett fotografi på en Barbet i samband med standarden. Ett fotografi är bara en bild 
på EN hund och visar bara tolkningen av just denna. Därför ska det vara en tecknad skiss eller 
liknande. 

Fråga från en ur publiken:
Varför premieras en viss typ av hundar på utställning före andra? 

Svar från ledningen: Det är domaren som dömer och det är upp till varje domare att tolka 
rasstandarden. Man ska respektera det som står i rasstandarden. Domare kommer alltid tolka 
rasstandarden på sitt sätt, de är människor och ser olika saker som de tycker är viktigt.

Barbet ska inte ha klumpar/ tovade testar som den spanska vattenhunden har. Men om pälsen inte 
borstas så bildas det tovor som tillslut blir som långa testar, detta ska inte Barbet ha. Den ska vara 
lockig.

En ur publiken tar upp sin hund och visar att den har testar i pälsen. Hunden har vågig päls. 
Kommetaren från ledningen var att testarna var mycket diskreta och att det inte har något med 
pälstypen att göra, men om pälsen inte borstas så bildas dessa testar/tovor.

Extremt krullig päls kan forma testar, utan att det är en tovig päls.

Två typer av päls (vågig och krullig) visas för att frågan om vilken päls som är att föredra?
Svar från ledningen: Det spelar ingen roll, båda är godkända, båda hundarna i fråga har lång tjock 
päls och räknas som ullig/krullig. Om hundarna visas på utställning är det upp till domaren att döma 
och då handlar det om personlig smak som variera från domare till domare. 



Pälsen får inte vara tunn och inte rak/slät. Rakt hår och päls utan underull är inte önskvärt. 

Pälsen kan vara både glansig och matt

Pälsstrukturen är viktigare än färgen

Ledningen tar bestämt avstånd från ”grooming” på Barbet.
Barbet ska se naturlig ut och ska inte bli en ny pudel. 
De ser negativt på den utvecklingen som sker i vissa länder där Barbet har börjat åka upp på 
trimbordet inför utställningar. 

På utställning ska hunden vara ren och minimalt borstad

Fråga:
Kan man visa Barbet på utställning eller eftersträva i vardagen att Barbeten kan se? Enligt standarden
ska Barbet ha mycket hår för ögonen så att den inte ser allt som händer.
Svar från ledningen: Man ska se till hundens hälsa, det får inte bli ett problem med hår för ögonen. 
Något mer detaljerat svar gavs inte. 

Pälsfärg och färg på skinnet ska vara samma

Svart pälsfärg- pigment på nos, läppar och eyeliner ska vara svart
Brun pälsfärg- pigment på nos, läppar och eyeliner ska vara brun
Fawn/sand pälsfärg- pigment på nos, läppar och eyeliner kan vara svart, brun eller rosa

Mix av färger förekommer. Färg som har funnits bakåt i Barbetens historia och som uppkommer nu 
ska vara godkänd. Nya färger och färgteckningar som inte tidigare förekommit i historian eller som 
uppkommer av resultat av korsparningar är inte godkända. 

Tvåfärgeat och trefärgat är inte godkänt. Barbet kan ha två färger men den ena färgen ska vara 
dominerande på hela kroppen. 

Epilepsi- ett genetiskt problem
För tillfället finns inget DNA-test som hjälp. Man hoppas kunna forska fram det i framtiden, men då 
behövs mycket mer blodprover från Barbeter. Alla hundar är viktiga och har en unik genuppsättning 
och det är viktigt att alla hundar lämnar blodprov.

Man tror att det finns två typer av gener som ger upphov till epilepsi. En utvecklas på ett tidigt 
stadium när hunden är ung/valp och den andra utvecklas senare i livet när hunden är äldre. 

Bärare av epilepsi är inte sjuka, men kan sprida sjukdomen vidare. 
I framtiden hoppas man kunna testa vilka hundar som är bärare och vilka som är fria för att minska 
spridningen av epilepsi.

Båda föräldrarna måste vara bärare av genen för att sjukdomen ska bryta ut.  
Parar man två dominanta bärare så blir utslaget ca 6/8 sjuka av avkommorna. De avkommor som inte
blir sjuka kan vara fria eller bärare. 

Hundar med epilepsi ska inte användas i avel pga stor spridningsrisk



Viktigt att sjukdomsfall rapporteras

Inavel har dålig inverkan på avel. En individ ska inte övaranvändas i avel, om denna skulle vara bärare
av någon sjukdom blir läget snabbt kritiskt och sjukdomsspridningen blir stor. 

Standarden:

Texter från 1215-talet beskriver Barbet som en hund med lång, krullig, tjock päls som gillar vatten.
De behöver inte älska att simma i öppet hav, men i små lerpölar

Barbet ska jaga med låg nos

I standarden 1904 står det lång, ullig och krullig tjock päls. Vikt ca 25 kg, mankhöjd 50 cm.

1938 registrerades den första Barbeten i Frankrike
1949 var det 5 registrerade Barbeter

Första rasstandarden skrevs 1894, den har sedan dess ändrats 4 gånger och den sista är från 2006.
Standarden beskriver idealhunden som skall eftersträvas. 

I den nya standarden kommer inte ordet ”eliminera” finnas med. Detta pga att det ordet har 
missuppfattats.

Endast den franska standarden är den rätta för Barbet. 

Barbet ska inte delas upp i två ”raser” t ex nya och gamla blodslinjer. Alla är Barbeter lika mycket. Det
finns ingen ”pure breed” i någon ras. Fokus ska ligga på hälsa och temperament och blodslinjer och 
utseende är inte viktigt. 

Storlek:
I dagens standard är måtten:
Hane: 58-65 cm
Tik: 53-61 cm



Många hundar är mindre och storleken kommer att sänkas. Men för avel är detta oviktigt eftersom 
de föds för få Barbeter i världen. Storleken är en petitess som inte ska vara av stor betydelse, men 
man kan sträva åt något mindre hundar om parningsmöjligheten till det finns. 

Karaktär:

Barbet ska vara balanserad.

Aggressiva hundar är ett allvarligt fel och måste uteslutas ur avel. Man kan ha en aggressiv hund som 
inte har med gener att göra, utan kanske smärta eller sjukdom, men även dessa bör uteslutas ur avel.

På utställning kan domare ha rätt att diskvalificera aggressiv hund även utanför ringen.

Både aggressivitet och skygghet är en defekt som inte ska eftersträvas i avelsarbete.  Det är speciellt 
viktigt att inte använda aggressiva/skygga hundar i små genpoler då det kan nedärvas lätt.

Korsparning

Sjuka hundar ska inte användas vid korsparningar, bara använda hälsosamma individer och friska 
avkommor efter dessa. 

Mycket viktigt att kolla hälsan på avkommor från korsparningar

Det är inblandat pudel, spansk vattenhund, portugisisk vattenhund och Irländsk vattenhund i  Barbet.
Pudel är inte att rekommendera vid korsparning. Det är både fördelar och nackdelar med att 
använda andra vattenhundar vid korsparning med Barbet.  

Innan en korsparning görs ska man alltid ansöka om det hos FCI som måste ge klartecken. 


