NOORSE BOSKAT
gebaseerd op de Noorse Standaard
ALGEMEEN
De Noorse Boskat is een vrij grote, elegante
goedgespierde halflanghaarkat met een
natuurlijke uitstraling.
KOP
De driehoek, die gevormd wordt door lijnen te
trekken van de neuspunt aar de buitenste
punten van de oorbasis is gelijkzijdig. De
zijden van de kop zijn rechte lijnen vanaf de
snuit tot aan de jukbeenderen. Lang, recht
profiel zonder stop overgaand in een plat
voorhoofd. Krachtige kin.
OREN
Grote, rechtopstaande oren, breed aan de basis.
De ruimte tussen de oren bedraagt tenminste
de breedte van een oor. De oren zijn zodanig
geplaatst, dat de buitenlijn van het oor een
voortzetting van de lijnen van de wigvorm van
de kop vormt. En profiel gezien lijken de oren
iets uitgedraaid en wijzen iets naar voren.
Gewenst zijn lynxachtige pluimpjes op de
oren. Het binnenoor is goed behaard.
OGEN
Grote goed geopende ogen, licht
amandelvormig en iets schuin geplaatst.
Elke oogkleur is toegestaan.
LICHAAM, POTEN VOETEN
Goed ontwikkelde nek. Vrij lang, groot, goed
gespierd lichaam met een oplopende ruglijn.
Lange goed gespierde stevige poten met ronde
voeten. De achterpoten zijn langer dan de
voorpoten. Tussen de tenen zitten haarplukjes.
De Noorse Boskat is elegant ondanks zijn
redelijk zware botstructuur.

BEHARING
De kat heeft in volle vacht een bef, een volle
kraag en een broek in knickerbockermodel. Op
de schouders is de vacht wat korter.
‘s Zomers is de vacht veel korter , omdat de
ondervacht, de kraag, de bef en de broek
minder zijn ontwikkeld.
KLEUR EN AFTEKENING
De kleuren zwart, blauw, rood, crème, amber ,
light amber en de bijbehorende torties zijn
toegestaan met of zonder zilver.
De duidelijkheid van het tabby-patroon speelt
geen rol in de beoordeling.
Elke hoeveelheid wit is toegestaan .
NIET TOEGESTAAN
1-duidelijke stop
2-ronde of vierkante kopvorm
3-volledig ontbreken van de bovenvacht
4-korte staart
FOUT
1-droge, viltachtige vacht
2-ontbreken van de ondervacht
3-gedeeltelijk ontbreken van de bovenvacht
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STAART
Lange, dichtbehaarde staart. Hij reikt
tenminste tot de schouderbladen.
VACHTSTRUCTUUR
De Noorse Boskat heeft een halflange dubbele
vacht. De dichte en soms wollige ondervacht
wordt bedekt door een gladde waterafstotende
bovenvacht.
De glanzende haren bedekken de rug en de
zijkanten van het lichaam.
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