
  

  

  

  

  

  

  

BBRREEEEDD  PPRROOFFIILLEE::  --  TTHHEE  FFLLAATT--CCOOAATTEEDD  RREETTRRIIEEVVEERR  

11999966      KKuurrtt  DD..  AAnnddeerrssoonn  

  

IIff  yyoouu  aarree  lluucckkyy  eennoouugghh  ttoo  hhaappppeenn  uuppoonn  aa  ggrroouupp  ooff  FFllaatt--CCooaatteedd  RReettrriieevveerrss  aatt  aa  llooccaall  hhuunnttiinngg  tteesstt  

oorr  ddoogg  sshhooww,,  yyoouu''llll  mmaakkee  yyoouurr  iinnttrroodduuccttiioonn  ttoo  aann  eexxttrreemmeellyy  hhaappppyy,,  eenntthhuussiiaassttiicc  aanndd  eenneerrggeettiicc  

bbrreeeedd..    FFllaatt--CCooaattss,,  wwiitthh  tthheeiirr  cchhaarraacctteerriissttiicc  wwaaggggiinngg  ttaaiill  aanndd  ssppaarrkklliinngg  eeyyeess,,  hhaavvee  aann  eexxuubbeerraannccee  

mmaattcchheedd  bbyy  ffeeww  bbrreeeeddss..  TThhee  bbrreeeedd  hhaass  rreemmaaiinneedd  mmuucchh  lleessss  ccoommmmoonn  tthhaann  ootthheerr  ppooppuullaarr  rreettrriieevveerrss  

ssuucchh  aass  tthhee  LLaabbrraaddoorr  aanndd  tthhee  GGoollddeenn  RReettrriieevveerr..    SSttiillll,,  uunnddeerr  tthhee  wwaattcchhffuull  eeyyee  ooff  aa  ssmmaallll  ggrroouupp  ooff  

ddeeddiiccaatteedd  bbrreeeeddeerrss,,  tthhee  FFllaatt--CCooaatteedd  RReettrriieevveerr  hhaass  rreemmaaiinneedd  aa  ttrruullyy  vveerrssaattiillee,,  mmuullttii--ppuurrppoossee  bbrreeeedd  

tthhaatt  iiss  eeqquuaallllyy  aatt  hhoommee  iinn  tthhee  ffiieelldd,,  oobbeeddiieennccee  oorr  sshhooww  rriinngg..      

  

TThhee  BBrreeeedd::  

  

TThhee  bbrreeeedd  ssttaannddaarrdd  ffoorr  tthhee  FFllaatt--CCooaatteedd  RReettrriieevveerr  ddeessccrriibbeess  aa  mmooddeerraatteellyy  ssiizzeedd  ddoogg,,  wwiitthh  aa  

pprreeffeerrrreedd  hheeiigghhtt  ooff  bbeettwweeeenn  2233  ttoo  2244  11//22  iinncchheess  aatt  tthhee  wwiitthheerrss  ffoorr  ddooggss  aanndd  2222  ttoo  2233  11//22  iinncchheess  aatt  

tthhee  wwiitthheerrss  ffoorr  bbiittcchheess..    FFllaatt--CCooaattss  sshhoouulldd  ccaarrrryy  aa  mmooddeerraattee  ccooaatt,,  wwiitthh  lleeggss  aanndd  ttaaiill  wweellll  

ffeeaatthheerreedd..    CCooaatt  ccoolloorr  ccaann  bbee  eeiitthheerr  bbllaacckk  oorr  lliivveerr..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  bbrreeeedd  ssttaannddaarrdd,,  tthhee  FFllaatt--CCooaatt  

hhaass  ttrraaddiittiioonnaallllyy  bbeeeenn  ddeessccrriibbeedd  aass  sshhoowwiinngg  ""PPoowweerr  wwiitthhoouutt  lluummbbeerr  aanndd  rraacciinneessss  wwiitthhoouutt  

wweeeeddiinneessss..""    AA  FFllaatt--CCooaatt''ss  wweeiigghhtt  sshhoouulldd  bbee  pprrooppoorrttiioonnaall  ttoo  tthhee  ddoogg''ss  ssiizzee,,  iiddeeaallllyy  iinn  hhaarrdd  

wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonn,,  ffrreeee  ooff  eexxcceessss  wweeiigghhtt..      

  

OOnnee  ooff  tthhee  mmoosstt  ddiissttiinnccttiivvee  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  FFllaatt--CCooaatt  iiss  iittss  eelleeggaanntt  hheeaadd  tthhaatt,,  wwhheenn  vviieewweedd  ffrroomm  

tthhee  ssiiddee,,  sshhoouulldd  ggiivvee  tthhee  iimmpprreessssiioonn  ooff  aa  oonnee--ppiieeccee,,  mmoollddeedd  hheeaadd  wwiitthh  mmiinniimmaall  ssttoopp..    TThhee  ddoogg  

sshhoouulldd  hhaavvee  aann  aalleerrtt  aanndd  kkiinndd  eexxpprreessssiioonn,,  ddaarrkk  aallmmoonndd--sshhaappeedd  eeyyeess  sseett  wwiiddeellyy  aappaarrtt,,  aanndd  aa  wweellll  

ffiilllleedd  iinn  ffoorree--ffaaccee..    AAnn  eelleeggaanntt  bbrreeeedd,,  oowwnneerrss  aarree  ssoommeettiimmeess  aasskkeedd  iiff  tthheeiirr  ddooggss  aarree  aa  ttyyppee  ooff  

sseetttteerr,,  oorr  ""bbllaacckk  GGoollddeennss"",,  hhoowweevveerr  tthhee  bbrreeeedd  iiss  ddiissttiinncctt,,  pprreeddaattiinngg  tthheeiirr  bblloonnddee  ccoouussiinnss  bbyy  aatt  

lleeaasstt  hhaallff  aa  cceennttuurryy..  

    

  

BBrreeeedd  BBaacckkggrroouunndd::  

  

TThhee  FFllaatt--CCooaatteedd  RReettrriieevveerr  wwaass  ddeevveellooppeedd  aanndd  ffiixxeedd  aass  aa  bbrreeeedd  iinn  tthhee  mmiidd  ttoo  llaattee  11880000''ss  iinn  BBrriittaaiinn..    

OOrriiggiinnaallllyy  kknnoowwnn  aass  wwaavvyy--ccooaatteedd  rreettrriieevveerrss,,  tthhee  bbrreeeedd  lliikkeellyy  ddeesscceennddeedd  ffrroomm  tthhee  SStt..  JJoohhnn''ss  

NNeewwffoouunnddllaanndd  ((aa  ssmmaalllleerr  ddoogg  tthhaann  tthhee  pprreesseenntt  ddaayy  NNeewwffoouunnddllaanndd,,  aanndd  tthhee  pprrooggeenniittoorr  ooff  tthhee  

LLaabbrraaddoorr  RReettrriieevveerr  bbrreeeedd)),,  ccrroosssseedd  wwiitthh  aa  vvaarriieettyy  ooff  ootthheerr  bbrreeeeddss  ssuucchh  aass  CCoolllliieess  aanndd  SSeetttteerrss..      

  

SSttaabbiilliizziinngg  tthhee  bbrreeeedd  iiss  ccrreeddiitteedd  ttoo  MMrr..  SSeewwaalllliiss  EEvveellyynn  SShhiirrlleeyy  ((11884444--11990044))  wwhhoo,,  aatt  aaggee  2299,,  aallssoo  

ffoouunnddeedd  tthhee  KKeennnneell  CClluubb  iinn  BBrriittaaiinn  aanndd  bbeeccaammee  iittss  ffiirrsstt  PPrreessiiddeenntt  aanndd  CChhaaiirrmmaann..    MMrr..  SShhiirrlleeyy  

wwaass  aa  nnootteedd  aallll--bbrreeeedd  jjuuddggee,,  aanndd  ssoouugghhtt  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  wwaavvyy--ccooaatteedd  rreettrriieevveerrss  aanndd  ddiissttiinngguuiisshh  

tthheemm  ffrroomm  tthhee  ccoommpplleetteellyy  uunnrreellaatteedd  ccuurrllyy--ccooaatteedd  rreettrriieevveerrss..  

              

TThhee  FFllaatt--CCooaatteedd  RReettrriieevveerr  bbeeccaammee  aa  ppooppuullaarr  bbrreeeedd  aammoonngg  ggaammeekkeeeeppeerrss  iinn  BBrriittaaiinn,,  dduuee  ttoo  tthheeiirr  

eexxcceelllleenntt  wwoorrkkiinngg  aabbiilliittyy..    HHoowweevveerr,,  rreeggiissttrraattiioonnss  ppeeaakkeedd  iinn  tthhee  eeaarrllyy  11992200''ss  aanndd  eexxppeerriieenncceedd  aa  

sstteeaaddyy  ddeecclliinnee  uunnttiill  tthhee  11995500''ss..    AA  vvaarriieettyy  ooff  rreeaassoonnss  hhaavvee  bbeeeenn  cciitteedd,,  iinncclluuddiinngg  aa  pprrooggrreessssiivvee  

ddoommiinnaannccee  bbyy  LLaabbrraaddoorrss  iinn  ffiieelldd  ttrriiaallss,,  tthhee  iinnccrreeaassiinngg  ppooppuullaarriittyy  ooff  GGoollddeenn  RReettrriieevveerrss,,  aanndd  tthhee  

uunnffoorrttuunnaattee  iinntteerrcceessssiioonn  ooff  ttwwoo  WWoorrlldd  WWaarrss..    AA  vveerryy  ssmmaallll  ggrroouupp  ooff  ddeeddiiccaatteedd  ffaanncciieerrss  ssttrruugggglleedd  

ttoo  kkeeeepp  tthhee  bbrreeeedd  vviiaabbllee  dduurriinngg  tthhee  SSeeccoonndd  WWoorrlldd  WWaarr,,  aanndd  SSttaannlleeyy  LL..  OO''NNeeiillll  ppaaiinnssttaakkiinnggllyy  

wwoorrkkeedd  ttoo  ssaallvvaaggee  aanndd  aaddvvaannccee  tthhee  bbrreeeedd..  



  

  

  

  

  

  

  

  

OOnnee  ooff  tthhee  eeaarrlliieesstt  FFllaatt--CCooaattss  iimmppoorrtteedd  iinnttoo  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  wwaass  PPeewwccrroofftt  PPrreeffeecctt,,  sseenntt  ttoo  

HHoommeerr  DDoowwnniinngg  ooff  OOhhiioo  bbyy  OO''NNeeiillll  iinn  11995533..    IInn  11995555,,  DDoowwnniinngg  iimmppoorrtteedd  aa  lliivveerr  ccoolloorreedd  FFllaatt--

CCooaatt  bbiittcchh  AAtthheerrbbrraamm  SStteellllaa..    TThhee  ttoottaall  ppooppuullaattiioonn  ooff  FFllaatt--CCooaattss  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  iinnccrreeaasseedd  ttoo  

nniinnee  iinn  11995566  aanndd,,  wwiitthh  tthhee  aaddvveenntt  ooff  ttwwoo  lliitttteerrss,,  tthhee  nnuummbbeerrss  rroossee  ttoo  ttwweennttyy--ttwwoo  iinn  11995577..    TThhee  

bbrreeeedd''ss  ppaarreenntt  cclluubb  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  tthhee  FFllaatt--CCooaatteedd  RReettrriieevveerr  SSoocciieettyy  ooff  AAmmeerriiccaa,,  IInncc..  

((FFCCRRSSAA)),,  wwaass  ssuubbsseeqquueennttllyy  ffoorrmmeedd  iinn  11996600..    CCuurrrreennttllyy,,  FFllaatt--CCooaatteedd  RReettrriieevveerr  rreeggiissttrraattiioonnss  aarree  

rraannkkeedd  110000  oouutt  ooff  113377  bbrreeeeddss  wwiitthh  444466  ddooggss  rreeggiisstteerreedd  iinn  11999944..  

  

    

TThhee  WWoorrkkiinngg  CCoonnnneeccttiioonn::  

  

OOnnee  tthhiinngg  tthhaatt  ddiissttiinngguuiisshheess  tthhee  FFllaatt--CCooaatteedd  RReettrriieevveerr  ffrroomm  mmaannyy  ootthheerr  ssppoorrttiinngg  bbrreeeeddss  hhaass  bbeeeenn  

tthhee  rreeffuussaall  ooff  tthhee  ddeeddiiccaatteedd  bbrreeeeddeerrss  ttoo  aallllooww  aa  sspplliitt  iinnttoo  sseeppaarraattee  ffiieelldd  vveerrssuuss  sshhooww  lliinneess..  

PPrreesseerrvviinngg  aanndd  pprroommoottiinngg  tthhee  bbrreeeedd''ss  wwoorrkkiinngg  aabbiilliittyy  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  oonnee  ooff  tthhee  hhiigghheesstt  pprriioorriittiieess  

bbyy  mmoosstt  ooff  tthhee  bbrreeeedd''ss  gguuaarrddiiaannss..    IItt  iiss  ffeelltt  tthhaatt  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  tthhaatt  mmaakkee  tthhee  bbrreeeedd  ssppeecciiaall  aanndd  

ddiissttiinncctt  ccaann  bbeesstt  bbee  eevvaalluuaatteedd  aanndd  aaddvvaanncceedd  bbyy  pprreesseerrvviinngg  tthhee  wwoorrkkiinngg  ttrraaiittss  tthhaatt  aarree  ffuunnddaammeennttaall  

ttoo  tthhee  bbrreeeedd,,  bbrreeeeddiinngg  ffoorr  mmeennttaall  aanndd  pphhyyssiiccaall  ssoouunnddnneessss  aanndd  lloonnggeevviittyy..    TThhee  bbrreeeedd  wwaass  

ddeevveellooppeedd  aass  aa  wwoorrkkiinngg  rreettrriieevveerr..    IInn  oorrddeerr  ttoo  pprreesseerrvvee  tthhee  dduuaall  nnaattuurree  ooff  tthhee  FFllaatt--CCooaatt,,  tthhee  

wwoorrkkiinngg  aabbiilliittiieess  ooff  bbrreeeeddiinngg  ssttoocckk  sshhoouulldd  bbee  tteesstteedd  eeaacchh  ggeenneerraattiioonn..  TThhee  FFllaatt--CCooaatteedd  RReettrriieevveerr  

sshhoouulldd  bbee  aa  ttiirreelleessss  aanndd  wwiilllliinngg  wwoorrkkeerr,,  bbiiddddaabbllee  iinn  nnaattuurree,,  wwiitthh  aann  uunneeqquuaalleedd  aabbiilliittyy  ttoo  llooccaattee  

ffaalllleenn  ggaammee..      

  

FFllaatt--CCooaatteedd  RReettrriieevveerrss  hhaavvee  vveerryy  ssuucccceessssffuullllyy  ccoommppeetteedd  iinn  hhuunnttiinngg  tteessttss,,  oobbeeddiieennccee  ttrriiaallss,,  

ttrraacckkiinngg  tteessttss  aanndd,,  mmoorree  rreecceennttllyy,,  aaggiilliittyy  ccoommppeettiittiioonnss..    EEvviiddeennccee  ooff  tthhee  bbrreeeedd''ss  mmuullttii--ppuurrppoossee  

nnaattuurree  iiss  aappppaarreenntt  wwhheenn  rreevviieewwiinngg  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ttiittlleess  aawwaarrddeedd  ttoo  FFllaatt--CCooaattss  ddeessppiittee  tthheeiirr  

rreellaattiivveellyy  llooww  nnuummbbeerrss..    IInn  11999944  AAmmeerriiccaann  KKeennnneell  CClluubb  ((AAKKCC))  ccoommppeettiittiioonn,,  FFllaatt--CCooaattss  eeaarrnneedd  

9999  oobbeeddiieennccee  ttiittlleess  ((88  aatt  tthhee  UUDD  lleevveell)),,  1144  ttrraacckkiinngg  ttiittlleess  aanndd  6633  hhuunnttiinngg  ttiittlleess  ((55  aatt  tthhee  mmaasstteerr  

hhuunntteerr  lleevveell))..    DDuurriinngg  tthhee  ssaammee  ttiimmee  ppeerriioodd,,  112255  FFllaatt--CCooaattss  eeaarrnneedd  tthheeiirr  ccoonnffoorrmmaattiioonn  

cchhaammppiioonnsshhiipp  ttiittllee  ((CCHH))..    NNoott  bbaadd  ffoorr  aa  bbrreeeedd  tthhaatt  hhaass  rreeggiisstteerreedd  oonnllyy  aapppprrooxxiimmaatteellyy  445500  ddooggss  

ppeerr  yyeeaarr  oovveerr  tthhee  llaasstt  tteenn  yyeeaarrss..  

  

  

BBrreeeedd  CChhaarraacctteerr  aanndd  TTrraaiinniinngg  CCoonnssiiddeerraattiioonnss::  

  

TThhee  FFllaatt--CCooaatteedd  RReettrriieevveerr  sshhoouulldd  aallwwaayyss  bbee  aa  cchheeeerrffuull  aanndd  wwiilllliinngg  wwoorrkkeerr,,  hhoowweevveerr  hhee  ccaann  aallssoo  

pprreesseenntt  aa  cchhaalllleennggee  ttoo  nnoovviiccee  ddoogg  oowwnneerrss..    TThhee  bbrreeeedd  hhaass  aann  iinnnnaattee  sseennssee  ooff  ffuunn,,  ssoommeettiimmeess  ttoo  

tthhee  eemmbbaarrrraassssmmeenntt  oorr  ddiissttrreessss  ooff  tthheeiirr  oowwnneerrss..    DDrr..  NNaannccyy  LLaauugghhttoonn,,  iinn  hheerr  bbooookk  AA  RReevviieeww  OOff  

TThhee  FFllaatt--CCooaatteedd  RReettrriieevveerr,,  cchhaarraacctteerriizzeess  tthhee  FFllaatt--CCooaatt  aass  aa  ccaanniinnee  PPeetteerr  PPaann..    AA  mmeennttaall  iimmaaggee  ooff  

aa  FFllaatt--CCooaatteedd  RReettrriieevveerr  sshhoouulldd  iinncclluuddee  aa  hhaappppyy  wwaaggggiinngg  ttaaiill,,  ccoouupplleedd  wwiitthh  aann  aattttiittuuddee  ooff  

jjoovviiaalliittyy..      

  

FFllaatt--CCooaattss  sshhoouulldd  bbee  iinnttrroodduucceedd  ttoo  ttrraaiinniinngg  eeaarrllyy..    QQuuiicckk  ttoo  tteesstt  tthheeiirr  lliimmiittss,,  tthhee  ddooggss  wwiillll  eexxppllooiitt  

ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ffuunn  sshhoouulldd  tthheeyy  pprreesseenntt  tthheemmsseellvveess..    AAnn  eexxuubbeerraanntt  bbrreeeedd,,  iitt  iiss  nnoott  uunnccoommmmoonn  

ffoorr  FFllaatt--CCooaattss  ttoo  aatttteemmpptt  ttoo  ggrreeeett  vviissiittoorrss  bbyy  jjuummppiinngg  uupp  aanndd  ttrryyiinngg  ffoorr  aa  qquuiicckk  nnoossee  lliicckk..    

AAlltthhoouugghh  ppeerrhhaappss  ccuuttee,,  tthhiiss  iissnn''tt  aallwwaayyss  aapppprreecciiaatteedd,,  aanndd  ccaann  bbee  aa  pprroobblleemm  iinn  hhoommeess  wwiitthh  ssmmaallll  

cchhiillddrreenn..    WWhhiillee  aa  FFllaatt--CCooaatt  wwoouulldd  nneevveerr  ppuurrppoosseellyy  iinnjjuurree  aa  yyoouunngg  cchhiilldd,,  sseevveennttyy  ppoouunnddss  ooff  



  

  

  

  

  

  

  

bboouunncciinngg  eenntthhuussiiaassmm  ccaann  pprreesseenntt  iittss  oowwnn  sseett  ooff  rriisskkss..    EEvveenn  tthheeiirr  eevveerr  wwaaggggiinngg  ttaaiillss  hhaavvee  bbeeeenn  

kknnoowwnn  ttoo  bboowwll  oovveerr  aa  ttooddddlleerr..  

  

TTrraaiinniinngg  aa  FFllaatt--CCooaatt  ccaann  bbee  ssoommeewwhhaatt  ooff  aa  ppaarraaddooxx..    TThhee  bbrreeeedd  iiss  eexxttrreemmeellyy  iinntteelllliiggeenntt,,  yyeett  

ssoommeewwhhaatt  ssoofftt  iinn  nnaattuurree..    FFllaatt--CCooaattss  rreessppoonndd  bbeesstt  ttoo  ppoossiittiivvee  ttrraaiinniinngg  mmeetthhooddss  aanndd  ccaann  bbeeccoommee  

sshhyy  aanndd  ffeeaarrffuull  iiff  oovveerrllyy  hhaarrsshh  mmeetthhooddss  aarree  uusseedd..    PPuuppppiieess  sshhoouulldd  bbee  iinnttrroodduucceedd  ttoo  tthhee  bbaassiiccss  ooff    

ccoommee,,  ssiitt,,  ssttaayy,,  aanndd  ddoowwnn  aatt  aa  yyoouunngg  aaggee..        

  

FFllaatt--CCooaattss  mmaaiinnttaaiinn  tthheeiirr  iinnddeeppeennddeenntt,,  hhaappppyy--ggoo--lluucckkyy  aattttiittuuddee  tthhrroouugghhoouutt  tthheeiirr  lliivveess..    TThheeyy  

sshhoouulldd  sshhooww  bbootthh  aann  aappttiittuuddee  aanndd  aa  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  wwoorrkk..    TThheeyy  sshhoouulldd  hhaavvee  aa  kkiinndd,,  iinntteelllliiggeenntt  aanndd  

ssttaabbllee  tteemmppeerraammeenntt,,  aanndd  aalltthhoouugghh  tthheeyy  wwiillll  lliikkeellyy  aannnnoouunnccee  vviissiittoorrss  wwiitthh  aa  ddeeeepp  bbaarrkk,,  tthheeyy  sshhoouulldd  

sshhooww  nnoo  ssiiggnnss  ooff  aaggggrreessssiioonn  ttoowwaarrddss  ssttrraannggeerrss..      

  

  

HHeeaalltthh  aanndd  WWeellffaarree::  

  

TThhee  FFllaatt--CCooaatteedd  RReettrriieevveerr    iiss  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  mmaannyy  ttoo  bbee  aa  ggeenneerraallllyy  hheeaalltthhyy  bbrreeeedd..    WWhhiillee  

ssuusscceeppttiibbllee  ttoo  tthhee  ssaammee  ddiisseeaasseess  aanndd  iinnffiirrmmiittiieess  aass  ootthheerr  bbrreeeeddss,,  ddeeddiiccaatteedd  bbrreeeeddeerrss  ppllaaccee  tthhee  

bbrreeeedd''ss  hheeaalltthh  aanndd  ssoouunnddnneessss  aass  tthhee  ffoorreemmoosstt  ccoonnssiiddeerraattiioonn  wwhheenn  ppllaannnniinngg  tthheeiirr  lliitttteerrss..    TThhee  

FFCCRRSSAA  rreeccoommmmeennddss  tthhaatt  aallll  bbrreeeeddiinngg  ssttoocckk  bbee  cchheecckkeedd  ffoorr  hhiipp  ddyyssppllaassiiaa  bbyy  tthhee  OOrrtthhooppeeddiicc  

FFoouunnddaattiioonn  ooff  AAmmeerriiccaa  ((OOFFAA)),,  aa  cclleeaarriinngghhoouussee  ffoorr  hhiipp  aanndd  eellbbooww  ddiisseeaassee,,  aanndd  tthhaatt  eeyyeess  bbee  

cclleeaarreedd  aannnnuuaallllyy  bbyy  aa  bbooaarrdd  cceerrttiiffiieedd  vveetteerriinnaarryy  oopptthhoollmmoollooggiisstt..      

  

AAnnootthheerr  ppootteennttiiaall  oorrtthhooppeeddiicc  ddiisseeaassee  iiss  ppaatteellllaarr  lluuxxaattiioonn..    TThhiiss  iiss  aa  ccoonnddiittiioonn  wwhheerree  tthhee  kknneeeeccaapp  

sslliippss  ooffff  ttoo  tthhee  ssiiddee  ooff  tthhee  ffeemmuurr..    TThhee  sseevveerriittyy  ooff  ppaatteellllaarr  lluuxxaattiioonn  ccaann  rraannggee  ffrroomm  mmiilldd  ttoo  sseevveerree,,  

wwiitthh  sseevveerree  ccaasseess  bbeeiinngg  ppootteennttiiaallllyy  ccrriipppplliinngg  ttoo  tthhee  ddoogg..    BBrreeeeddeerrss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  hhaavvee  aallll  

ppuuppppiieess  eexxaammiinneedd  ffoorr  ppaatteellllaarr  lluuxxaattiioonn  bbeeffoorree  bbeeiinngg  ppllaacceedd  iinn  nneeww  hhoommeess..  

  

CCaanncceerr  hhaass  aallssoo  pprreesseenntteedd  ssoommee  cchhaalllleennggeess  ttoo  FFllaatt--CCooaatt  ffaanncciieerrss..    AAss  aa  ggrroouupp,,  bbrreeeeddeerrss  hhaavvee  

bbeeccoommee  ccoonncceerrnneedd  oovveerr  aann  aappppaarreenntt  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  iinncciiddeennccee  ooff  ccaanncceerr..    MMoorree  rreesseeaarrcchh  iiss  nneeeeddeedd  

ttoo  ttrryy  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  ffaaccttoorrss  tthhaatt  mmaayy  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  oorr  eexxaacceerrbbaattee  tthhee  oonnsseett  ooff  ccaanncceerr..    TToowwaarrddss  

tthhaatt  eenndd,,  tthhee  FFCCRRSSAA  mmeemmbbeerrss  hhaavvee  ggeenneerroouussllyy  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  aa  rreesseeaarrcchh  pprrooggrraamm  wwiitthh  tthhee  ggooaall  

ooff  aa  ggrreeaatteerr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ccaanncceerr  iinn  FFllaatt--CCooaattss..  

  

FFiinnaallllyy,,  aallll  FFllaatt--CCooaattss  sshhoouulldd  rreecceeiivvee  rreegguullaarr  vveetteerriinnaarryy  ccaarree..    DDooggss  tthhaatt  aarree  aaccttiivvee  iinn  tthhee  ffiieelldd  ccaann  

bbee  eexxppoosseedd  ttoo  ttiicckkss  ccaarrrryyiinngg  llyymmee  ddiisseeaassee,,  aanndd  mmaannyy  bbrreeeeddeerrss  rreeccoommmmeenndd  pprreeccaauuttiioonnaarryy  

vvaacccciinnaattiioonn  aaggaaiinnsstt  llyymmee  ddiisseeaassee..    HHeeaarrttwwoorrmm  mmeeddiiccaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  aass  rreeccoommmmeennddeedd..      

  

  

FFllaatt--CCooaattss  AAss  PPeettss::  

  

PPrrooppeerrllyy  ttrraaiinneedd  aanndd  ssoocciiaalliizzeedd,,  FFllaatt--CCooaattss  aarree  uunnppaarraalllleelleedd  aass  ffaammiillyy  ppeettss..    TThheeyy  hhaavvee  aa  

ppeerrppeettuuaallllyy  cchheeeerryy  ddiissppoossiittiioonn,,  aann  uunnddyyiinngg  llooyyaallttyy,,  aanndd  aarree  eexxttrreemmeellyy  aaffffeeccttiioonnaattee..    TThheeyy  hhaavvee  

tteerrrriiffiicc  tteemmppeerraammeennttss,,  aarree  eexxcceelllleenntt  wwiitthh  cchhiillddrreenn,,  aanndd  lliivvee  ttoo  ddoo  tthhiinnggss  wwiitthh  tthheeiirr  hhuummaann  

ffaammiilliieess..    GGrroooommiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  llooww  ttoo  mmooddeerraattee..    TThhee  ddooggss  aarree  bbee  pprreettttyy  mmuucchh  ''wwaasshh  aanndd  

wweeaarr'',,  hhoowweevveerr,,  rreegguullaarr  sshheeddddiinngg  iiss  ttoo  bbee  eexxppeecctteedd..    RReegguullaarr  bbrruusshhiinngg,,  ttiiddyyiinngg  ooff  tthhee  ffeeeett  aanndd  eeaarrss  

aanndd  aann  ooccccaassiioonnaall  bbaatthh  aarree  tthhee  oonnllyy  rroouuttiinnee  ggrroooommiinngg  tthhaatt''ss  nneecceessssaarryy..    

  



  

  

  

  

  

  

  

FFllaatt--CCooaattss  aarree  iinntteelllliiggeenntt,,  eexxuubbeerraanntt  aanndd  ccrreeaattiivvee..    WWiitthhoouutt  pprrooppeerr  oouuttlleettss  ffoorr  tthheeiirr  ccoonnssiiddeerraabbllee  

eenneerrggyy,,  bboorreedd  FFllaatt--CCooaattss  mmaayy  rreessoorrtt  ttoo  ddiiggggiinngg  iinn  ggaarrddeennss,,  cchheewwiinngg,,  oorr  nnuuiissaannccee  bbaarrkkiinngg..    FFllaatt--

CCooaattss  ddoo  bbeesstt  iinn  hhoouusseehhoollddss  tthhaatt  pprroovviiddee  ssuuffffiicciieenntt  aaccttiivviittiieess  ttoo  cchhaalllleennggee  hhiiss  ccoonnssiiddeerraabbllee  

iinntteelllleecctt..    IIddeeaallllyy  aallll  FFllaatt--CCooaattss  wwoouulldd  hhaavvee  ffrreeqquueenntt  eexxccuurrssiioonnss  wwiitthh  tthheeiirr  oowwnneerrss  oonn  hhiikkiinngg  aanndd  

hhuunnttiinngg  ttrriippss,,  bbuutt  tthhaatt  iiss  nnoott  aallwwaayyss  ppoossssiibbllee..    TTrraacckkiinngg,,  oobbeeddiieennccee,,  aaggiilliittyy  aanndd  ffllyy--bbaallll  aarree  ootthheerr  

aaccttiivviittiieess  aatt  wwhhiicchh  FFllaatt--CCooaattss  hhaavvee  eexxcceelllleedd..    FFllaatt--CCooaattss  tthhrriivvee  iinn  eennvviirroonnmmeennttss  wwhheerree  tthheeyy  aarree  

aaffffoorrddeedd  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  ooff  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  tthheeiirr  hhuummaann  ffaammiilliieess..    TThheeyy  aarree  lleessss  hhaappppyy  wwhheenn  tthheeyy  aarree  

rreelleeggaatteedd  ttoo  kkeennnneellss..    TThheeyy  ccaann  bbeeccoommee  eexxcciittaabbllee,,  ffrruussttrraatteedd,,  nnooiissyy  oorr  ddaammaaggiinngg  iinncclluuddiinngg  

ddaammaaggee  ttoo  tthheemmsseellvveess,,  aanndd  tthhuuss  nnoott  aa  bbrreeeedd  wweellll  ssuuiitteedd  ttoo  llaarrggee  nnuummbbeerrss  rraaiisseedd  iinn  kkeennnneell  

eennvviirroonnmmeennttss..  

  

AAbboovvee  aallll,,  oowwnneerrss  ooff  FFllaatt--CCooaattss  mmuusstt  ppoosssseessss  aa  sseennssee  ooff  hhuummoorr  aass  FFllaatt--CCooaattss  ddeelliigghhtt  iinn  ffiinnddiinngg  

ffuunn  iinn  aallll  ooff  tthheeiirr  aaccttiivviittiieess..    IIff  aa  ppootteennttiiaall  oowwnneerr  eexxppeeccttss  bblliinndd  oobbeeddiieennccee  aanndd  uunnffaaiilliinngg  pprreecciissiioonn  

eeaacchh  aanndd  eevveerryy  ttiimmee,,  aa  FFllaatt--CCooaatt  wwiillll  nnoott  bbee  tthheeiirr  iiddeeaall  cchhooiiccee..    HHoowweevveerr,,  iiff  tthhee  oowwnneerr  ccaann  

mmaaiinnttaaiinn  tthhee  ssaammee  cchheeeerryy  aattttiittuuddee  aanndd  ooppttiimmiissttiicc  oouuttllooookk  oonn  lliiffee  aass  tthheeiirr  FFllaatt--CCooaatt,,  tthheenn  tthhee  

oowwnneerr  aanndd  bbrreeeedd  aarree  iiddeeaallllyy  mmaattcchheedd..      

  

  

FFiinnddiinngg  AA  FFllaatt--CCooaatt::  

  

AAss  wwiitthh  aannyy  bbrreeeedd,,  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  tthhiinnggss  yyoouu  ccaann  ddoo  wwhheenn  sseeaarrcchhiinngg  ffoorr  aa  nneeww  ppuuppppyy  

iiss  ttoo  llooccaattee  aa  bbrreeeeddeerr  yyoouu  lliikkee  aanndd  ttrruusstt..    AA  bbrreeeeddeerr  sshhoouulldd  bbeeccoommee  aa  ssoouurrccee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  

ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  lliiffee  ooff  yyoouurr  ddoogg..    TThhee  FFCCRRSSAA  mmaaiinnttaaiinnss  aa  lliisstt  ooff  bbrreeeeddeerrss  wwhhoo  aarree  wwiilllliinngg  ttoo  ttaallkk  

wwiitthh  pprroossppeeccttiivvee  nneeww  oowwnneerrss  aabboouutt  FFllaatt--CCooaattss..    IItt''ss  aa  ggoooodd  pprraaccttiiccee  ttoo  ttaallkk  wwiitthh  sseevveerraall  bbrreeeeddeerrss  

ttoo  ddiissccuussss  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  ggooaallss  iinn  tthheeiirr  bbrreeeeddiinngg  pprraaccttiiccee,,  bbuutt  ddoonn''tt  bbee  ssuurrpprriisseedd  wwhheenn  tthhee  

bbrreeeeddeerrss  aasskk  yyoouu  aass  mmaannyy  qquueessttiioonnss  aass  yyoouu  aasskk  tthheemm..    BBrreeeeddeerrss  ooff  FFllaatt--CCooaatteedd  RReettrriieevveerrss  aarree  

vviittaallllyy  iinntteerreesstteedd  iinn  tthhee  lliiffee  lloonngg  wweellffaarree  ooff  tthheeiirr  ddooggss..  

  

DDoo  nnoott  bbee  ssuurrpprriisseedd  ttoo  eexxppeerriieennccee  ssoommee  ddeeggrreeee  ooff  ddiiffffiiccuullttyy  iinn  llooccaattiinngg  aa  FFllaatt--CCooaatt  ppuuppppyy..    SSiinnccee  

tthhee  bbrreeeedd  iiss  nnoott  wweellll  kknnoowwnn,,  aanndd  aaddvveerrttiissiinngg  ccaannnnoott  gguuaarraanntteeee  ppuuppppyy  bbuuyyeerrss,,  mmoosstt  bbrreeeeddeerrss  

ddeevveelloopp  aa  wwaaiittiinngg  lliisstt  bbeeffoorree  ppllaannnniinngg  aa  bbrreeeeddiinngg..    MMoosstt  ggoooodd  bbrreeeeddeerrss  ssppeenndd  ccoonnssiiddeerraabbllee  ttiimmee  

iinn  ppllaannnniinngg  tthheeiirr  lliitttteerrss,,  aanndd  ffrreeqquueennttllyy  hhaavvee  eennttiirree  lliitttteerrss  ppllaacceedd  iinn  pprroossppeeccttiivvee  hhoommeess  eevveenn  pprriioorr  

ttoo  uunnddeerrttaakkiinngg  tthhee  bbrreeeeddiinngg..      

  

TTyyppiiccaallllyy,,  aa  pprroossppeeccttiivvee  ppuuppppyy  bbuuyyeerr  wwiillll  llooccaattee  aa  bbrreeeeddeerr  wwhhoo  iiss  ppllaannnniinngg  aa  ffuuttuurree  lliitttteerr,,  aanndd  bbee  

iinntteerrvviieewweedd  ffoorr  iinncclluussiioonn  oonn  tthheeiirr  lliisstt  ooff  pprroossppeeccttiivvee  nneeww  oowwnneerrss..    BBrreeeeddeerrss  wwiillll  ttaakkee  aann  aaccttiivvee  

iinntteerreesstt  iinn  tthhee  ppllaannss  yyoouu  hhaavvee  ffoorr  yyoouurr  ppuuppppyy..    DDeeddiiccaatteedd  ttoo  pprreesseerrvviinngg  tthhee  wwoorrkkiinngg  ttaalleennttss  ooff  tthhee  

bbrreeeedd,,  aanndd  ccrriittiiccaallllyy  aawwaarree  ooff  tthhee  mmiisscchhiieeff  aa  bboorreedd  FFllaatt--CCooaatt  ccaann  ggeett  iinnttoo,,  bbrreeeeddeerrss  eennccoouurraaggee,,  

ccaajjoollee  aanndd  ssuuppppoorrtt  nneeww  oowwnneerrss  iinn  iinnttrroodduucciinngg  tthheeiirr  FFllaatt--CCooaattss  ttoo  aa  wwiiddee  vvaarriieettyy  ooff  aaccttiivviittiieess..    

OOnnee  rreecceenntt  ppuuppppyy  ppuurrcchhaasseerr  ccoommmmeenntteedd  tthhaatt  tthheeyy  ""ssttaarrtteedd  oouutt  iinn  ppuurrssuuiitt  ooff  aa  ppuuppppyy  aanndd  eennddeedd  uupp  

aaccqquuiirriinngg  aa  nneeww  lliiffeessttyyllee..""    HHoowweevveerr,,    iitt''ss  aa  lliiffeessttyyllee  uunnppaarraalllleelleedd  iinn  lloovvee  aanndd  ddeevvoottiioonn..  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

TTHHEE  FFLLAATT--CCOOAATTEEDD  RREETTRRIIEEVVEERR  IINN  BBRRIIEEFF  

  

CCoouunnttrryy  ooff  OOrriiggiinn::  

EEnnggllaanndd..  

  

AAKKCC  GGrroouupp::  

SSppoorrttiinngg..  

  

LLiiffee  SSppaann::  

1100  ----  1122  yyeeaarrss  

  

CCoolloorr::  

SSoolliidd  BBllaacckk  oorr  SSoolliidd  LLiivveerr  

  

GGrroooommiinngg::  

RReegguullaarr  bbrruusshhiinngg,,  wwiitthh  ooccccaassiioonnaall  bbaatthhiinngg    

aanndd  ttrriimmmmiinngg  ooff  eeaarrss  aanndd  ffeeeett..      

  

SSiizzee::  

  2233  ttoo  2244  11//22  iinncchheess  aatt  tthhee  wwiitthheerrss  ffoorr  ddooggss,,  

2222  ttoo  2233  11//22  iinncchheess  aatt  tthhee  wwiitthheerrss  ffoorr  bbiittcchheess..  

  

AAccttiivviittyy  LLeevveell::  

MMooddeerraattee  ttoo  HHiigghh..  

  

IInntteelllliiggeennccee::  

HHiigghh..  

  

TTrraaiinnaabbiilliittyy::  

EExxcceelllleenntt,,  bbuutt  eeaarrllyy  ttrraaiinniinngg  iimmppoorrttaanntt..  

  

GGoooodd  wwiitthh  cchhiillddrreenn::  

YYeess,,  bbuutt  bbrreeeedd  ccaann  bbee  vveerryy  eexxuubbeerraanntt  

  

GGoooodd  wwiitthh  ootthheerr  ppeettss::  

YYeess  

  

TTeemmppeerraammeenntt::  

EExxttrreemmeellyy  ffrriieennddllyy,,  eennjjooyyss  lliiffee  ttoo  tthhee  ffuulllleesstt..  

  

CClluubb::  

TThhee  FFllaatt--CCooaatteedd  RReettrriieevveerr  SSoocciieettyy  ooff  AAmmeerriiccaa,,  IInncc..  

    


