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GRUPPE:
FCIs RASENR.:
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32

Original: 24.01.1996
Utg: 25.11.1996 GB

RASEBESKRIVELSE FOR GRIFFON

BLEU DE GASCOGNE

Opprinnelsesland/
hjemland:

Frankrike.

Helhetsinntrykk:

Robust, kraftig bygget.

Adferd/
temperament:

God luktesans og med godt mål. En intens jakthund, ivrig og
foretaksom. Våken, aktiv, men likevel hengiven.

Hode:
Skalle:

Lett hvelvet og ikke for bred sett forfra. Nakkeknølen lett
markert. Bakhodet ovalt sett ovenfra.

Stopp:

Ikke tydelig markert.

Nesebrusk:

Sort. Stor, godt åpne nesebor.

Snuteparti:

Rett eller lett buet, omtrent samme lengde som skallen.

Lepper:

Bare lett utviklet, men dekker underkjeven.

Kjever/tenner:

Saksebitt. Fortennene sitter rett i kjeven.

Kinn:

Tørre.

Øyne:

Ovale, mørk kastanjefarget. Meget uttrykksfulle og livlige.

Ører:

Ansatt rett under øyelinjen. Myke, innrullete uten
overdrivelse, aning spisse i tuppen. Skal rekke frem til
begynnelsen av nesebrusken uten overdrivelse.

Hals:

Ganske slank, med litt løs halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Sterke og rette, men ikke grove.

Skulder:

Ganske skråstilt, muskuløs.

Albue:

Godt tilliggende.

Underarm:

Kraftig.
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Ovale, tørre og sluttede. Sorte klør og tredeputer.

Kropp:
Rygg:

Sterk, fast, kort.

Lend:

Muskuløs, lett hvelvet.

Kryss:

Lett fallende.

Bryst:

Velutviklet. Hvelvede ribber uten overdrivelse. Fyldige
flanker.

Underlinje/buk:

Lett opptrukket.

Hale:

Ganske hårete, rekker akkurat til haseleddet. Godt ansatt,
båret muntert, sabelformet.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette og parallelle. Velutviklete.

Lår:

Meget muskuløse.

Haser:

Lave.

Poter:

Som forpoter.

Bevegelser:

Smidige og livlige.

Hud:

Ganske tykk, smidig. Sort eller med sorte flekker, aldri helt
hvit. Sorte slimhinner.

Pels:
Hårlag:

Hard, grov og ragget. Litt kortere på hodet hvor øyebrynene
er ganske buskete, men dekker ikke øynene. Mye kortere og
flatere på ørene.

Farge:

Helt spettet (sort og hvit) og gir en skifergrå effekt; med eller
uten mer eller mindre store sorte flekker. To sorte flekker
vanligvis plassert på begge sider av hodet som dekker ørene
og omgir øynene, stopper ved kinnene. Midt på skallen skilles
disse av hvit stripe hvor det ofte finnes en liten sort oval flekk,
typisk for rasen. To mer eller mindre klare tan tegninger over
øyebrynsbuene som gir en ”firøyeeffekt”. Kan finnes spor
etter tanfarge på kinn, lepper, innsiden av ørene, på bena og
under halen.
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Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

50 – 57 cm
48 – 55 cm

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.
Hodet: For kort; snipete snute; for bred skalle; ører for lange
eller hårete; lyse brune øyne, synlig blinkinne.
Kropp: Lang; slapp overlinje; avfallende kryss; halen for kort
eller krokete.
Ben: Kuhaset sett bakfra; sprikende poter.
Temperament: Engstelig.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Manglende type
− Annen pels enn beskrevet
− Lyse øyne
− Ullen eller krøllet pels
− Alvorlige anatomiske feil
− Tydelige invalidiserende defekter
− Redd eller aggressiv
− Skjeløydhet

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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