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GRUPPE:
FCIs RASENR.:
av 28.04.95

RASEBESKRIVELSE FOR FRANSK
Opprinnelsesland/
hjemland:

9
101

BULLDOG

Frankrike

Helhetsinntrykk

Typisk molosser i liten størrelse. Kraftfull i forhold til sin lille
størrelse, kort og kompakt i alle proporsjoner, glatthåret, kort
ansikt med tilbakelagt snuteparti, opprettstående ører,
naturlig kort hale. Utseende gir inntrykk av en aktiv,
intelligent, meget muskuløs hund, med kompakt helhet og en
solid benbygning.

Adferd/
temperament:

Selskapelig, livlig, leken, sporty, ivrig. Spesielt hengiven
overfor sin familie.

Hode:

Meget kraftig, bredt og kvadratisk, med hud som danner
nesten symmetriske rynker. Karakteristisk for bulldoggens
hode er forkortning av snutelengden; skallen har den bredde
som er gått tapt i lengden.

Skalle:

Bred, nesten flat, pannen godt rundet. Øyenbrynsbuene godt
markerte, atskilt av en særdeles godt utviklet fure mellom
øynene. Furen skal ikke fortsette oppover pannen. Nakkeknølen meget lite utviklet.

Stopp:

Dypt og godt markert stopp.

Ansiktsregion:
Nesebrusk:

Bred, meget kort oppstoppernese. Neseborene godt åpne og
symmetriske, rettet skrått bakover. Neseborenes og
oppstoppernesens skråning skal ikke forhindre normal
pusting.

Snuteparti:

Meget kort og bredt med konsentrisk symmetriske folder som
fortsetter nedover overleppene. (Neseryggens lengde ca. 1/6
av hodets totale lengde.)

Lepper:

Tykke, litt løse og sorte. Overleppen møter underleppen i
senter og dekker tennene fullstendig, tenner og tunge skal
aldri være synlige når munnen er lukket. Overleppens profil
er nedhengende og avrundet.

Kjever/tenner:

Brede, firkantede og kraftfulle. Underkjeven danner en bred
kurve og når frem foran overkjeven. Ved lukket munn virker
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underbittet moderat pga. underkjevens krumning. Denne
krumningen er nødvendig for å unngå en altfor utstående
underkjeve.
Fortennene i underkjeven, som aldri skal befinne seg bak
fortennene i overkjeven, er plassert i en jevn bue.

Kinn:

Velutviklet, men ikke utposete.

Øyne:

Våkent uttrykk, lavt plasserte, ganske langt fra nesebrusken
og spesielt fra ørene. Mørke, forholdsvis store, runde, noe
fremtredende. Det hvite i øyet ikke synlig når blikket rettes
fremover. Sort øyelokksrand.

Ører:

Middels store, brede ved basis med avrundede spisser.
Plassert høyt på hodet, men ikke for tett inntil hverandre,
bæres opprettstående. Ytre øreåpninger vender fremover.
Skinnet kjennes glatt og mykt.

Hals:

Kort, svakt buet, uten halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Loddrette og parallelle sett fra siden og forfra, med god
innbyrdes avstand.

Skulder:

Kort, massiv med fast og synlig muskulatur.

Overarm:

Kort.

Albue:

Slutter tett til kroppen.

Underarm:

Kort, rett og muskuløs.

Mellomhånd:

Kraftig og kort.

Poter:

Små, runde (kattepoter), godt plassert på bakken, lett
utoverdreide. Godt kompakte tær. Korte, tykke og godt
adskilte negler. Harde, tykke og sorte tredeputer. Den tigrede
varianten skal ha sorte negler; på den hvite og tigrete samt
fawn foretrekkes mørke negler, men lyse negler skal ikke
påvirke premieringen.

Kropp:
Overlinje:

Stiger jevnt mot lenden for deretter å avslutte brått ned mot
halefestet. Denne formen som må etterstrebes, er en følge av
kort lend.

Rygg:

Bred og muskuløs.

Lend:

Kort og kompakt.
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Kryss:

Skrånende.

Bryst:

Rund og dyp brystkasse, tønneformet, med godt buede
ribben.

Underlinje/buk:

Godt opptrukket uten overdrivelse.

Hale:

Kort, lavt ansatt. Tykk ved roten, naturlig korketrekkerformet,
avsmalnende mot spissen. Bæres alltid under horisontallinjen, også under bevegelse. En forholdsvis lang hale (dog
ikke lenger enn til haseleddet) med knekk og avsmalning er
akseptert, men ikke ønskelig.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Sterke og muskuløse, noe lenger enn forbena, hever på dette
viset bakparten. Velstilte og parallelle sett både fra siden og
bakfra.

Lår:

Muskuløse og faste, men ikke for runde.

Haser:

Forholdsvis lavt plasserte, ikke for vinklede og fremfor alt ikke
for steile.

Mellomfot:

Sterk og kort. Skal være født uten sporer på bakbena.

Poter:

Kompakte.

Bevegelser:

Frie, parallelle bevegelser.

Pels:
Hårlag:

Pen, glatt, skinnende og myk.

Farge:

Ensfarget fawn; tigret, med eller uten begrensete hvite
flekker; hvit, med eller uten middelsstore til store fawn eller
tigrete flekker.
Alle nyanser av fawn er tillatt, fra rød til lys beige (café au
lait). Dersom hvite hunder av forøvrig utmerket kvalitet har
meget mørk nese og mørke øyne med helt mørke øyenlokksrender, kan en viss pigmentmangel i ansiktet unntagelsesvis tolereres.

Størrelse og vekt:

Ikke under 8 kg eller over 14 kg for en hund i god kondisjon.
Høyde og vekt harmonerer.

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.
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Feil:
- Gjenknepne nesebor som gir pustevanskeligheter.
- Lepper som ikke møter hverandre i senter.
- Lyse øyne.
- Halshud.
- Utoverdreide albuer.
- For dårlig vinklet.
- Hale for høyt båret, for lang eller unormalt kort.
- Små fargeflekker i hvit bunnfarge (ticking).
- For lang pels. Dårlig pigmentering på leppene.
- Feilaktige bevegelser.

Alvorlige feil:

-

Synlige fortenner når munnen er lukket.
Viser tunge når munnen er lukket.
Stive forbensbevegelser.
Upigmenterte flekker i ansiktet.
Over- eller undervektig.

Diskvalifiserende
feil:

-

Ulik øyenfarge.
Nesebrusk annet enn sort.
Hareskår (kløvet overleppe).
Annet bitt enn beskrevet. For stort underbitt, viser også
hjørnetenner når munnen er lukket.
Ikke opprettstående ører.
Operative inngrep på ører, hale eller sporer.
Sporer på bakbena.
Fargene sort/tan; musegrå; brun.
Medfødt haleløshet.

-

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 17. februar 1997

Norsk Kennel Klub

6

TENNER OG BITT

Overkjeve:
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler
(premolarer),
4 jeksler (molarer)
Underkjeve:
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler
(premolarer),
6 jeksler (molarer)
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