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RASEBESKRIVELSE FOR BICHON FRISÉ
(Bichon à poil frisé)

Opprinnelsesland/
hjemland:

Frankrike/Belgia

Helhetsinntrykk:

Liten, glad og kvikk hund med livlige bevegelser. Moderat
lang snute. Lang pels med løse korketrekker-krøller. Hodet
bæres stolt og høyt. Mørke, livlige og uttrykksfulle øyne.

Hode:

Harmonerer med kroppen. Skallen lengre enn snutepartiet.

Skalle:

Ganske flat, men ser rund ut pga pelsen.

Stopp:

Lett markert.

Nesebrusk:

Sort, rund, glatt og blank.

Snuteparti:

Verken grovt eller tungt, men heller ikke snipet. Furen mellom
øyebrynsbuene så vidt synlig.

Lepper:

Tynne, ganske stramme. Overleppene ikke tunge, men
henger nok til å dekke underleppene som heller ikke er
tunge, synlige eller slappe slik at slimhinnene synes når
munnen er lukket. Vanligvis sortpigmentert til munnvikene.

Kjever/tenner:

Saksebitt.

Kinn:

Flate og ikke for muskuløse.

Øyne:

Mørke, nærmest runde, med så mørke øyenrender som
mulig. Livlige, ikke for store, det hvite må ikke synes.
Øyehulenes kanter ikke fremtredende, og øyeeplet ikke
overdrevent utstående.

Ører:

Relativt tynne og smale. Hengende, godt dekket av fint krøllet
lang pels; bæres fremoverrettet når hunden er oppmerksom
slik at ørets forkant berører hodet og ikke står skrått utover.
Ørelappen skal ikke nå frem til nesebrusken, men til midten
av snutepartiet.
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Temmelig lang, bæres høyt og stolt. Rund og smal ved
hodet, gradvis kraftigere og går naturlig over i skuldrene.
Halslengden omtrent 1/3 av kroppslengden målt fra
skulderbladstoppen.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette og loddrette sett forfra, lett benstamme.

Skulder:

Temmelig skråstilt, ikke fremtredende. Gir inntrykk av å være
av samme lengde som overarmen.

Overarm:

Tilliggende.

Albue:

Ikke utoverdreid.

Mellomhånd:

Kort og rett sett forfra, lett skråstilt sett fra siden.

Poter:

Senete. Sorte klør foretrekkes, et ideal som er vanskelig å
oppnå.

Kropp:
Lend:

Bred og meget muskuløs, lett hvelvet.

Kryss:

Lett avrundet. Bredt.

Bryst:

Velutviklet, markert brystben. Godt buede bakre ribben, jevnt
avsmalnende. Ganske langstrakt og dyp brystkasse.

Underlinje/buk:

Godt opptrukket. Tynn og stram hud som gir et myndeaktig
inntrykk.

Hale:

Ansatt relativt lavt. Bæres normalt løftet og grasiøst buet
innover ryggen uten å være opprullet, må ikke berøre ryggen,
dog kan halens pels falle ned over ryggen.

Baklemmer:
Lår:

Brede og muskuløse. Godt skråstilte.

Haser:

Normalt vinklet.

Poter:

Som forpoter.

Hud:

Mørk pigment foretrekkes. Kjønnsorganene er tilsvarende
pigmentert sort, blålig eller beige.

Norsk Kennel Klub

4

Pels:
Hårlag:

Fin, silkeaktig, i meget løse korketrekkerkrøller, 7-10 cm lang.
Ikke flat eller snoret.
Kan vises med poter og snute lett klippet.

Farge:

Helt hvit.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Ikke overstige 30 cm, jo mindre desto bedre.

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.
− Lett over- eller underbitt.
− Mandelformede eller skråstilte øyne
− Pelsen flat, krøllet, snoret eller for kort.
− Hudens pigmentering fortsetter ut i pelsen og danner
rødaktige flekker.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Rosa nesebrusk, kjøttfargete lepper.
− Over- eller underbitt så uttalt at fortennene ikke er i
berøring med hverandre.
− Lyse øyne.
− Ringlet eller spiralformet hale.
− Sorte flekker i pelsen.

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