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GRUPPE:
FCIs RASENR.:

6
290

Original: 03.03.1997

RASEBESKRIVELSE FOR BEAGLE

HARRIER

Bruksområde:

Drivende sporhund

Opprinnelsesland/
hjemland:

Frankrike

Helhetsinntrykk:

Middels stor, balansert, særpreget, smidig og aktiv.

Hode:

Moderat kraftig

Skalle:

Ganske bred og omfangsrik. Knapt markert occiput

Stopp:

Ikke markert.

Ansiktsdel:
Nesebrusk:

Velutviklet, sort.

Snuteparti:

Omtrent samme lengde som skallen. Aldri skvært, men avsmalnende
uten å være spisst. Neseryggen rett, aldri buet

Lepper:

Dekker underkjeven.

Øyne:

Godt åpne, mørke, åpent, livlig og intelligent uttrykk.

Ører:

Ganske korte og middels brede, ansatt på linje med øynene. Lett rundet
midt på, avtar i nedre del til en lett oval.

Hals:

Bevegelig, men godt tilsluttet skuldrene, lett buet i øvre del i profil.

Forlemmer:

.

Helhetsinntrykk:

Kraftige, rette og parallelle.

Skulder:

Lang, skråstilt og muskuløs.

Poter:

Hverken for lange eller for smale, men godt knyttede med tykke og harde
tredeputer.

Kropp:
Overlinje:

Kort, godt understøttet og muskuløs.

Lend:

Kraftig og muskuløs, kan være lett buet.

Bryst:

Dypt, men aldri med flate ribben som ville redusere brystvolumet for mye.
Brystbenet rekker godt bakover. Lange, godt buede bakre ribben for å gi
et godt volum.

Underlinje/buk:

Ikke veldig opptrukket, ganske utfylt.
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Baklemmer:
Hofter:

Tydelige, skråstilte og kraftige.

Overlår:

Dype, brede og muskuløse.

Haser/ Mellomfot:

Lave og loddrette.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Myke, livlige og stødige.

Pels:
Hårlag:

Ganske tykk, ikke for kort, men flat.

Farge:

Tricolour (fawn med sort sadel, og hvit). Må ikke legge for stor vekt på
sadelen. Tegningene mer eller mindre klar tan-farge, eller bleke, eller
skygget med sort. Siden det fins en grå harrier må ikke grå trefargede eller
hvit-grå hunder diskvalifiseres eller trekkes i premiegrad pga fargen.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Feil:

45 - 50 cm.

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig
feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er og effekten på hundens
helse og velferd, samt dens evne til å utføre sitt tradisjonelle arbeid.












For tungt hode
for uttalt stopp
tofarget nesebrusk
snuteparti for kort og skvært eller for spisst
Buet neserygg
over- eller underbitt
krøllede ører som viser innblandet fransk blod
flate og åpne poter
manglende pigment på scrotum (testikler)
Redd uttrykk, eller mykt og uintelligent
Aggressive eller meget sky hunder og hunder som viser tegn på
fysiske defekter som påvirker hundens hundens sunnhet skal
diskvalifiseres.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er ørekupering og fjerning av sporer forbudt.
Bare funksjonelle og klinisk friske hunder med rasetypisk bygning skal brukes i avlen.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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