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Original: 09.01.1999

RASEBESKRIVELSE FOR BRIQUET

Bruksområde:

GRIFFON VENDEEN

Drivende sporhund for storvilt, men også for rev og hare, jakter vanligvis i
liten flokk.

Opprinnelsesland/
hjemland:
Frankrike

Kort historikk:

Helhetsinntrykk:

Adferd/temperament:

Eneste rase som har beholdt navnet "briquet" som betyr "middels stor
hund" Den ble avlet fram før 1.verdenskrig av grev d'Elva. Det er en
harmonisk, forminsket utgave av Grand Griffon Vendeen, særpreget,
heller kraftig bygget. Antallet gikk ned i løpet av de to verdenskrigene,
men dukket opp igjen i Font
enay le Comte, Vendée, i 1946. Nå for tiden fins mange av høy kvalitet.
Et team med briquet vant den franske trofeet for rådyr i 1995 og mange
flokker blir brukt på villsvin.
Middels stor griffon, mottakelig og svært bestemt.
velproporsjonert.

Ganske kraftig og

God nese. Rask og med god røst, stoppes ikke av tornebusker, svært
lettbent i vanskelig terreng, jakter gjerne med nesen mot vinden.
Den tar initiativ, har utholdenhet og er robust. Den er like god til å arbeide
på gammelt spor, til å sette opp viltet og til å drive det. Briquet er en
pasjonert jeger, det er opp til eieren å få den lydig.

Hode:
Skalle:

Ganske lett, skalle og snuteparti parallell.
særlig bred.

Stopp:

Veldefinert.

Lett buet, heller kort, ikke

Ansiktsdel:
Nesebrusk:

Kraftig, sort, unntatt hos hvite og oransje hvor en brun nesebrusk
tolereres. Godt åpne nesebor.

Snuteparti:

Rett, heller kort, omtrent samme lengde som skallen, ikke for bred i front.
Ikke for utviklet, men dekker godt underkjeven. Dekket av rikelige barter.

Lepper:
Øyne:

Ører:

Mørke, store og livlige, med godt utviklede øyebryn som ikke dekker øyet.
Ikke synlig blinkhinne.
Myke, smale og fine, dekket med lang pels, ender i en spiss. Godt vendt
innover, rekker ikke til nesebrusken, ansatt lavere enn øyet.
Saksebitt. Tennene ansatt loddrett i kjeven.
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Kjever/tenner:
Hals:

Lang og elegant, uten løs halshud.

Forlemmer:

Helhetsinntrykk:
Skulder:

Kraftige uten å være grove, loddrette og parallelle.
.
Lang, tørr og skråstilt.

Albue:

Lavt ansatt, tett til kroppen.

Underarm:

Rett med kraftig benstamme.

Poter:

Ikke for kraftige, med harde tredeputer, godt buede, knytte tær, solide
klør. Godt pigmenterte tredeputer og klør er ønskelig.

Kropp:
Overlinje:

Solid, kort, rett eller stiger svært lite.

Lend:

Rett, muskuløs, godt sammensatt.

Bryst:

Ikke for bredt, ganske dypt, når til albuen. Moderat buede ribben.

Underlinje/buk:

Utfylte flanker, underlinjen bare lett opptrukket bak.

Hale:

Tykk ved roten, smalner gradvis av. Høyt ansatt, bæres i sabelform, men
aldri som en sigd, ganske kort.

Baklemmer:

Godt utviklede, loddrette og parallelle.

Overlår:

Lange og muskuløse.

Haser/ Mellomfot:

Kraftige og lave. Aldri kuhaset eller hjulbente sett bakfra. Sett i profil er
hasevinkel moderat.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Aktive og myke, ikke ujevne eller byksende.

Hud:

Heller tykk, men myk. Ofte marmorert hos trefargede. Ikke løs halshud.

Pels:
Hårlag:

Langt, men uten overdrivelser, noen ganger buskete, hard. Rikelig
underull, buk og innside av lår aldri nakne. Tydelige øyebryn, men dekker
ikke øynene.

Farge:

Sort med hvite flekker (hvit og sort) Sort med tan tegninger (sort og tan)
Sort med lyse tan tegninger. Fawn med hvite flekker (hvit og oransje)
Fawn med sort mantel og hvite flekker (trefarget) Fawn med sorte skygger.
Blek fawn med sorte hårspisser og hvite flekker. Blek fawn med sorte
hårspisser. Tradisjonelle fargenavn: harefarget, ulvefarget, grevling farget
eller villsvinfarget.

Størrelse og vekt:
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Mankehøyde:

Feil:

Hode:

Kropp:
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Hannhunder: 50 - 55 cm +/- 1 cm
Tisper:
48- 53 cm, +/- 1 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 kraftig, minner om Grand Vendeen
-manglende pigment på nesebrusk, lepper eller øyelokk
-for langt snuteparti
-tangbitt
-lyse øyne
-for lange ører, flate, glatthårede, høyt ansatte
-for rund brystkorg eller som en whippet
-ikke fast rygglinje
-avfallende kryss
-for lang eller avvikende.

Hale:
Lemmer:

-ikke tilstrekkelig benstamme
-for åpne vinkler
-myke mellomhender
-tær ikke godt nok knyttet
- ikke tilstrekkelig tett, myk

Pels:
-sky
Adferd:

Diskvalifiserende
feil:
















Aggressiv eller for sky
manglende rasetype
over- eller underbitt
glassøyne eller øyne med ulik farge
manglende bredde i forbryst
smale bakre ribben
haleknekk
ullen pels
ensfarget sort eller hvit
svært manglende pigment
for stor eller for liten
tydelig invalidiserende feil
anatomiske feildannelser
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter

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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