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GRUPPE:
FCIs RASENR.:

8
105

FCI: 21.02.2006
Utg. 29.03.2006 GB
RASEBESKRIVELSE FOR BARBET
Opprinnelsesland/
hjemland:
Helhetsinntrykk:

Frankrike.
Gammel fransk rase vanlig i hele landet, anvendt for
sjøfugljakt som er beskrevet i litteraturen fra 1500-tallet.
Middels stor og normale proporsjoner med karakteristisk tykk
ullen fell som beskyttelse mot kulde og fuktighet. Danner
skjegg på haken (fr: barbe), som har gitt rasenavnet.

Viktige proporsjoner: •
•

Snutepartiet litt kortere enn skallen.
Kroppslengden (målt fra skulderleddet til sittebensknuten)
litt mer enn mankehøyden.

Adferd/
temperament:

Avbalansert. Meget lojal og sosial, elsker vann selv når det er
kaldt.

Hode:

Hodepelsen skal henge ned mot neseryggen. Skjegget langt
og rikelig, mustasjen dekker hele snutepartiet.

Skalle:

Rundt og bredt.

Stopp:

Markert.

Nesebrusk:

Bred med godt åpne nesebor. Sort eller brun avhengig av
pelsfargen.

Snuteparti:

Skvært. Bred og kort neserygg.

Lepper:

Tykke, godt pigmenterte, helt dekket
Slimhinnene kan være sorte eller brune.

Kjever/tenner:

Kjever av lik lengde. Saksebitt. Sterke tanner. Velutviklete og
velplasserte fortenner.

Øyne:

Runde, helst mørkebrune. Øyelokksranden enten sort eller
brun.

Ører:

Lavt ansatte (i høyde med øynene eller noe lavere). Lange,
flate, brede, dekket av lang pels som danner snorer. Når
ørene trekkes mot nesebrusken skal de rekke forbi denne
med minst 5 cm (med pels), ørelæret skal nå forbi
munnvikene.

av

lang

pels.
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Kort og kraftig.

Forlemmer:
Skulder:

Skråstilt. Vinkelen mellom skulderblad og overarm 110-115°.

Overarm:

Kraftig og muskuløs.

Underarm:

Rett, kraftig benstamme. Parallelle og helt dekket med lang
pels.

Poter:

Rund, brede og dekket med pels.

Kropp:
Rygg:

Sterk og stram.

Lend:

Hvelvet, kort og sterkt.

Kryss:

Avrundet sett i profil, i myk overgang fra lenden.

Bryst:

Bredt, velutviklet, dypt, rekker til albuene. Hvelvede ribber,
men ikke tønneformet.

Hale:

Litt høyt båret, bæres over rygglinjens forlengelse når hunden
er i aksjon. Lavt ansatt, en lett krok i spissen.

Baklemmer:
Lår:

Lett skråstilt, meget muskuløst.

Haser:

Lavt ansatte. Velvinklete.

Mellomfot:

Parallelle.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Lette bevegelser, parallelle. Middels langt steg i fronten med
godt driv bak.

Hud:

Tykk.

Pels:
Hårlag:

Rasekarakteristisk. Langt, ullent og krøllet, danner lange
snorer. Den rikelige pelsen skal i naturlig tilstand dekke hele
kroppen. Kan bli stelt for å tilpasses arbeid samt vedlikehold.

Farge:

Ensfarget sort; grå; brun; rød; avbleket rød; hvit; eller mer
eller mindre flekket. Alle farger av rød til sand er tillatt. Lik
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fargenyanse på hele kroppen foretrekkes.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

min. 58-65 cm ± 1 cm
min. 53-61 cm ± 1 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.
- Tynt og smalt hode, tynn og lang neserygg, tynne lepper.
- Over- eller underbitt, skjev kjeve
- Lyse øyne
- Ører høyt ansatte (over øyehøyde), tynne, korte og smale
- Lang og tynn hals
- Salrygget
- Lenden lang og svak
- Rett kryss
- Smal brystkasse
- Halen høyt ansatt, krøllet over ryggen eller liggende på
kryss og lend. Manglende hale, for kort
- Steil skulder, tynn overarm
- Spinkel benstamme på underarmen, dårlig bepelset
- Flate lår, rette haser, dårlig bepelset, sporer
- Tynne og smale poter, manglende pels
- Tynn hud
- Kort, stri pels, ikke ullen eller krøllet
- Alle farger ikke nevnt i standarden.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Aggressiv eller redd.

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