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GRUPPE:
6
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Original: 01.02.1982

RASEBESKRIVELSE FOR FRANSK

HVIT OG ORANSJE STØVER

Bruksområde:

Drivende sporhund

Opprinnelsesland/
hjemland:

Frankrike

Helhetsinntrykk:

Typisk fransk støver, særpreget, rustikk.

Hode
Skalle:

Lett buet, nakkeknøl knapt markert. Uten tydelige øyenbrynsbuer.

Stopp:

Markert.

Nesebrusk:

Godt utviklet, sort eller brun-oransje.

Snuteparti:

Nesten samme lengde som skallen.

Lepper:

Ganske dype, noe som gir et skvært inntrykk av snutepartiet.

Øyne:

Store, brune og mørke.

Ører:

Ansatt under øyenivå, myke, fine, lett vridde og når omtrent to
fingerbredder fra nesebrusken.

Hals:

Rett, ganske lang, noe løs halshud.

Forlemmer:

Helhetsinntrykk:
Skulder:

Kraftige og brede
.
Skråstilt, muskuløs.

Poter:

Harepoter.

Kropp:
Overlinje:

Bred og rett.

Lend:

Normalt buet.

Kryss:

Rundt, men ikke avfallende.
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Bryst:

Bredt. Godt buede ribben.

Underlinje/buk:

Utfylte flanker.

Hale:

Lang.

Baklemmer:
Overlår:

Svært muskuløse.

Haser/ Mellomfot:

Lave, lett vinklet.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Lette, lett og utholdende galopp.

Hud:

Hvit med gule eller oransje tegninger. Ganen kan være gul. Pungen kan
være hvit eller gul.

Pels:
Hårlag:

Kort og fint.

Farge:

Hvit og sitrongul eller hvit og oransje, så lenge det oransje ikke er for mørkt
og går mot rødt.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Feil:

62 - 70 cm, toleranse + 2 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.
-dårlig konstruksjon
-snuteparti for tynt eller for langt
-over- eller underbitt
-lyse øyne
-buet eller feilstilt hale
-andre pelsfarger enn nevnt i standarden, særlig sorte eller
-pigmentmangel

Diskvalifiserende
feil:




Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

Bare funksjonelle og klinisk friske hunder med rasetypisk bygning skal brukes i avlen.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 05.02.2014
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