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RASEBESKRIVELSE FOR GRAND BLEU de GASCOGNE
Opprinnelsesland/
hjemland:

Frankrike

Bruksområde:

Brukt på storviltjakt, men også på hare. Både i kobbel og
alene som sporhund.

Kort historikk:

Svært gammel rase, like gammel som blodhunden. I det
14.århundre jaktet greve av Foix med et kobbel av rasen,
både ulv, bjørn og villsvin.
Vidt utbredt i Sør- og Sørvest Frankrike, særlig i Gascogne.
Den er opphavet til alle jakthunder fra Sør-Frankrike.

Helhetsinntrykk:

Gammel rase, utmerket fransk type i hodet, pels og uttrykk.
Imponerende, gir inntrykk av rolig styrke og stor edelhet.

Adferd/
temperament:

Svært god nese, utstyrt med en klangfull stemme med dype
toner. Svært intens i jakten. Av instinkt en flokk-hund. Rolig,
adlyder lett ordre.

Hode:
Skalle:

Sett forfra lett rundet og ikke for bred. Markert nakkeknøl.
Sett ovenfra er bakre del lett spissbuet. Godt utfylt panne.

Stopp:

lett markert

Nesebrusk:

Sort, godt utviklet, godt åpne nesebor.

Snuteparti:

Like langt som skallen. Kraftig. Lett buet neserygg.

Lepper:

Ganske hengende, dekker godt underkjeven, noe som gir
snutefronten en skvær profil. Godt markerte munnviker uten
at de er løse.

Kjever/tenner:

Saksebitt. Fortennene plassert loddrett i kjeven.

Kinn:

Tørre, huden har kun en eller to folder.

Øyne:

Ovale, virker lett innsunkne under tykke øyelokk. Brune.
Nedre øyelokk er noen ganger ikke helt tilsittende. Vennlig
og litt trist uttrykk.

Ører:

Karakteristisk for "bleu". De er tynne, innrullet, ender i en
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spiss og må rekke lengre enn til snutespissen. Øret er smalt
ved roten, som er plassert godt under øyelinjen.

Hals:

Moderat lang, lett buet, med løs halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftig bygget

Skulder:

Ganske lang, muskuløs, skråstilt.

Albue:

Tett til kroppen

Underarm:

Kraftig benstamme, framtredende sener.

Poter:

Lett langstrakt oval, tørre og godt knyttede tær, klør og
tredeputer sorte.

Kropp:
Rygg:

Heller lang, men godt understøttet (fast)

Lend:

Stram

Kryss:

Lett skråstilt, understreker skinkene

Bryst:

Langt, bredt, rekker til albuen, Bredt forbryst.
moderat rundede ribben.

Underlinje/buk:

Flat og dyp

Hale:

Lange,

Ganske tykk, noen ganger er det noen lengre, grovere, litt
strittende hår (som snerp på korn) mot spissen. Når til
haseleddet, kraftig ved roten, bæres i sabelform.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftig bygget.

Lår:

Lange, muskuløse.

Haser:

Brede, lett vinklete, lave.

Poter:

som forpotene

Bevegelser:

Lette og regelmessige.

Hud:

Ganske tykk, myk. Sort eller kraftig marmorert med sorte
flekker, aldri helt hvit. Sorte slimhinner.
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Pels:
Hårlag:

Kort, ganske tykt, svært tett.

Farge:

Helt marmorert (sort og hvit), noe som gir en skiferblå effekt,
enten tegnet eller ikke tegnet med sorte flekker med mer eller
mindre utbredelse. To sorte flekker er vanligvis plassert på
hver side av hodet og dekker ørene, omgir øyene og stopper
ved kinnene. De møtes ikke på toppen av skallen, men lar
det stå igjen en hvit stripe, ofte med en liten sort, oval flekk i
midten, typisk for rasen.
To mer eller mindre tydelige tan tegninger er plassert over
øyebrynsbuene og gir inntrykk av "fire øyne". Det er også
antydning til tan på kinn, lepper, innsiden av ørene, på bena
og under halen.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder: 65 - 72 cm
Tisper: 62 - 68 cm

Feil:

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.
Hode:
-for kort
-for flat eller for smal skalle
-høyt ansatte ører, korte eller for lite rullet inn
Kropp:
-manglende substans
-svak (myk) rygg
-avfallende kryss
Hale:
-avvikende
Lemmer:
-ikke tilstrekkelig benstamme
-steil skulder
-sprikende tær
-kuhaset sett bakfra
Pels:
-for myk og kort
Atferd/temperament:
-sky

Diskvalifiserende
feil:







Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
manglende type
over- eller underbitt
lyse øyne
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all annen pels enn det standarden krever

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er halekupering forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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