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RASEBESKRIVELSE FOR GRIFFON BLEU DE GASCOGNE 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland: 
 
Bruksområde: 
 
 
Kort historikk:   
 

Frankrike 
 
 
Brukes både på harejakt og på jakt på villsvin pga sin 
utmerkede luktesans. 
 
Gammel rase fra Pyreneene.  En krysning mellom Bleu de 
Gascogne og griffon.  Etter å ha vært nesten utdødd, 
opplever den nå en stor interesse. 
 

Helhetsinntrykk: 
 

Griffon med rustikt utseende, solid bygget, en mellomting 
mellom de to rasene som er opphavet; (middels stor bleu de 
Gascogne og griffon.)   
 

Adferd/ 
temperament: 
 

God nese, god stemme, intens i jakten, men våken og full av 
initiativ.  Årvåken, til og med overveldende opphisset, men 
likevel kjærlig. 

Hode: 
 

 

 Skalle: Sett forfra lett buet og ikke for bred, lett markert nakkeknøl.  
Sett ovenfra er bakre del spissbuet.  Godt utfylt panne. 
 

 Stopp: Lite markert. 
 

Nesebrusk: Sort, stor, godt åpne nesebor. 
 

Snuteparti: Omtrent samme lengde som skallen.  Rett eller lett buet 
neserygg.  
 

Lepper: Lett utviklet, men dekker underkjeven. 
 

Kjever/tenner: Saksebitt. Fortennene står loddrett i kjeven. 
 

Kinn: Tørre 
 

Øyne: Ovale, mørk kastanjefargede.  Svært uttrykksfulle og livlige. 
 

Ører: Myke, ikke overdrevent innrullet.  Svært lett spisset.  Må 
rekke til nesebrusken, men ikke lengre enn det.  Ansatt like 
under øyelinjen. 
 

Hals: Slank, med litt løs halshud 
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Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Kraftige, loddrette ben, uten grovhet. 
 

Skulder: Ganske skråstilt og muskuløs 
  
Albue: Tett til kroppen 

 
Underarm: Kraftig. 
 
Poter: 

 
Ovale, tørre og godt knyttede tær.  Klør og tredeputer sorte. 
 

Kropp:  
 

Rygg: Godt understøttet, kort, fast. 
 

Lend: Muskuløs, lett buet. 
 

Kryss: Bare lett skråstilt 
 

Bryst: Godt utviklet.  Rundede ribben, men uten overdrivelse. 
 

Underlinje/buk: Full. Underlinjen buer bare lett oppover mot buken. 
 

Hale: Ganske hårete, når bare til haseleddet, godt ansatt, bæres 
høyt , sabelformet.   
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Loddrette og parallelle.  Godt utviklet. 
 

Lår: Muskuløse 
 

Haser: Lave 
  
Poter: som forpotene 

 
Bevegelser: 
 

Myke og livlige 

Hud: 
 

Ganske tykk, myk. Sort eller kraftig marmorert med sort, aldri 
helt hvit.  Slimhinner sorte. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Hardt, grovt og ragget.  Litt kortere på hodet hvor ganske 
buskede øyebryn ikke dekker øynene.  Mye kortere og flatt 
på ørene. 
 

Farge: 
 

Helt marmorert (sort og hvitt) som gir et skiferblått inntrykk.   
Tegnet eller ikke med større eller mindre sorte flekker.  To 
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sorte flekker er vanligvis plassert på hver side av hodet og 
dekker ørene, omgir øynene og stopper ved kinnene.  De 
møtes ikke på toppen av skallen, men lar det stå igjen en hvit 
stripe i midten hvor det som oftest finnes en sort, oval  flekk 
som er typisk for rasen.  To mer eller mindre klare tan 
tegninger over øyebrynsbuene 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: 50 - 57 cm 
Tisper: 48 - 55 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 bred skalle 
-snipete snute 
-for lange og for hårete ører 
-lyse øyne 
-synlig blinkhinne 
Kropp: 
-lang, myk overlinje 
-avfallende kryss 
Hale: 
-avvikende eller for kort 
Lemmer: 
-kuhaset sett bakfra 
-sprikende tær 
Atferd/temperament: 
-sky 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

 Aggressiv eller for sky 

 Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter  

 manglende type 

 over- eller underbitt 

 lyse øyne 

 ullen eller krøllet pels 

 all annen pels enn angitt i standarden 
  
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
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