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RASEBESKRIVELSE FOR FRANSK

HVIT OG SORT STØVER

Bruksområde:

Drivende sporhund for storvilt. Jakter i flokk.

Opprinnelsesland/
hjemland:

Frankrike

Kort historikk:

Dagens hund er påvirket av krysning med poitevin og gasconsaintongeois. Standarden ble skrevet i 1957. I dag består rasen av ca
2000 individ.

Helhetsinntrykk:

Stor støver, særpreget, velbalansert.

Viktige proporsjoner:

Snuteparti langt i forhold til skallen. Mankehøyde = kroppslengde.

Adferd/temperament:

Høyt verdsatt på storvilt for sin fine nese, utholdenhet, arbeidsvilje og røst.
Vennlig og knyttet til mennesker, lett å ha i kennel.

Hode:

Heller lang, i harmoni med kroppen uten å være tungt eller grovt, men
uttrykksfullt og vel båret.
Skalle:
Lett buet, heller smal uten overdrivelser. nakkeknøl synlig, men ikke
overdrevet, bare slik at skallen ikke blir flat. Lett markerte øyebrynsbuer.
Stopp:
Lett markert
Ansiktsdel:
Nesebrusk:

Sort, godt åpne nesebor

Snuteparti:

Heller lang sammenlignet med skallen, neseryggen kan være lett buet

Lepper:

Noe skvær, overleppen dekker akkurat underleppen

Øyne:

Mørke, intelligente med et tillitsfullt uttrykk

Ører:

Ansatt på høyde med øynene, lett innrullet. når dratt framover skal de
minst nå til roten av nesebrusken.

Hals:

Ganske lang og kraftig, noen ganger med antydning av løs halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftige og ganske flate

Skulder:

Lang, tørr og skråstilt.

Albue:

Tett til kroppen

Underarm:

Loddrett

Mellomhånd:

Lett skråstilt sett fra siden.

Poter:

Heller lange, tørre og motstandsdyktige.

Kropp:
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Overlinje:

Ganske lang og stram.

Lend:

Muskuløs, stram.

Kryss:

Lett skråstilt.

Bryst:

Heller dypt enn bredt, når til albuen. Lange, ganske flate ribben.

Underlinje/buk:

Lett opptrukket.

Hale:

Ganske tykk ved roten, bæres relativt høyt.

Baklemmer:

Parallelle sett bakfra.

Overlår:

Lange, tilstrekkelig muskuløse.

Haser/ Mellomfot:

Lave, brede, kraftige, lett vinklet.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Uanstrengte. Foretrukket gangart: myk og strak galopp.

Hud:

Hvit under hvit pels, sort under sort pels, noen ganger med flekker i
underhuden på buk og innsiden av lår i blått eller lys blått.

Pels:
Hårlag:

Kort, ganske kraftig og tett.

Farge:

Obligatorisk hvit og sort, med sort mantel eller med mer eller mindre tette
sorte tegninger og mulig sorte eller blåaktige prikker. Tan fregner er tillatt,
men bare på lemmene. Bleke tan tegninger over hvert øye, under ørene og
ved haleroten. "Råbukk-merke" er ganske vanlig på låret.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder: 65 - 72 cm,
Tisper: 62 - 68 cm
+/- 1 cm tolereres.

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.

Alvorlige feil:

Hode: enhver indikasjon på engelsk foxhound-blod i hodet
(for omfangsrik skalle, for kort snuteparti og ikke tilstrekkelig skvær sett fra
siden)
Nesebrusk: alvorlig pigmentmangel
Kjever: over- eller underbitt
Øyne: for lyse
Ører: korte og flate
Halshud: overdreven
Farge: sort på kinnene som strekker seg til leppene

Diskvalifiserende
feil:

•
•
•
•
•

Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
Svake lemmer, manglende vinkling
Runde poter
Trefarget pels
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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

