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RASEBESKRIVELSE FOR FRANSK

TREFARGET STØVER

Bruksområde:

Drivende sporhund for storvilt. Jakter i flokk.

Opprinnelsesland/
hjemland:

Frankrike

Helhetsinntrykk:
Hode:
Skalle:
Stopp:

Stor støver, elegant, tilstrekkelig benstamme og muskulatur.
Ikke for imponerende, men ganske langt, tydelig nakkeknøl.
Svært lett buet, ganske velutviklet.
Mer tydelig enn hos poitevin.

Ansiktsdel:
Nesebrusk:

Sort, åpne nesebor.

Snuteparti:

Rett, heller langt, noen ganger lett buet
.

Lepper:

Kraftigere enn hos poitevin, dvs noe skvær.

Øyne:

Store og brune, noen ganger omkranset av sort. Intelligent uttrykk.

Ører:

Bredere enn hos poitevin, ansatt på linje med øynene, lett innrullet, ikke
for myke, bør nå til nesebrusken eller to fingerbredder fra den. .

Hals:

Lang og ganske kraftig, noen ganger med antydning av løs halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Godt plasserte, brede og rette.

Skulder:

Lang, ligger godt til kroppen.

Poter:

Smale.

Kropp:
Overlinje:

Stram, kraftig.

Bryst:

Dypt, når minst til albuen. Lange, ikke for flate ribben.

Underlinje/buk:

Svært lett opptrukket.

Hale:

Ganske lang, bæres høyt og med eleganse.

Baklemmer:

Hofter godt plasserte, i harmoni med forparten.
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Overlår:

Lange, tilstrekkelig muskuløse.

Haser/ Mellomfot:

Lave, brede, lett vinklet.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Lette og uanstrengte.

Hud:

Ganske tynn.

Pels:
Hårlag:

Kort, ganske fint.

Farge:

Trefarget, med sort mantel som er mer eller mindre utbredt. Tan
fortrinnsvis klar eller til og med kobberfarget. Hverken sotet tantegninger
på kinn og lepper eller blå eller tan flekker på legger og kropp er ønskelig.
Den gråsprengte "ulvefargen" er tillatt.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Feil:

Diskvalifiserende
feil:

Hannhunder: 62 - 72 cm,
Tisper: 60 - 68 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.
-rosa flekker på nesebrusken
-under- eller overbitt
-lyse øyne
-flate ører, for korte eller for høyt ansatt
-for tynne eller dårlig vinklede lemmer
-steile haser
-tykke poter
-alle spor etter engelske støvere, særlig i hodet
-"Røkfargede" tegninger i hodet som tyder på krysning med fransk hvit og
sort støver, eller andre farger enn nevnt i standarden.
• 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.
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