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RASEBESKRIVELSE FOR

Ariège støver

Bruksområde:

Drivende sporhund. Brukt til å drive vilt til jegere på post . En lett,
middels stor hund som er uvurderlig hjelpemiddel, enten den jakter alene
eller i flokk, i stand til å ta seg lett fram i vanskelig terreng. Harejakt er det
den foretrekker, men blir også brukt på sporing av rådyr og villsvin.

Kort historikk:

Stammer fra Ariège, krysning av en briquet med en hund som jakter i
flokk, enten en bleu de Gascogne eller en Gascon Saintongeois. Den har
beholdt de typiske kjennetegnene til en pack hund, men med mindre i
størrelse og kraft, lettbygget.

Opprinnelsesland/
hjemland:

Frankrike

Helhetsinntrykk:

Lettbygget, middels stor hund, elegant og særpreget.

Adferd/
temperament:

Hardtarbeidende hund som både er god til å drive vilt til ventende jegere
og til å vise initiativ og foretaksomhet. Klingende røst og rask i arbeid.
Vennlig og sosial, lett å trene

Hode:
Skalle:

Lett buet sett forfra, ikke bred, occiput bare lett markert. Sett ovenfra er
bakskallen lett uttalt og oval.
Godt utfylt panne.
Lett markerte
øyebrynsbuer.

Stopp:

Lett markert.

Ansiktsdel:
Nesebrusk:

Sort, godt utviklet, godt åpne nesebor.

Snuteparti:

Neserygg rett eller lett buet. Like langt som skallen.

Lepper:

Tettsluttende, ganske tynne. Overleppen dekker akkurat underkjeven,
men uten å gi snuten en spiss profil.

Kjever/tenner:

Saksebitt. Fortennene sitter loddrett i kjeven.

Øyne:

Godt åpne, brune, tettsluttende øyelokk. Våkent, kvikt uttrykk.

Ører:

Tynne, myke, krøllet innover, må kunne nå til begynnelsen av
nesebrusken, uten å rekke forbi den. Smale ved øreroten, ansatt litt
under øynene.

Hals:

Lett, heller tynn, lang, lett buet.
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Forlemmer:
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Helhetsinntrykk:

Solid bygget.

Skulder:

Moderat skråstilt, muskuløs uten å være tung.

Albue:

Ligger tett til kroppen.

Poter:

Lange, ovale (harepoter) slanke, godt knyttede tær. Klør og tredeputer
sorte.

Kropp:
Overlinje:

Muskuløs og fast.

Lend:

Godt sammensatt, lett buet.

Kryss:

Ganske flatt.

Bryst:

Langt, middels bredt, når til albuen. Lange, moderat buede ribben.

Underlinje/buk:

Flat, lett opptrukket.

Hale:

Godt ansatt, tynn i spissen, når til hasen. Bæres muntert i sabelform.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Velproporsjonerte.

Overlår:

Ganske lange og muskuløse, uten overdrivelser.

Haser/ Mellomfot:

Lave. Uten sporer *

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Myke og lette.

Hud:

Tynn og myk, ikke tett tilsittende, men uten løs halshud og rynker og folder.
Sorte slimhinner.

Pels:
Hårlag:

Kort, tynn og tett.

Farge:

Hvite med kullsorte tegninger med klare avgrensinger, noen ganger
spettet. Har bleke tan tegninger på kinn og over øynene.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Feil:

Hannhunder: 52 - 58 cm
Tisper: 50 – 56 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.

Norsk Kennel Klub

Diskvalifiserende feil:
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Hode:
Skallen for flat eller for uttalt kuplet
for skvært snuteparti
rynker eller løs halshud
øyne runde, tydelig løse øyelokk
ører flate, tykke, feil ansatt, for lange eller for korte
Kropp:
Overdrevent volum
myk overlinje
avfallende kryss
Hale:
avvikende
Lemmer:
Utilstrekkelig benstamme
kuhaset
åpne poter
Oppførsel:
sky

•
•
•

Aggressiv eller redd
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
manglende rasetype (dvs individet ligner ikke tilstrekkelig på sine
rasefrender)
over- eller underbitt
lyse øyne
Annen pels enn beskrevet i standarden.

•
•
•

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er hale- og ørekupering og fjerning av sporer forbudt.
Bare funksjonelle og klinisk friske hunder med rasetypisk bygning skal brukes i avlen.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 18.02.2014

