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GRUPPE:
FCIs RASENR.:

6/4
20

RASEBESKRIVELSE FOR ARÉGEOIS
Opprinnelsesland/
hjemland:

Frankrike.

Bruk:

Drivende jakthund og benyttet for coursing. Rasens
mellomstørrelse og lette kroppsbygning gjør den til en
verdifull medhjelper, både når den jakter alene eller i flokk
(pack), og er dyktig i vanskelig terreng. Favoritten er harejakt,
men den er også benyttet til å spore rådyr og villsvin.

Kort historikk:

Stammer fra Ariége og er et produkt av krysning mellom en
Briquet og en «Chien d’Ordre» (drivende flokk-jakter), som
kunne ha vært en Bleu de Gascogne eller Gascon
Saintongeois. Fysisk har rasen beholdt de typiske
karakteristika fra «Chien d’Ordre», men med mindre særpreg
og størrelse og er noe lettere.

Helhetsinntrykk:

Lett, middels stor, elegant og fornem.

Adferd/
temperament:

Som sine stamfedre er rasen hardtarbeidende, og er samtidig
en god drivende hund som viser initiativ og foretaksomhet.
Den har en rungende los og er rask i søket. Glad, sosial og
lettdressert.

Hode:
Skalle:

Lett hvelvet sett forfra, ikke for bred. Bare svakt markert
occiput. Sett ovenfra er bakre del av skallen lett buet. Lett
markerte øyenbryn.

Stopp:

Bare lett markert.

Nesebrusk:

Svart. Vide nesebor.

Snuteparti:

Rett eller lett buet. Lik snute- og skallelengde.

Lepper:

Tynne, godt tilliggende.

Kjever/tenner:

Saksebitt.

Øyne:

Brune, godt åpne. Ikke hengende øyelokk. Våkent uttrykk.

Ører:

Tynne, myke og innoverdreide. Når til nesetippen. Ansatt litt
under øyelinjen.
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Lett, relativt tynn, lang og lett buet.

Kropp:
Rygg:

Muskuløs og fast.

Lend:

Lett buet.

Kryss:

Nesten horisontalt.

Ribben:

Lange, moderat hvelvet.

Bryst:

Langt, middels bredt, rekker til albuene.

Lendeparti/flanke:

Flat og lett opptrukket.

Hale:

Velansatt, ganske tynn, rekker til haseleddet. Båret muntert
og sabelformet.

Forlemmer:
Skulder:

Moderat tilbakelagt, muskuløs uten å være tung.

Albue:

Godt tilliggende.

Poter:

Langstrakte, ovale dvs. harepoter. Svarte tredeputer og klør.

Baklemmer:
Lår:

Ganske lange og muskuløse.

Haser:

Lave og parallelle.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Lett og uanstrengte.

Hud:

Tynn og myk. Aning løs, men ikke slik at det gir rom for
halshud, hudfolder eller rynker. Svarte slimhinner.

Pels:
Hårlag:

Kort, tynt og tett.

Farge:

Hvit med kullsvarte markeringer med tydelige skiller. Noen
ganger spraglet. Ganske blek tanfarge på kinn og over øyne.

Størrelse:
Mankehøyde:

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

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen, og effekten på hundens helse
og velferd og dens evne til å utføre sitt tradisjonelle arbeid.

Hode:

- For flat eller for kuplet skalletak.
- For kvadratisk snuteparti.
- Hudfolder eller rynker.
- Runde øyenåpninger.
- For flate, tykke, lange eller for korte ører; ikke korrekt
ansatte.

Kropp:

- Overdrevet volum.
- Svak rygglinje.
- Avfallende kryss.

Hale:

- Avvikende haleform.

Lemmer:

- Utilstrekkelig utviklet benstamme.
- Hasetrang.
- Sprikende tær.

Atferd/temperament:

- Sky, engstelig.

Diskvalifiserende
feil:

- Aggressiv eller tydelig sky.
- Hunder som viser fysiske eller adferdsmessige abnormiteter
skal diskvalifiseres.
- Utypisk.
- Lyse øyne.
- Annen pels enn den beskrevet i standarden.
- Over-/underbitt

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Bare funksjonelle og klinisk friske hunder med rasetypisk helhet kan benyttes i avlen.

