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RASEBESKRIVELSE FOR ARTOIS STØVER
Bruksområde:

Drivende sporhund, spesielt brukt på jakt med rifle. Han
driver viltet til jegeren i middels fart som den holder godt.

Kort historikk:

Denne rasen, som tidligere ble kalt picard, var høyt verdsatt
på Henrik IV og Ludvik XII's tid. Den var nesten utryddet,
men ble gjenoppdaget på 1970-tallet.

Opprinnelsesland/
hjemland:

Frankrike

Helhetsinntrykk:

Velbygget hund, muskuløs og ikke for lang, gir inntrykk av
styrke og energi.

Viktige
proporsjoner:

Høyde: lengde = 10:10 eller 10:11
Høyde: brystdybde= 2:1
Skallebredde: hodets lengde = 5:9
Lengde snuteparti: lengde skalle = 8:10.

Adferd/
temperament:

Aktiv og hardfør hund med svært god nese, arbeider godt i
flokk, avbalansert og kjærlig.

Hode:
Skalle:

Kraftig, bred, ganske kort, avrundet og flat i øvre del, men
med bare lett uttalt occiput.

Stopp:

Tydelig.

Ansiktsdel:
Nesebrusk:

Sort, kraftig, med godt åpne nesebor.

Snuteparti:

Rett, og i profil bare moderat lang.

Lepper:

Overleppen dekker godt underleppen og må være betydelig
for å gi et skvært uttrykk til snutepartiet sett i profil.

Kjever/tenner:

Saksebitt, med fortennene satt loddrett i kjeven.

Øyne:

I forhold til bredden på skallen sitter øynene ikke tett
sammen.
Runde, på linje med hodets overflate, med
melankolsk og mykt uttrykk, mørke brune. Ikke løse nedre
øyelokk.
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Ansatt på linje med øynene, ganske tykke, brede, runde
øretipper, nesten flate og ganske lange, rekker til
nesebruskens begynnelse.

Hals:

Moderat lang, kraftig, svært lite løs halshud.

Forlemmer:

.

Helhetsinntrykk:

Kraftige og loddrette.

Skulder:

Skråstilt og muskuløs.

Albue:

Ansatt på kroppens midtlinje.

Underarm:

Lett skråstilt.

Poter:

Lett forlenget, kraftige og tilstrekkelig
tredeputene er sorte, sterke og kompakte.

godt

knyttede,

Kropp:
Overlinje:

Bred og godt understøttet.

Lend:

Lett buet.

Kryss:

Hoftene gir et lett fallende kryss som er godt muskelsatt.

Bryst:

Bredt og langt, ganske dypt slik at brystbenet når til albuen.
Godt buede ribben.

Underlinje/buk:

Godt utfylte flanker.

Hale:

Kraftig, ganske lang, noen lengre og grovere, strittende hår
(som snerp på korn) mot halespissen. Bæres i sigd, men aldri
framover ryggen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Sett bakfra ligger sittebensknuten, midten av låret, hasen,
mellomfoten og poten på samme, loddrette linje.

Overlår:

Dype og muskuløse.

Haser/ Mellomfot:

Kraftig, moderat vinklet, lave.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Jevne og lette.

Hud:

Ganske tykk.
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Pels:
Hårlag:

Kort, tykt og flatt.

Farge:

Tricolour (hvit, fawn, sort). Mørk fawn, som pelsen til en hare
eller grevling, med mantel eller store flekker. Hodet er
vanligvis fawn, noen ganger med sorte skygger.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder og tisper: 53 - 58 cm
Et avvik på +-1 cm tolereres.

Vekt:

28 - 30 kg

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:
Smal skalle, kuplet
Snuteparti spisst
Overleppen ikke tilstrekkelig dyp og stram
Noe lyse øyne, synlig blinkhinne
ører ansatt under øyet, korte, ikke flate nok
Hals:
lang, lett
Kropp:
for lang i ryggen, myk overlinje
ribben flate
oppknepen i buken
Hale:
For lang, avvikende
Forpart:
steile skuldre
ikke tilsluttende albuer
steil mellomhånd
flate poter
sprikende tær, for lange tær
Bakpart:
flate lår
steile haser, enten kuhaset eller hjulbeint
Farge:
Spettet
Oppførsel:
Sky
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
manglende rasetype (dvs individet ligner ikke tilstrekkelig
på sine rasefrender)
over- eller underbitt
svært lyse øyne
Svake lemmer
annen farge enn standarden sier
tydelig skimlet
annen mankehøyde enn standarden tilsier

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

