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GRUPPE:
FCIs RASENR.:

6/4
24

RASEBESKRIVELSE FOR POITEVIN
Opprinnelsesland/
hjemland:

Frankrike.

Bruk:

Drivende hund.

Helhetsinntrykk:

En meget fornem drivende hund som gir inntrykk av en høy
grad av perfeksjon, styrke, eleganse og letthet, og som
fremviser en stor variasjon av de mest fascinerende
pelsfarger.

Hode:

Langt, men ikke overdrevent. Ikke særlig bredt. Tydelige
benstrukturer og bare litt markert occiput.

Skalle:

Ganske flat, lett fallende mot snutepartiet.

Nesebrusk:

Sterk, bred og prominent.

Snuteparti:

Lett konvekst. Svakt avsmalende. Langt uten overdrivelse.

Lepper:

Overleppene dekker de nedre lepper.

Øyne:

Store, runde med svart pigment rundt øynene. Mildt uttrykk.

Ører:

Middels store, tynne. Noe lavt ansatte, middels lange og lett
innoverdreide.

Hals:

Lang og tynn. Uten halshud.

Kropp:
Rygg:

Muskuløs og meget velproporsjonert

Lend:

Muskuløs.

Lendeparti/flanke:

Lett opptrukket, men med tilstrekkelig plass til indre organer.

Bryst:

Meget dypt, dypere enn bredt.

Ribben:

Lange.

Hale:

Middels lang, tynn og glatt. Aldri med lang, grov og lett
utstående hår (som kornaks) mot haletippen. Elegant båret i
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en lett bue.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette, meget muskuløse. Tørre og sterke, flate og brede.

Skulder:

Lang, flat og hellende.Godt tilligende albuer

Poter:

«Ulvepoter». Heller lange. Meget motstandsdyktige.

Baklemmer:
Kryss:

Noe hellende. Velutviklet med god lengde.

Lår:

Meget muskuløse.

Hase:

Lave, lett vinklet. Rette.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Frie og jordvinnende bevegelser. Lett for å galoppere.

Hud:

Svart nesebrusk. Testikler kan være hvite til svarte.

Pels:
Hårlag:

Kort og skinnende.

Farge:

Tricolor med sort sal, eller tricolor med store, sorte flekker;
noen ganger hvit og gul (tofarget); ulvefarget er også vanlig.

Størrelse:
Mankehøyde:

Hannhunder: 62-72 cm.
Tisper: 60-70 cm.

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.

Diskvalifiserende
feil:

- Aggressiv eller tydelig sky.
- Hunder som viser fysiske eller adferdsmessige abnormiteter
skal diskvalifiseres.
- Svart og hvit pelsfarge.
- Halshud
- Lett overbitt skal ikke diskvalifiseres. Korrekt saksebitt skal
foretrekkes.
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OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Bare funksjonelle og klinisk friske hunder med rasetypisk helhet kan benyttes i avlen.

