
 

Gruppe: 1 
FCI rasenr: 176 

FCI dato: 31.10.1964 
NKK dato: 16.03.2009 

PICARD 

Nordisk Kennel Union 
Dansk Kennel Klub 

Hundaræktarfélag Ìslands 
Norsk Kennel Klub 

Svenska Kennelklubben 
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben 



Norsk Kennel Klub  2 

   GRUPPE:   1 
   FCIs RASENR.: 176 
   Original: 04.11.2008 
   Utg: 23.01.2009 GB 
 
 

RASEBESKRIVELSE FOR PICARD  
  (Berger Picard) 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Frankrike. 

Helhetsinntrykk: 
 

Middels stor, robust, spenstig, muskuløs og velproporsjonert 
uten å være tung, men elegant både stående og i bevegelse. 
Livlig og våkent uttrykk som er karakteristisk sammen med 
det raggete utseende.   
 

Viktige 
proporsjoner: 

 Kroppslengden målt fra skulderleddet til sittebensknuten 
litt mer enn mankehøyden (5-8%). Tisper vanligvis litt 
lengre enn hannhunder.  

 Skalle og snuteparti like lange. 
 Markavstanden er lik halve mankehøyden. 
 

Adferd/ 
Temperament: 

Avbalansert, verken aggressiv, sky eller nervøs. Lydig og 
uredd, derfor velegnet til å drive og beskytte saueflokker. God 
vakthund og utmerket familiehund sammen med barn. 
 

Hode: 
 

I proporsjon til størrelsen uten å være kraftig. Delikat 
utmeislet og skal ikke gi inntrykk av å være spisst. Parallelle 
linjer mellom skalle og snuteparti sett fra siden. Gir et raggete 
inntrykk da pelsen på hodet er ca. 4 cm lang, med tydelige 
fremtredende øyebryn, men uten å dekke øynene, skjegg og 
mustasjer. 
 

 Skalle: Lett hvelvet panne sett forfra med lett markert pannefure. 
 

 Stopp: Meget lett markert, plassert midt mellom nakkeknølen og 
snutespissen. 
 

Nesebrusk: Alltid sort. Velutviklet. 
 

Snuteparti: Kraftig og ikke for lang. Ikke snipete. Rett neserygg. Lett 
mustasje og skjegg. 
 

Lepper: Stramme og tørre. 
 

Kjever/tenner: Kraftige kjever. Saksebitt. Komplett tannsett.  
 

Kinn: Noe avrundete. 
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Øyne: Middels store, ovale, ikke utstående. Mørke, harmonerer med 
pelsfargen, men aldri lysere enn nøttebrunt.  
 

Ører: Middels store, brede ved basen, høyt ansatte og alltid båret 
naturlig opprettstående med lett rundete spisser.  Noe 
divergerende bårne ører tillatt, men ikke ønsket.  
 

Hals: Kraftig, muskuløs, med god lengde. Bæres høyt under 
bevegelse med stolt båret hode.  
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette sett forfra og fra siden. 
 

Skulder: Lang, skråstilt. 
 

Albue: Godt tilliggende. 
 

Underarm: Rett og muskuløs. 
 

Mellomhånd: Lett skråstilt. 
 

Poter: Runde, korte og kompakte.  
 

Kropp: Solid benstamme uten overdrivelse. Tørr muskulatur. 
 

Rygg: Rett. 
 

Lend: Sterk.  
 

Kryss: Lett avrundet og går mykt over i bakparten.  
 

Bryst: Rekker til albuene, men må ikke går dypere . Brystomkretsen 
målt rett bak albuene skal være mer enn 1/5 av 
mankehøyden.  Ribbena godt hvelvede i øverste tredjedel, 
flater gradvis mot brystbenet.  
 

Underlinje/buk: Lett opptrukket.  
 

Hale: Naturlig lang. I hvile hengende rett ned med en lett bøy i 
spissen, rekker til haseleddet. Under bevegelse bæres 
høyere, men aldri inn over ryggen. Pelsen på halen har 
samme lengde som resten av kroppen. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Parallelle sett bakfra. 
 

Lår: Lange og muskuløse.  
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Knær: Velvinklede.  
 

Haser: Moderat vinklet, verken for åpne eller for spisse. 
 

Mellomfot: Står loddrett mot bakken.  
 

Poter: Runde, korte og kompakte. Ingen sporer. Faste tredeputer. 
Mørke klør. 
 

Bevegelser:  Smidige og frie. Gir inntrykk av å være både elegant og 
uanstrengt. Moderat skrittlengde fram, parallelle ben. 
 

Hud: Tettliggende uten folder eller løs hud. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Grovt og halvlangt, føles stri ved berøring. Tynn og tett 
underull. Pelslengden på hele kroppen inkl halen 5-6 cm. 
 

Farge: 
 

Fawn; fawn med mørke hårspisser; fawn brindle; grå som 
vanligvis forblir mørk. Uten store hvite tegninger (litt hvitt 
tolereres på bryst og tåspissene). 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 60-65 cm ± 1 cm 
Tisper: 55-60 cm ± 1 cm 
 

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 . 
 

Grove feil:   Mangel av 2 tenner bortsett fra P4 i underkjeven (P1 
regnes ikke) 

 Omvendt bitt uten kontakt med fortenner 
 Meget lyse øyne 
 Halen ringlet over ryggen eller meget kort. 
 Pels som har tendens til å krølle. For flat pels. Lengden 

mindre enn 4 cm og lengre enn 7 cm. Ullen eller bløt pels. 
 Meget dårlig plasserte ben, spesielt dårlige bakben, 

kuhaset, meget inn- eller utoverdreid.  
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
 
 Aggressiv eller meget sky. 
 Manglende type. 
 Over- eller underbitt. Mangel av to P4 eller mer enn to 

andre tenner (P1 ikke medregnet). 
 Ører ikke båret korrekt. 
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 Forskjellig fargede øyne, lyse øyne som tenderer til gult,.  
 Hale: Uutviklet, manglende. 
 Sort, hvit, harlekin, småflekket, for mye hvitt i brystet, helt 

hvite poter, hvite tegninger på andre deler av kroppen enn 
de ovenfor nevnte. 

 Størrelsen utenfor standardmål (inkl toleransen). Høyde 
på 67 cm for hannhund og 62 for tisper kan bare 
aksepteres for eksepsjonelt gode hunder. 

 
  
 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 16. Mars 2009 
 
 
 
 
 


