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RASEBESKRIVELSE FOR BRIARD
(Berger de Brie)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Frankrike.

Helhetsinntrykk:

Robust, smidig, muskuløs og velproporsjonert. Livlig og våken.

Viktige
proporsjoner:





Middels kroppsbygning, lengden fra skulderleddet til sittebensknuten litt
lengre enn mankehøyden.
Langt hode som er 2/5 av mankehøyden. Skallebredden litt mindre enn halve
hodelengden.
Skalle og snuteparti like lange.

Adferd/
temperament:

Avbalansert, verken aggressiv eller engstelig. Skal være stødig og uredd.

Hode:

Kraftig. Langt. Hodets pels danner skjegg og mustasjer, samt øyenbryn som
delvis skjuler øynene. Sett fra siden er skallen og neseryggen parallelle.

Skalle:

Kraftig. Meget lett hvelvet sett fra siden.

Stopp:

Markert, plassert midt mellom snutespiss og nakkeknøl.

Nesebrusk:

Stor, godt åpne nesebor. Alltid sort, bortsett fra hos blåfargete hvor den enten er
blå eller blåaktig.

Snuteparti:

Kraftig, tilstrekkelig bredt og aldri spisst. Snutespissen ganske skvær. Rett
neserygg.

Lepper:

Stramme.

Kjever/tenner:

Kratige kjever. Hvite tenner. Saksebitt.

Øyne:

Ovale. Plassert vannrett, godt åpne, ganske store og mørke. Hos blå hunder er
blekere farge tillatt..

Ører:

Høyt ansatte, ikke klistret inntil hodet og ganske korte. Lengden på ukuperte ører
skal være lik eller mindre enn halve hodelengden. Alltid flate, dekket av lang
pels. Tradisjonelt kuperte* og opprettstående.

Hals:

Muskuløs, går naturlig over i skuldrene.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Velutviklet muskulatur, kraftig benstamme, rette.

Skulder:

Skråstilt, velvinklet, moderat lang, godt tilliggende til brystkassen.

Albuer:

Godt tilliggende.

Underarm:

Rett og muskuløs.

Mellomhånd:

Lett skråstilt sett fra siden.
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Sterke og runde, godt sluttede og hvelvet. Alltid sorte klør (bortsett fra hos blå).
Harde tredeputer.

Kropp:
Overlinje:

Rett.

Lend:

Kort og stram.

Kryss:

Svakt skrånende og lett avrundet.

Bryst:

Bredt og langt, rekker til albuene. Godt hvelvede ribben.

Hale:

Naturlig, bæres lavt. Rekker minst til haseleddet uten å være skjev, danner ytterst
en krok som en ”J”. Under bevegesle kan bæres høyst i rygglinjens forlengelse.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Velutviklet muskulatur, kraftig benstamme.

Lår:

Muskuløse.

Haser:

Ikke for lavt ansatte, velvinklete.

Mellomfot:

Helt loddrette, sett bakfra.

Poter:

Som forpotene.

Sporer:

Tradisjonelt ønsket gjeterne å beholde de doble sporene. Sporene danner tær,
godt atskilt og med klør, forholdsvis tett plassert mot poten.

Bevegelser:

Jevne, smidige, harmoniske, jordvinnende så hunden kan bevege seg med minst
mulig anstrengelse og kraft. Lange steg og godt driv bak.

Pels:
Hårlag:

Elastiskt, langt og tørt som geiteragg. Lett underull.

Farge:

Sort; fawn; fawn med sorte hårspisser (lett til middels) ofte med maske; grå eller
blå.
Varm fawn kan ha lysere nyanse på hårspissene og på de angjeldende områder
(fawn med sandfarge). Sorte, grå eller blå kan også ha soner med lysere nyanser.
Alle farger kan vise gråaktige nyanser.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

62-68 cm
56-64 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
hundens helse og velferd.

Grove feil:





Grove feil i lemmene
For lys pelsfarge
Utilstrekkelig pelslengde (mindre enn 7 cm), bløt og ullen pels.
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Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske defekter som påvirker
hundens sunnhet skal diskvalifiseres.












Aggressiv eller meget sky.
Ikke markert stopp.
Nesebrusk annen farge enn sort eller blå; rosa farget (upigmenterte områder).
Over- eller underbitt med manglende kontakt; mangel av to P4 i underkjeven
eller mer enn 3 tenner uansett hvilke (bortsett fra P1).
For lyse øyne (gule), uensartet øyefarge.
Ører brettet innover; for lavt ansatt under øyelinjen; dekket med kort pels;
naturlig stående.
Hale ringlet eller båret loddrett.
Enkle eller manglende sporer på bakbena.
Fargen hvit, kastanje eller mahogny. Tofarget. Hvitt bliss, hvit pels på bena.
Fawn-farget med mørke hårspisser som danner en mørk sadel.
Størrelse mer enn 2 cm over eller 1 cm under maksimumsmålene.
Spor etter inngrep eller bruk av substans for å korrigere utseende.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er ørekupering forbudt.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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A. Godkjente doble sporer

Sporer med komplette knokkeldeler

Sporer med sammenhengende knokler

Sporer med to komplette knokler og to delvis faste knokler

B. Doble sporer, med feil (ikke CACIB)

En tom spore

En tom spore + en løs knokkel

C. Sporer med diskvalifiserende feil

Mangel av knokkeldel i hver spore

Mangel av to knokkeldeler i en eller to sporer

