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GRUPPE:
FCIs RASENR.:

6/4
34

Original: 12.12.1991
Revidert: 14.04.1993 GB
RASEBESKRIVELSE FOR BASSET
Opprinnelsesland/
hjemland:

ARTESIEN NORMAND

Frankrike.

Helhetsinntrykk:

Lang hund i forhold til høyden, velbalansert, kompakt, hodet
gjenspeiler edelheten til de store støverne fra Normandie.

Viktige
proporsjoner:

Mankehøyde:kroppslengde = ca 5:8
Mankehøyde:brystdybde = ca 3:2
Hodelengde:skallebredde = ca 2:1
Skallelengde:snutelengde = ca 10:10

Adferd/
temperament:

Hunden har en utmerket nese, er spornøye og har et
velklingende mål som tillater jegeren å nyte jakten fullt ut,
også fordi hunden ikke driver for raskt. Glad og meget
hengiven.

Hode:
Skalle:

Hvelvet, middels bredt, tydelig nakkeknøl. Som helhet må
hodet virke tørt.

Stopp:

Markert, men ikke overdrevent.

Nesebrusk:

Sort, stor. Svakt fremskytende over leppene. Godt åpne
nesebor.

Snuteparti:

Omtrent samme lengde som skallen, svakt konvekst.

Lepper:

Overleppene dekker underleppene godt, men uten å være
hengende eller for stramme.

Kjever/tenner:

Saksebitt. Tennene står rett i kjevene.

Kinn:

Har en eller to hudfolder.

Øyne:

Ovale, store, mørke (harmonerer med pelsfargen). Uttrykket
rolig og alvorlig. Blinkhinnen kan noen ganger sees, men
uten overdrivelse.

Ører:

Ansatte så lavt som mulig, aldri over øyelinjen. Smale ved
ansatsen, dreies godt innover som en korketrekker. Smidige,
fine, menget lange, rekker minst til snutespissen og endre
fortrinnsvis i en spiss.
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Ganske lang, litt løs halshud, men uten overdrivelse.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Korte, kraftig benstamme. Halvkroket eller litt mindre enn
halvkroket forutsatt at de er tilstrekkelig synlig kroket. Neon
hudfolder på mellomhånden uten overdrivelse, betraktes som
en kvalitet.

Skulder:

Muskuløs skråstilt.

Albue:

Tett tilliggende.

Poter:

Ovale, litt avlange, ganske tettsluttede tær, solid plassert på
bakken slik at de gir maksimal støtte.

Kropp:
Rygg:

Bred og stram.

Lend:

Svakt hvelvet.

Kryss:

Lett skrånende, gir et lett fallende kryss.

Bryst:

Ovalt tverrsnitt, langt. Brystbenet godt forlenget bakover,
fremtredende med godt utviklet forbryst. Utfylte flanker.
Brystkassens underlinje tydelig under albuene. Lange ribben
som strekker seg godt bakover.

Hale:

Ganske lang, tykke ved roten, gradvis avsmalnende. I
stående berører halespissen så vidt bakken. Bæres
sabelformet, men ikke inn over ryggen, ingen fane på
spissen. Absolutt forbudt å endre utseende på halen til
utstillingshunder.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Parallelle sett bakfra.

Lår:

Fyldige og muskuløse.

Haser:

Kraftige, ganske lave, forholdsvis godt vinklede. Bakfoten
plassert lett under hunden når den står. En liten hudpose på
hasen, dannet av overskytende hud, er ikke feil.

Mellomfot:

Kort og kraftig.

Poter:

Som forpotene.
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Bevegelser:

Jevne, lette og stabile.

Hud:

Smidig og tynn.

Pels:
Hårlag:

Tett, kort og glatt uten å være for fin.

Farge:

Rødbrun med sort sadel og hvitt (trefarget); rødbrun og hvitt
(tofarget). På trefargede skal hodet stort sett være dekket
med tanfarget pels og vise en rund flekk av mørkere pels på
tinningene. Sadelen eller de sorte flekkene er dannet av sorte
eller flerfargede pelshår (tidligere karakterisert som
”grevlingfarget”).

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder og tisper:
30 – 36 cm
Toleranse ± 1 cm for hunder av særlig høy kvalitet.

Vekt:

15 – 20 kg

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.
− Flat og bred skalle, for markert pannefure; øynene lyse,
runde og utstående, viser for mye blinkhinne; ørene flate,
for runde, tykke høyt og bredt ansatte.
− Kort hals.
− Svak overlinje, brystbenets bruskaktige forlengelse
bakover for kort eller manglende; flate eller deformerte
ribben.
− For lang, skjev eller tykk hale.
− Steile, korte skuldre med for lite muskulatur. Utoverdreide
albuer.
− Håndrøtter som berører hverandre, koder over.
− Utoverdreid mellomfot, som koder over eller er alt for
krumme; flate poter; sprikende tær
− Flate lår, trange haser, hjulbent.
− Bløt pels, utpreget lang eller med faner. Sotet hode.
− Engstelig.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Alvorlig anatomiske avvik.
− Tydelig og invalidiserende arvelige feil.
− Manglende type.
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Over- eller underbitt.
Meget lyse øyne.
Kort brystben eller manglende bakre bruskdel.
Meget deformerte ribben.
Helt rette forben.
For spinkel benstamme. For svake ben.
For mye sotfarging i hodet.
For mye sort i det hvite slik at det får et blålig skjær.
Annen mankehøyde enn angitt.
Sky eller aggressiv.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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