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RASEBESKRIVELSE FOR BLODHUND
(Chien de Saint-Hubert)

Opprinnelsesland/
hjemland:

Belgia.

Helhetsinntrykk

Stor og massiv jakt- og sporhund, den kraftigste av alle
støverne. Harmonisk i linjene, med kraftig benstamme,
muskuløs og substansfull, aldri tung. Rektangulær
kroppsbygning. Helhetsinntrykket imponerende, høytidelig og
edelt. Hode og hals har rikelig med tynn og smidig hud som
henger med dype folder. Bevegelsene imponerende,
nærmest langsomme og noe rullende, men smidige,
spenstige og frie.
Ingen karakteristiske trekk må overdrives slik at harmonien
brytes, og som kan være helseskadelig. Slike overdrivelser
kan være for dyptliggende eller for små øyne; nedre
hengende øyelokksrender; for rikelig og løs hud med for
mange og for dype folder, for mye løs halshud; for smalt
hode. For store hunder med tung eller massiv kroppsbygning
er uønsket da det nedsetter hundens bruksegenskaper.

Viktige
proporsjoner:

•
•
•
•

Adferd/
temperament:

Mild, vennlig og omgjengelig overfor mennesker og spesielt
overfor eier. Tolerant overfor andre hunder og husdyr. Noe
reservert og sta, men følsom overfor ros og ris. Aldri
aggressiv. Dyp stemme, men bjeffer sjelden.

Hode:

Karakteristisk imponerende, majestetisk og edelt. Dypt, men
smalt i forhold til lengden, langt i forhold til kroppen. Tydelig
benstruktur, flate sider, skvær profil. Neseryggen omtrent
parallell med skallens overlinje. På pannen og kinnene
danner rikelig og tynn hud rynker og dype folder som henger
ned når hodet bæres lavt og går i ett med halshudens meget
velutviklete folder. Ikke fullt så rikelig hos tisper.

Skalle:

Kroppslengde : mankehøyde = 10 : 9
Brystdybde : mankehøyde = 1 : 2
Hodelengde : kroppslengde = 3 : 7
Snutelengde : hodelengde = 1 : 2

Høy og lang, ganske smal med flate sider. Øyebrynsbuene
bare lett fremtredende, men sees. Nakkeknølen meget
velutviklet og fremtredende.

Norsk Kennel Klub

3

Stopp:

Lett markert.

Nesebrusk:

Sort eller brun. Alltid sort hos sort og tan pelsfarge. Bred,
velutviklet, med store åpne nesebor.

Snuteparti:

Like lang som skallen. Dypt, bredt nær nesebrusken og like
bred i hele lengden. Neseryggen enten rett eller lett konveks
(romernese).

Lepper:

Meget lange og løse. Overleppen henger over underleppen
og danner foran en rett vinkel med neseryggen som gir en
skvær profil. Mot munnviken noe mer kjøttfulle (mindre uttalt
hos tisper) og går umerkelig over i den rikelige halshuden.
Overleppens underside når ca 5 cm nedenfor underkjeven.
Godt pigmenterte lepper, sort eller brun i henhold til
nesebruskens farge.

Kjever/tenner:

Komplett tannsett. Korrekt saksebitt, kraftige hvite tenner
regelmessig plassert i kraftige kjever. Tangbitt tolereres.

Kinn:

Utmeislete, tørre, spesielt under øynene.

Øyne:

Mørke brune eller nøttebrune, lysere nyanse (ravfarget) hos
hunder uten sort sadel eller mantel. Moderat store, ovale,
ikke rennende, verken utstående eller dyptliggende. Hele iris
fullstendig synlig. Øyelokksrender uten uregelmessigheter,
normalt tilliggende, men litt nedre hengende øyelokksrender
med noe synlige blinkhinner tolereres. Øyevippene må aldri
berøre eller sjenere øyet. Mildt, vennlig og verdig uttrykk,
men en tanke melankolsk.

Ører:

Tynne, smidige, dekket med meget kort pels, bløte og
fløyelsaktige. Så lange at de rekker minst forbi nesebrusken
når de trekkes fremover langs neseryggen. Lavt ansatte, i
høyde med øynene eller lavere, på siden av hodet.
Hengende med elegante folder rullet innover og bakover
(enkle korketrekkere).

Hals:

Lang, slik at hunden kan følge et spor med snuten i bakken.
Meget muskuløs. Løs og usedvanlig velutviklet halshud med
dobbel hudfold, mindre uttalt hos tisper.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette og helt parallelle, muskuløse med god benstamme.

Skulder:

Lang, skråstilt, meget muskuløs, men ikke tung.

Overarm:

Lang, skråstilt og velvinklet mot skulderbladet.
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Albu:

Godt tilliggende, verken inn- eller utoverdreid.

Underarm:

Rett, kraftig, rund benstamme.

Håndrot:

Stram.

Mellomhånd:

Robust. Rett sett forfra, lett skråstilt sett fra siden.

Poter:

Kompakte, meget sterke, verken inn- eller utoverdreide. Godt
hvelvede, knyttede og sluttede (kattepoter). Tykke sterke
tredeputer, korte sterke klør.

Kropp:
Helhetsinntrykk:

Over- og underlinje nesten parallelle.

Manke:

Lett markert.

Rygg:

Rett, bred, lang og sterk.

Lend:

Bred, sterk, kort, ganske lett hvelvet.

Kryss:

Meget muskuløs, nesten vannrett, aldri fallende, meget bredt
og ganske langt.

Bryst:

Ovalt, bredt, dypt. Lang brystkasse. Markert forbryst og
skulderledd. Godt hvelvede ribben, verken flate eller
tønneformete.

Underlinje/buk:

Nesten helt rett. Fyldige, brede og dype flanker. Buken kun
meget svakt opptrukket.

Hale:

Lang, kraftig, tykk. Høyt ansatt i forlengelse av rygglinjen.
Gradvis avsmalnende mot spissen. Bæres sabelformet.
Under bevegelse bæres i en elegant bue over rygglinjens
forlengelse, aldri ringlet eller skjev. På undersiden ca. 5 cm
lang pels som blir gradvis kortere mot spissen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Sterke, kraftig muskulatur, i balanse med forlemmene. Helt
parallelle sett bakfra, verken tett- eller vidstilte.

Lår:

God lengde, meget kraftig muskulatur.

Knær:

Velvinklete, verken inn- eller utoverdreide.

Underlår:

Tilstrekkelig lange, meget muskuløse.
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Haser:

Kraftige, lavt ansatte, velvinklete.

Mellomfot:

Kraftig, kort.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Bevegelsene er meget typiske. Trav er normal gangart med
jevne, målbevisste, spenstige og frie steg, mer jordvinnende
enn hos andre støvere. Meget karakteristiske rullende
bevegelser, men uten å gå skjevt (crabbing). Godt fraspark
bak, lik steglengde fram og bak, overlinjen skal forbli rett.
Parallelle ben, men snorer når farten øker. Høy sabelformet
haleføring uten at den bøyes for mye. Hunden skal kunne
trave lenge uten å vise tegn til tretthet.

Hud:

Smidig over hele kroppen, løs og elastisk. Karakteristisk er
den tynne, meget og løse og rikelige huden i hodet. I pannen
og sidene dannes folder som henger ned og blir enda mer
iøyenfallende når hodet bæres lavt. Men for mye rynker og
folder i pannen må aldri sjenere øynene. Hudfolder på
kroppen pga for mye hud ikke ønskelig.

Pels:
Hårlag:

På kroppen kort og tilliggende, tett, ganske grovt og
værbeskyttende. Meget kort og bløtt på ørene og skallen.
Noe lengre og grovere pels på halens underside.

Farge:

Tre pelsfarger: Sort og tan; leverfarget og tan; ensfarget rød.
Hos sort og tan varier andelen av sort, alt ettersom hunden
har mantel eller sadel. Hos mantelfargt er sort dominerende,
tanfargen finnes finnes bare på snuten, kinnene, over
øynene, på forbrystet, lemmene og omkring anus. Hos
sadelfarget er det større utstrekning av tanfarge, da sort mer
eller mindre er begrenset til ryggen.
Den samme fargefordeling finnes hos leverfarget og tan.
Fargene ikke alltid helt veldefinerte eller klart avgrenset. I de
mørkeste partier kan man finne lysere eller grevlingfargete
hår, som er tillatt, men ikke ønskelig.
Hos den ensfargete røde kan fargen variere fra lys til mørk
rød.
En utvasket tan hos tofarget eller utvasket rød hos ensfarget
er uønsket. Litt hvitt på bryst, poter og haletipp tolereres, men
er uønsket.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Størrelse og vekt skal harmonere.
Hannhunder:
Tisper:

Ideal ca. 68 cm ± 4 cm
Ideal ca. 62 cm ± 4 cm
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Hannhunder:
Tisper:

46 – 54 kg
40 – 48 kg

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.
− Helhetsinntrykk: For tung. Manglende substans. Lett
benstamme; for høy- eller lavstillet; mer kvadratisk enn
rektangulær; manglende edelhet.
− Hode: Bred eller kraftig skalle; for overdrevet smal skalle;
vikende panne; pannehuden faller for mye fremover; ikke
tilstrekkelig markert nakkeknøl; for markert stopp; konkav
neserygg; for kort eller ikke dypt nok snuteparti; ikke dype
nok lepper.
− Snute og lepper: Manglende pigment.
− Tenner: Manglende tenner.
− Øyne: For små; for innsunkne; for hengende nedre
øyelokksrand, for mye synlig blinkhinne.
− Ører: For korte, for tykke; ansatt over øyelinjen; båret for
tett inntil hode eller for flate.
− Hals: Kort, spinkel, for lite løs halshud.
− Kropp: Kort eller for lang; ikke dyp nok brystkasse;
forbrystet ikke fremtredende nok i profil; flat eller
tønneformet brystkasse; svak rygg; karpelend; overbygget
eller avfallende kryss; for opptrukket buk.
− Hale: Lavt ansatt; for flattliggende, ringlet eller opprullet;
knudret, haleknekk; halekrok eller skjev hale.
− Lemmer: For lite eller overvinklet; kort overarm; dårlig
benstilling sett i profil (for svak mellomhånd eller håndrot),
forfra (inn- eller utoverdreide poter, buet underarm,
utstående albuer) eller bakfra (for tettstilte, brede eller
hjulbent, hasene for vinklet eller åpne); åpne poter,
harepoter eller flate poter.
− Bevegelser: Trange eller brede, kryssende eller skjev;
bundne eller stive bevegelser; dårlig fraspark.
− Pelsfarge: Lyse eller utvaskete farger.
− Temperament: Manglende selvtillit, sky.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
−
−
−
−

For redd
Manglende rasetype
Over- eller underbitt. Kryssbitt. Skjev kjeve.
Nesebrusken og lepper: Sterkt depigmentert eller rosa;
annen farge enn sort hos sort og tan; annen farge enn
brun eller sort hos hunder uten sort sadel eller mantel.
− Øyne: Lys gule (rovfugløyne).
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− Annen pelsfarge enn beskrevet. For store hvite tegninger
som hvitt til håndroten eller hasene, for mye hvitt på
brystet, hvite flekker andre steder enn på bryst, tær og
haletipp, hvit snute eller bliss.
− For store eller for små hunder.

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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