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BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Oprindelsesland: Frankrig
Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Støver, brugt til jagt på kanin, hare, ræv, rådyr og vildsvin.
FCI Gruppe 6 (Støvere, schweisshunde og beslægtede racer),
Sektion 1.3 (Små støvere).
Med brugsprøve.
Denne lille Basset besidder de samme egenskaber som den race, den er udviklet fra,
nemlig Griffon Fauve de Bretagne (FCI nr 66). Meget populær i sin hjemegn i det 19.
århundrede, og den opnåede et godt ry i løbet af de sidste 30 år af det 20. århundrede.
Dens fremragende evner som jagthund har skaffet den talrige vinderplaceringer ved
kaninjagter, og den er blevet meget populær.

Helhedsindtryk:

Basset Fauve de Bretagne er en lille, kompakt hund, livlig og hurtig for sin størrelse.
Den besidder en vældig energi og er usædvanligt hårdfør og robust.

Temperament:

En passioneret jagthund, men tillige en fremragende følgesvend, omgængelig,
hengiven og ligevægtig. Den kan tilpasse sig al slags terrain, selv det mest vanskelige,
og alle slags jagtvildt. Under jagten viser den sig modig, opfindsom og vedholdende,
hvad der gør den meget effektiv.

Hoved:
Skalle :

Temmelig aflang, med markant nakkeknude. Set forfra har skallen form som en flad
bue, aftagende i bredde ved øjenbrynsbuerne, som ikke er særligt fremtrædende.

Stop :

Lidt mere markeret end hos den store Griffon Fauve.

Næse :

Sort eller mørkebrun, med godt åbne næsebor.

Næseparti :

Lidt aftagende udefter i bredde/dybde, ikke helt rektangulært.

Læber :

Dækker underkæben godt, men ikke overdrevent. Moustacherne er moderate.

Kæber, bid :

Kæber og tænder er kraftige, med et perfekt og regelmæssigt saksebid. De øverste
fortænder dækker de nederste med tæt kontakt. Rækken af fortænder er placeret
vinkelret på kæberne. Manglende P1 regnes ikke som fejl.
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Øjne:

Hverken fremtrædende eller for dybtliggende, af mørkebrun farve. Blinkhinden kan ikke
ses. Udtrykket er levende.

Ører:

Tynde ved basis, som ligger på linie med øjnene, kan nå næsten frem til næsen og
løber ud i en spids. De er indaddrejede og beklædt med pels, som er mere korthåret
og fin end kroppens pels i øvrigt.

Hals:

Temmelig kort og muskuløs.

Krop:
Ryg :

Kort for en Basset, bred og aldrig hængende.

Lænd :

Bred og godt muskuløs.

Bryst :

Dybt og bredt

Ribbensparti :

Temmelig hvælvet.

Underlinie :

Kun let stigende bagud.

Hale:

Båret let seglformet, middellang, kraftig ved roden og ofte med grove hår. Den aftager
godt i tykkelse udefter. Under bevægelse bæres halen over ryglinien og bevæges
regelmæssigt fra side til side.

Lemmer:
Forpart:

Generelt : Med god knoglekraft.

Skuldre :

Skråtliggende, med god tilslutning til brystkassen.

Albuer :

Ligger i kroppens længderetning.

Underarm :

Lodret eller let indadbuet (dog ikke ønskeligt).

Mellemhånd :

Set fra siden let skråtstillet. Set forfra: I kroppens akse eller let udadstillet (dog ikke
ønskeligt).

Bagpart:

Generelt : Meget muskuløs, med velstillede lemmer. Set bagfra er bagbenene stillet
parallelt, hverken snævert eller bredt.

Lår :

Lange og meget muskuløse.

Haseled :

Lavt ansat og moderat vinklet.

Mellemfod :

Lodret stillet.

Poter:

Kompakte, med tæt sluttede, hvælvede tæer og kraftige kløer. Hårde trædepuder.

Bevægelse:

Livlig.

Hud:

Ret tyk, smidig. Ingen løs hud ved struben.

Pels:
Hårlag :

Pelsen er meget hård og tør, temmelig kort, aldrig ulden eller krøllet. Ansigtet må ikke
være alt for kraftigt behåret.

Farve :

Fauve i nuancer fra gylden hvedefarvet til murstensrød. Der tolereres lidt spredte,sorte
hår langs ryggen og ved ørerne. Der ses af og til en lille, hvid ”stjerne” på brystet, men
dette er dog ikke ønskeligt.

Størrelse:

Skulderhøjde for begge køn 32 til 38 cm. Der tillades en overstørrelse på +2 cm for helt
fremragende hunde.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Alvorlige fejl:

Temperament :
• Frygtsom.
Hoved :
• Skallen bred og flad.
• Øjenbrynsbuerne for fremtrædende.
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• Næsepartiet spidst eller kort, læber hængende og kødfulde.
• Lyse øjne.
• Ørerne flade og brede.
Krop :
• Spinkel af bygning.
• Overlinien ikke stram og fast nok.
• Bugen opkneben.
Hale :
• Halen båret skævt.
Lemmer :
• Utilstrækkelig knoglekraft.
• Poterne flade og spredte.
Pels :
• Sparsom pels, glathåret, fin eller blød.
Diskvalificerende fejl:
• Aggressiv eller sky.
• Mangelfuld i type (dvs hunden som helhed ligner ikke andre af racen).
• Overbid, underbid.
• Meget lyse øjne.
• Hel eller delvis depigmentering af næse, øjenrande eller læber.
• Haleknæk.
• Krogede forben.
• Vildtkløer på bagbenene (racen har aldrig vildtkløer).
(NB! Fjernelse af vildtkløer er forbudt i Danmark)
• Pelsen lang eller ulden.
• Enhver anden pelsfarve end den i standarden beskrevne.
• Størrelse uden for standardens mål.
• Tydelig, invaliderende defekt, anatomiske misdannelser.
Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.
Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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