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RASEBESKRIVELSE FOR BEAUCERON
(Berger de Beauce)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Frankrike.

Helhetsinntrykk

Stor, solid, robust, kraftig, velbygget; muskuløs men ikke tung.

Viktige
proporsjoner:

Harmonisk bygget uten overdrivelse. Lengden fra skulderleddet
til sittebensknuten noe lengre enn mankehøyden. Langt hode:
Lengden 2/5 av mankehøyden. Skallebredden og hodedybden
noe mindre enn halve hodelengden. Snute og skalle er like
lange.

Adferd/
temperament:

Hode:

Tillitsfull og selvsikker. Uredd, aldri upålitelig eller engstelig.
Vennlig.
Godt meislet med harmoniske linjer. Sett i profil er neseryggen
tilsynelatende parallell med skallen.

Skalle:

Flat eller lett velvet fra side til side, ikke utpreget midtfure, synlig
nakkeknøl.

Stopp:

Ikke utpreget.

Nesebrusk:

Sort. I proporsjon til snutpartiet, godt utviklet, aldri delt.

Snuteparti:

Verken smal eller snipete.

Lepper:

Godt sluttede, alltid godt pigmenerte. Overleppen må dekke
underleppen. Tydelig, men fast leppefold.

Kjever/tenner:

Sterke og hvite tenner, saksebitt.

Øyne:

Lett ovale øyeåpninger, rett ansatte. Mørke, aldri lysere enn
mørk hasselnøttfargete, selv om tanfargen er lysere. Hos
harlekinfargede er forskjellig fargede øyne tillatt.

Ører:

Høyt ansatte. Ukuperte ører
hengende, de skal ikke ligge tett
ganske korte. Ørelengden lik
Kuperte* ører bæres rett og
utoverstående.

bæres halvt stående eller
inntil hodet, men være flate og
halvparten av hodelengden.
lett forover, ikke inn- eller
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Muskuløs, god lengde, godt ansatt til skuldrene.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette sett forfra og fra siden.

Skulder:

Middels lang skråstilt skulder.

Overarm:

Muskuløs.

Poter:

Sterke, runde, sluttede. Harde men smidige tredeputer. Alltid
sorte klør.

Kropp:
Helhetsinntrykk:

Brystkassens omkrets overskrider mankehøyden med 1/5.

Manke:

Markert.

Rygg:

Rett.

Lend:

Kort, bred og sterk. Meget muskuløs.

Kryss:

Lett hellende.

Bryst:

Bredt, langt og dypt. Brystkassen rekker til albuene.

Hale:

Bæres hengende, når minst til hasene. Danner en lett krok i
form av en J. Under bevegelse kan bæres høyere, i rygglinjens
forlengelse.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette sett bakfra.

Lår:

Brede og muskuløse.

Haser:

Sterke, lavt ansatte (ikke for nær bakken, ca. ¼ av mankehøyden). Danner sammen med underlåret en åpen vinkel.

Mellomfot:

Sterk, sees en aning bak sittebensknuten i stående.

Sporer:

Doble sporer ønskes tradisjonelt av gjetere. Doble sporer
danner «tomler» godt adskilt fra hverandre, tett ved potene.

Poter:

Sterke, runde, sluttede.

Bevegelser:

Smidige og frie, parallelle sett forfra og bakfra. Lang
steglengde.
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Pels:
Hårlag:

Kraftig, kort, tykk og flattliggende. Glatt på hodet, tettliggende
på kroppen, 3-4 cm lang. Noe lenger og med frynser på lårene
og under halen. Underullen kort, fin, tett og dunet, foretrukket
musegrå, og må aldri synes gjennom dekkpelsen.

Farge:

a) Black and tan (tofarget, red stocking): Ren sort farge.
Tantegningene er ekornrøde, plassert som
• Flekker over øynene
• På nedre delen av snuten og går over i kinnene uten å
rekke frem til øret
• På brystet, to flekker foretrekkes
• På strupen
• Under halen
• På potene opp til mellomfoten, avtar gradvis oppover
men aldri mer enn 1/3 av benet, noe høyere på innsiden.
b) Harlekin (blåflekket med tantegninger): Grå, sort og tan. Like
store deler grått og sort jevnt fordelt i flekker, noen ganger
mer sort enn grått. Tantegninger slik som på black and tan.
Noen få hvite hår på brystet tolereres.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

65-70 cm
61-68 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.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Redd eller sky
− Størrelse utover standardens mål
− For lett benstamme
− Øyne for lyse, forskjellig farget (unntatt harlekinfarget)
− Delt nesebrusk eller annen farge enn sort, upigmenterte
flekker
− Over- eller underbitt, skjevt bitt, mangel på mer enn 3 tenner
(P1 teller ikke)
− Ukuperte ører som er stående
− Utoverdreide bakpoter.
− Enkle sporer eller manglende sporer på bakbena
− Avkortet hale eller hale båre over ryggen
− Pels: Annen farge og struktur enn beskrevet. Total fravær av
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tan-tegninger. Raggete pels. Markert og tydelig hvit flekk på
brystet. Harlekinfarget: For mye grått, sort på en side og
grått på den andre, helt grått hode (mangel på sort farge)

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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