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Bakgrund/ändamål

Bichon frisé kom till Frankrike via Italien under renässansen. Då
den liknade en liten barbet kallade man den barbichon vilket senare
blev bichon. På 1600- och 1700-talen finns ett flertal berömda
målningar med avbildningar av dessa små hundar i sällskap av
kungligheter, adelsmän och högt uppsatta personer. Så småningom
blev rasen hunden på modet under Napoleon III då man kallade
den teneriffe. Rasen blev allmänt populär i Frankrike och Belgien.
Tack vare hängivet arbete av några franska och belgiska uppfödare
har rasen kunnat rekonstrueras. Den första i rasen som registrerades
i Belgien hette Pitou, född den 23 mars 1924 och registrerad hos
den belgiska kennelklubben 1932. Nummer 1 av rasen hos den
franska kennelklubben var tiken Ida, född den 18 oktober 1934.
Efter andra världskriget var den nära att försvinna. Rasen fick sitt
nuvarande namn (bichon à poil frisé) i hemländerna 1978 och
erkändes som en fransk-belgisk ras.

Helhetsintryck

Bichon frisé skall vara en glad och lekfull liten hund, med livliga
rörelser, lång päls bestående av mycket lösa korkskruvslockar.
Huvudet skall bäras stolt. Ögonen skall vara mörka, pigga och
uttrycksfulla. Svansen skall bäras elegant i en båge över ryggen.

Viktiga
måttförhållanden

Rasen skall vara längre än den är hög, dvs. längden från skulderleden till sittbensknölen skall överstiga mankhöjden. Kroppen
skall vara rektangulär.
Längden mellan skalle och nosparti skall förhålla sig som 3:2.
Bröstkorgens djup skall motsvara höjden från marken upp till
armbågarna.

Uppförande/karaktär

Rasen är en sann kamrat som man utan besvär kan ha med sig
överallt. Den skall aldrig vara nervös eller skällig, utan vara mycket
sällskaplig mot både människor och hundar, även okända. Den
skall vara mycket anpassningsbar och trofast.

Huvud

Huvudet skall vara proportionerligt med kroppen. Ögonen och
nostryffeln, tre svarta, väl synliga punkter i det vita huvudet, skall
bilda en liksidig triangel.

Skallparti
Skalle

Skallen skall kännas ganska flat vid beröring men pälsformen gör
att den ser rund ut. Pannfåran skall vara lätt markerat. Skallpartiet
skall vara längre än nospartiet. Det skall vara mindre brett än det är
långt och utgöra 3/5 av huvudets längd. Ögonbrynsbågarna skall
inte vara för markerade.

Stop

Stopet skall vara markerat, men inte alltför accentuerat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara rundad, svart, finkornig och blank.

Nosparti

Nospartiet skall vara mycket brett i basen och inte avsmalna för
mycket mot nostryffeln. Dess längd skall utgöra 2/5 av huvudets
längd. Nosryggen skall vara rak och varken luta nedåt eller uppåt.

Läppar

Läpparna skall vara tunna, närmast strama. De skall knappt
täcka underläpparna och aldrig vara tunga eller löst fallande.
Läppkanterna är normalt svarta upp till mungiporna. Underläppen
skall inte vara tung eller synlig, inte heller slapp. Mungiporna skall
vara väl slutna och inte visa insidan av läppfickorna.

Käkar/tänder

Över- och underkäke skall vara breda med de sex incisiverna
regelbundet ansatta. Saxbett föredras, men tångbett tolereras.
Tandantalet skall helst vara fullständigt.

Kinder

Kinderna skall vara flata.

Ögon

Ögonen skall vara mycket mörka, medelstora och med närmast
rundad form. De skall inte vara mandelformade, utstående eller
snett placerade. Ögonkanterna måste vara fullständigt svarta. När
hunden tittar rakt fram får ingen ögonvita synas.

Öron

Öronen skall vara hängande och väl behårade med ymnig päls.
De skall vara ansatta något högre än i linje med ögonen, forma
en liksidig triangel och hänga rakt ned mot kinderna. När man
drar örat framåt skall det nå minst till mungipan och som mest
till halva nospartiet. Öronen skall vara rörliga särskilt när hunden
är uppmärksam.

Hals

Halsen skall vara tämligen lång och bäras högt och stolt. Den
skall vara fint rundad närmast huvudet och sedan gradvis bredda
mot den harmoniska ansättningen i skuldrorna. Halslängden
skall motsvara ungefär en tredjedel av kroppslängden. Hakpåse
skall inte finnas.

Kropp
Överlinje

Överlinjen skall vara plan, närmast vågrät ända till svansansättningen.

Manke

Manken skall vara tämligen markerad.

Rygg

Ryggen skall vara plan och muskulös.

Ländparti

Länden skall vara bred, muskulös och svagt välvd.

Kors

Korset skall vara brett, svagt välvt och endast svagt sluttande.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara välutvecklad och nå ända till armbågarna.
Bröstbensknappen skall vara uttalad. De tre sista revbenen skall
vara rundade och inte abrupt avslutade. Bröstkorgen skall vara
ganska långsträckt.

Underlinje och buk

Underlinjen skall stiga något mot buken som skall vara måttligt
uppdragen. Flankerna skall vara väl uppdragna. Huden i flankerna
skall vara tunn och inte löst hängande.

Svans

Svansen skall inte vara för högt ansatt, utan något under rygglinjen.
Den skall vara högt buren och vackert böjd i linje med ryggraden
utan att vara ringlad. Svansen får inte bäras så att den når ned på
ryggen, dock kan pälsen på svansen falla över ryggen. Den skall
inte bäras hängande när hunden är i rörelse. Svansen skall inte
vara kuperad.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Sedda framifrån skall frambenen vara raka med medelkraftig
benstomme.

Skulderblad

Skulderbladen skall vara väl sluttande.

Överarm

Överarmarna skall vara väl vinklade mot skulderbladen.

Armbåge

Armbågarna skall ligga väl an mot kroppen.

Underarm

Frambenen skall vara raka och väl ställda från alla sidor sett.

Mellanhand

Mellanhanden skall vara kort och rak framifrån sett och endast
mycket svagt vinklad sedd i profil.

Framtassar

Framtassarna skall vara kompakta, runda och slutna. De skall peka
varken utåt eller inåt. Trampdynorna skall vara svarta och klorna
skall helst vara svarta.

Bakställ
Helhet

Bakstället skall vara muskulöst. Bakbenen skall vara väl ställda
och bakifrån sett vara absolut parallella. Bäckenet skall vara brett.

Lår

Låren skall vara breda och muskulösa.

Knäled

Knälederna skall vara välvinklade och varken riktade utåt eller inåt.

Underben

Underbenen skall vara ungefär lika långa som lårbenen.

Has/hasled

Haslederna skall vara lågt placerade och väl vinklade.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara torra och utan sporrar.

Baktassar

Baktassarna skall vara kompakta, runda och slutna. De skall varken
peka utåt eller inåt. Trampdynorna skall vara svarta och klorna
skall helst vara svarta.
Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden
i Sverige.

Rörelser

Rörelserna skall vara livliga, fria och mycket marktäckande. I
trav skall huvudet bäras högt och svansen i en båge över ryggen.
Påskjutet bakifrån skall vara gott. Benen skall röra sig parallellt.

Hud

Huden skall vara stram över hela kroppen. Pigmenteringen skall
företrädesvis vara mörk utan att detta får inverka på pälsfärgen.
Pungen skall helst vara svartpigmenterad.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara riklig. Täckhåret skall bilda lösa korkskruvslockar
(därav á poil frisé i rasnamnet). Mjuk och tät underull måste finna.
Pälsen får varken ligga platt mot kroppen eller bilda snören, inte
heller vara ullig eller filtad.

Färg

Färgen skall vara rent vit. Däremot kan en hund under 12 månader
få ha svagt beige (champagnefärgade) pälsfläckar som aldrig får
täcka mer än 10 % av hela hunden.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Mellan 25 och 29 cm
För hanhundar accepteras 1 cm över maximimankhöjden.
För tikar accepteras 2 cm under minimimankhöjden.
Detta under förutsättning att proportionerna förblir harmoniska
och könsprägeln är tydlig.

Vikt

Ungefär 5 kg i proportion till storleken

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande.

Allvarliga fel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter.
•	Över- eller underbett.
• Nostryffel, läpp- och ögonkanter som är helt
avpigmenterade.
• Ögon som är små, mandelformade, utstående, för ljusa eller
blå.
• Päls som fullständigt saknar lockighet.
• Färgpigment i pälsen på hundar över 12 månader.
• Storlek utanför de tolererade gränserna.
• Varje spår av dvärgväxt.
• Hund som närmar sig kvadratisk kroppsform.

Nota bene

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk
konstruktion skall användas till avel.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.

Tillägg till standarden,
frisering

Frisering är tillåten.
På huvudet: Öron, skägg och mustasch kortas och formas så att
huvudet antingen får form av en rund boll eller av en klocka.
På kroppen: För att ge ett elegant och slankt intryck kortas pälsen,
dock skall minst 3 cm vara kvar på ländpartiet och flankerna.
Undersidan av buken skall vara behårad.
På ben och tassar: Klippning som ger dem cylindriskt intryck.
Svans: Får inte friseras.

Hund som saknar självförtroende.
Nosparti som är spetsigt.
Nostryffel som saknar pigment.
Läppar som är rosa eller har opigmenterade fläckar.
Lösa mungipor.
Ögon som är ljusa.
Ögonkanter som är ofullständigt pigmenterade.
Synliga ögonvitor.
Pälsen under ögon skall vara fri från spår av ögonsekret.
Bröstkorg som är otillräckligt utvecklad.
Svans som är ringlad eller inrullad; svans som bärs rakt eller
hängade när hunden rör sig.
• Otillräckliga vinklar.
• Päls som inte är riklig och/eller har ett icke korrekt utseende
som ger en öppen eller platt päls.
• Färgpigment i pälsen (med undantag för hundar under 12
månader).

Underkäke
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Svansansättning

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med våra 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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