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Bakgrund/ändamål

Briard var länge känd under namnet Chiens de Berger Français
de Plaine (vallhundar från slätten). Det är i abbé Roziers bok från
1809, Cours complet d’agriculture (”Allt om jordbruk”) som rasen
kallades chien de Brie för första gången.
Briard har tagits fram och valts ut för sin förmåga att föra och försvara boskapshjordar. Rasen användes också av den franska armén
under de två världskrigen som bl.a. bevaknings- och sjukvårdshund
med uppgift att söka sårade på slagfälten.

Helhetsintryck

Rasen skall vara robust, smidig, muskulös och välproportionerlig,
livlig och uppmärksam.

Viktiga
måttförhållanden

Briard skall ha normala proportioner. Kroppslängden mätt från
skulderleden till sittbensknölen skall något överstiga mankhöjden.
Huvudet skall vara långt: 2/5 av mankhöjden. Skallens bredd skall
något understiga halva huvudets längd. Skallen och nospartiet
skall vara lika långa.

Uppförande/karaktär

Rasen skall ha en balanserad mentalitet och varken vara aggressiv
eller rädd. Den skall vara läraktig och modig.

Huvud

Huvudet skall vara kraftigt och långt. Det skall vara försett med
skägg, mustascher och ögonbryn som lätt skuggar ögonen. Sett
från sidan skall skallpartiets och nosryggens linjer vara parallella.

Skallparti
Skalle

Skallpartiet skall vara kraftigt och endast lätt rundat från sidan sett.

Stop

Stopet skall vara markerat och vara placerat mitt emellan nackknöl
och nosspets.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara kraftig med vida näsborrar. Den skall alltid
vara svart utom hos hundar med blå pälsfärg där nostryffeln skall
vara blå eller blåaktig.

Nosparti

Nospartiet skall vara tämligen fyrkantigt. Det skall vara kraftigt,
tillräckligt brett och det får aldrig vara spetsigt. Nosryggen skall
vara rak.

Läppar

Läpparna skall sluta väl an.

Käkar/tänder

Käkarna skall vara kraftiga och tänderna vita. Saxbett.

Ögon

Ögonen skall vara ovala. De skall vara placerade horisontellt, vara
väl öppna, tämligen stora och mörka. Hos blå hundar får ögonen
vara något ljusare.

Öron

Öronen skall vara högt ansatta, flata och täckta av lång päls.
De okuperade öronen skall vara tämligen korta och inte ligga platt
intill huvudet. Längden skall vara lika med eller lätt understiga
halva huvudets längd.
Kuperade öron, i länder där detta är tillåtet, skall bäras upprättstående och varken vara riktade utåt eller inåt.
Öronkupering är förbjuden i Sverige.

Hals

Halsen skall vara muskulös och väl ansatt i skuldrorna.

Kropp
Rygg

Ryggen skall vara plan.

Ländparti

Länden skall vara kort och fast.

Kors

Korset skall vara föga sluttande och något rundat.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara bred, lång och nå ända ner till armbågarna.
Revbenen skall vara väl välvda.

Svans

Svansen skall vara okuperad, bäras lågt, nå minst till hasspetsen
och inte bäras snett. Spetsen skall bilda en J-formad krok. I rörelse
får svansen inte bäras högre än rygglinjen.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Framstället skall vara väl musklat med kraftig benstomme samt
parallellt och lodrätt ställt.

Skulderblad

Skulderbladen skall vara snedställda, välvinklade, medellånga och
ligga väl an mot bröstkorgen.

Armbåge

Armbågarna skall varken vara utåt- eller inåtriktade.

Underarm

Frambenen skall vara raka och muskulösa.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara svagt sluttande från sidan sett.

Framtassar

Framtassarna skall vara kraftiga, runda och vara riktade rakt fram.
Klorna skall alltid vara svarta (utom hos hundar med blå pälsfärg)
och trampdynorna skall vara hårda. Tårna skall vara knutna och
väl välvda.

Bakställ
Helhet

Bakstället skall vara väl musklat med kraftig benstomme samt
parallellt och lodrätt ställt.

Lår

Låren skall vara muskulösa.

Has/hasled

Hasorna skall vara väl vinklade och inte för låga.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara perfekt lodräta bakifrån sett. Av tradition
har herdarna hållit fast vid att behålla den dubbla sporren. Sporrarna skall bilda väl skilda ”tummar” med klor. Sporrarna skall
vara placerade tämligen nära tassen.

Baktassar

Baktassarna skall vara kraftiga och runda. Klorna skall alltid vara
svarta (utom hos hundar med blå pälsfärg) och trampdynorna skall
vara hårda. Tårna skall vara knutna.

Rörelser

Rörelserna skall vara jämna, smidiga och harmoniska så att hunden
kan förflytta sig och utföra sitt arbete med minimal trötthet och
ansträngning. Rasen skall ha en långsträckt trav med god steglängd
och ett gott påskjut bak.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara lång, lätt vågig och torr (som gethår) med någon
underull.

Färg

Färgen skall antingen vara svart, fawn, fawn med sotning (lätt till
måttlig) ofta med mask, grå eller blå. En varm fawnfärg kan ha
ljusare nyans på ben och tassar. Den svarta, den grå och den blå
pälsen kan uppvisa på samma sätt partier i ljusare nyans av sina
respektive färger. Alla pälsfärger kan gråna mer eller mindre.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhund: 62-68 cm
Tik:
56-64 cm
Med en tolerans på + 2 respektive -1 cm.

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.

Allvarliga fel

• Allvarliga fel på fram- eller bakställ.
• För ljus päls
• Päls som inte är tillräckligt lång (under 7 cm), päls som är mjuk
eller ullig.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.
• Stop som inte alls är markerat
• Nostryffel som har annan färg än svart eller blå; spår av avpigmentering på nostryffel
• Över- eller underbett där framtänderna förlorat kontakt; avsaknad av 2 P4or i underkäken eller avsaknad av 3 tänder och
fler av vilket slag som helst (P1or beaktas inte)
• Ögon som är för ljusa (gula), blå ögon
• Öron som är inrullade; ansatta för lågt, under ögonlinjen; öron
som är täckta av kort päls; naturliga ståndöron.
• Svans som bärs över ryggen i form av ett jakthorn eller som
bärs rakt upp
• Enkla sporrar bak eller total avsaknad av sporrar bak
• Pälsfärg som är vit, brun eller mahognyfärgad; päls som är
distinkt tvåfärgad; fawn med mantel; sotad fawn med sotad
mantel; vit bläs; vitt på tassarna
• Hund som överskrider de i standarden angivna mankhöjderna
med acceptans för +2 cm och -1 cm.
• Förändringar av bedräglig natur, eller spår därav, framkallade
av kemiska substanser eller kirurgiska ingrepp.

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.
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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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