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Standard för

PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
Ursprungsland/
hemland

Frankrike.

Användningsområde

Drivande hund.

FCI-klassifikation

Grupp 6, sektion 1:3. Med arbetsprov.

Bakgrund/ändamål

Rasen kan beskrivas som en odåga utomhus och en ängel hemma.
Den är en hängiven jägare som bör tränas på inkallning redan
från tidig ålder. Den är perfekt lämpad för jakt på begränsade
områden. Rasen är specialiserad på kanin, men kan jaga vilket
villebråd som helst.
Petit basset griffon vendéen hade länge samma standard som
grand basset griffon vendéen med mankhöjden 34-38 cm som
enda särskiljande drag. Det var inte så lyckat eftersom de hade
halvkrokiga ben och därtill var tunga som grand basset griffon
vendéen. Abel Dezamy upprättade så en särskild standard för
”petit”. För att beskriva rasen citerar vi Paul Daubigné: ”Det är
inte bara en liten grand utan också en liten basset förminskad i
alla sina proportioner och massa utom naturligtvis vad gäller det
jaktglada temperamentet.”

Helhetsintryck

Rasen skall vara liten, livlig och robust med aningen långsträckt
kropp och stolt buren svans. Pälsen skall vara sträv och lång, dock
inte överdrivet lång. Huvudet skall vara uttrycksfullt med väl
inåtvridna, inte för långa öron, vilka skall ha lång päls och vara
ansatta under ögonhöjd.

Uppförande/karaktär

Rasen skall besitta stor jaktlust, vara modig och ha förkärlek för snår
och buskage. Den skall vara foglig, men egensinnig och hängiven.

Huvud
Skallparti
Skalle

Skallpartiet skall vara lätt välvt och varken särskilt långsträckt eller
brett. Det skall vara väl utmejslat under ögonen och ha ganska
markerad nackknöl.

Stop

Stopet skall vara markerat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart, väl utvecklad och framträdande med
öppna näsborrar. Hos de vit och orangefärgade individerna accepteras brun nostryffel.

Nosparti

Nospartiet skall vara betydligt kortare än hos grand basset griffon
vendéen, men likväl något långsträckt och med tvär avslutning.
Nosryggen skall vara rak.

Läppar

Läpparna skall vara täckta av tydliga mustascher.

Käkar/tänder

Saxbett.

Ögon

Ögonen skall vara ganska stora och mörka utan synlig vita. Uttrycket skall vara intelligent. Den röda bindhinnan skall inte synas.
Ögonbrynen skall växa framåt utan att skymma ögonen.

Öron

Öronen skall vara mjuka, smala och tunna, täckta med lång päls
och avslutas något ovalformat. De skall vara vridna inåt, inte nå
riktigt fram till nosspetsen och vara väl ansatta under ögonhöjd.

Hals

Halsen skall vara lång och kraftig med god muskulatur och stolt
hållning, grövre vid ansättningen och utan löst halsskinn.

Kropp
Rygg

Ryggen skall vara plan och mycket stram.

Ländparti

Ländpartiet skall vara muskulöst.

Kors

Korset skall vara mycket muskulöst och ganska brett.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara ganska djup och nå ner till armbågarna.
Den skall inte vara för bred. Revbenen skall vara måttligt välvda.

Svans

Svansen, som inte skall vara särskilt lång, skall vara högt ansatt,
ganska tjock vid roten och jämnt avsmalnande. Den skall bäras
i sabelform.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Benstommen skall vara ganska kraftig men dock skall stå i proportion till hundens storlek.

Skulderblad

Skuldrorna skall vara torra, snedställda och ligga väl an mot
kroppen.

Underarm

Underarmarna skall vara väl utvecklade.

Handlov

Handlovarna skall vara endast lätt markerade.

Framtassar

Framtassarna skall inte vara för kraftiga. Tårna skall vara väl slutna.
Trampdynorna skall vara motståndskraftiga och helst vara väl
pigmenterade. Klorna skall vara kraftiga.

Bakställ
Helhet

Benstommen skall vara ganska kraftig men dock skall stå i proportion till hundens storlek.

Lår

Låren skall vara muskulösa och föga rundade.

Has/hasled

Hasorna skall vara ganska breda och lätt vinklade. De får aldrig
vara helt raka.

Baktassar

Baktassarna skall inte vara för kraftiga. Tårna skall vara väl slutna.
Trampdynorna skall vara motståndskraftiga och helst vara väl
pigmenterade. Klorna skall vara kraftiga.

Rörelser

Rörelserna skall vara mycket fria och lätta.

Hud

Huden skall vara ganska tjock och är ofta marmorerad hos trefärgade individer. Löst halsskinn får inte finnas.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara sträv, inte för lång, aldrig silkesaktig eller ullig.

Färg

Vit och svart-fläckig (vit och svart). Svart med tan-teckning. Svart
med sobelfärgade tecken. Vit och fawn-fläckig (vit och orange).
Fawn med svart mantel och vita fläckar (trefärgad). Sotig fawn.
Fläckig i vitt och sotig sobel. Sotig sobel. Viltfärgad (hare, varg,
grävling eller vildsvin).

Storlek/vikt
Mankhöjd

34 – 38 cm med tolerans på +/- 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.
• För kort huvud.
• Platt skallparti.
• Dåligt pigmenterad nostryffel, läppar eller ögonlockskanter.
• Kort nosparti.
• Tångbett.
• Ljusa ögon.
• Högt ansatta öron; långa öron; otillräckligt inrullade; avsaknad
av päls på öronen.
• För lång eller kort kropp; oharmonisk helhet.
• Svag rygg.
• Brant kors.
• Snett buren svans.
• Klen benstomme.
• Avsaknad av vinklar.
• Platta tassar.
• Ej tillräckligt tät päls; tunn päls.
• Skygghet.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.
• Otypisk helhet.
• Över- eller underbett.
• Blå eller fläckiga ögon; olikfärgade ögon.
• Otillräcklig bröstvolym nertill: revben som är knipta.
• Svans med knyck.
• Helt eller delvis krokiga framben.
• Ullig päls.
• Enfärgat svart eller enfärgat vit.
• Betydande pigmentbrist.
• Storlek som avviker från standarden.

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.

Underkäke

Haka

Överkäke

Nosparti

Nostryffel

Nosrygg

Ansikte

Buklinje

Länd

Framtass

Underben

Flank

Underlinje

Rygg

Bröstkorg

Armbåge

Manke

Skuldra

Mellanhand

Hals

Halsvälvning

Nacke

Knäled

Öra

Handlov

Underarm

Bringa

Överarm

Bröstbensknapp

Skulderled

Strupe

Kind

Mungipa

Stop/pannavsats

Öga

Skalle

Kors

Baktass

Mellanfot

Hasled

Svans

Lår

Sittbensknöl

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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