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Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Hyrdehund, vagthund.
FCI Gruppe 1 (Hyrde- og kvæghunde undtagen Schweizer Sennenhunde),
Sektion 1 (Hyrdehunde).
Med brugsprøve.
Racen er kendt igennem lange tider som ”Fransk hyrdehund fra sletterne”. I 1809 ser
vi for første gang navnet ”Chien de Brie” brugt af abbed Rozier i hans værk ”Cours
complet d’agriculture”. Den er blevet opdrættet og udvalgt for sine medfødte anlæg for
at drive og vogte flokkene af husdyr. Den har ligeledes været anvendt af den franske
hær under begge Verdenskrige blandt andet som vagthund og til som sanitetshund at
opsøge de sårede på slagmarken.

Helhedsindtryk:

En Briard er en rustik hund, smidig, muskuløs og velproportioneret, levende og opvakt.

Proportioner:

En Briard er af middel bygning. Kropslængden fra skulderspids til sædeben bør være
en smule større end skulderhøjden. Hovedet er langt, ca 40% af skulderhøjden, og
skallens bredde måler lidt under halvdelen af hovedets længde. Skalle og næseryg er
lige lange.

Temperament:

En Briard har et ligevægtigt temperament, hverken aggressiv eller sky. Af karakter er
den klog og dristig.

Hoved:

Kraftigt og langt, beklædt med pels, der danner skæg og moustacher samt øjenbryn,
der tilslører øjnene let. Set fra siden er skallen og næseryggen parallelle.

Skalle :

Kraftig, ganske let rundet set fra siden.

Stop :

Markeret, placeret lige langt fra nakkeknude og næsespids.

Næse :

Kraftig, med godt åbne næsebor. Næsen er altid sort, undtagen hos blå hunde, som
har blå eller blålig næse.
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Næseparti :

Næsepartiet afsluttes fortil næsten kvadratisk. Det er kraftigt, passende bredt og aldrig
spidst. Næseryggen er lige.

Læber :

Tæt sluttende.

Kæber, bid :

Kraftige kæber, hvide tænder med saksebid.

Øjne:

Ovale. De er vandret stillede, godt åbne, ganske store og af mørk farve. Hos blå hunde
tillades lidt lysere øjne.

Ører:

Højt ansatte, ikke liggende ind til hovedet og ret korte, hvis de er ukuperede. Længden
af ørelappen hos en ukuperet hund måler halvdelen af hovedets længde eller lidt
mindre. Ørerne er altid flade og dækket af langt hår. Hvis de kuperes (i lande, hvor det
ikke er forbudt), bæres de opretstående og peger hverken fra eller mod hinanden.
(NB! Kupering er forbudt i Danmark)

Hals:

Halsen er muskuløs og godt afsat fra skulderpartiet.

Krop:
Overlinie :

Ryggen er lige. Lænden er kort og fast.

Kryds :

Ganske let hældende og let afrundet.

Bryst :

Bredt og langt, med god dybde ned til albuerne. Godt hvælvede ribben.

Hale:

Ikke kuperet og båret lavt. Den når ned til haseleddet og er ikke skæv. Den danner en
let krog af form som et J. Under bevægelse kan den bæres højere i forlængelse af
ryglinien.

Lemmer:

Godt muskuløse, med kraftig benstamme og korrekt stillede.

Forpart:
Skuldre :

Skråtstillede, velvinklede og middellange, med god tilslutning til brystkassen

Albuer :

Parallelle med kroppens akse.

Underarm :

Lige og muskuløs.

Mellemhånd :

Let skråtstillet set fra siden.

Forpoter :

Kraftige, runde og peger direkte fremad. Kløerne er altid sorte (undtagen hos blå
hunde), og trædepuderne er hårde. Tæerne skal være tæt sluttede og godt hvælvede.

Bagpart:
Overlår :

Muskuløse.

Haseled :

Ikke for lavt ansatte, velvinklede.

Mellemfod :

Fuldkommen lodrette set bagfra.

Bagpoter :

Stærke og runde. Kløerne er altid sorte (undtagen hos blå hunde), og trædepuderne er
hårde. Tæerne skal være tæt sluttede.

Vildtkløer :

Hyrderne ønsker pr tradition at bevare de dobbelte vildtkløer. De danner godt adskilte
”tommelfingre” med kløer, ret tæt ved poten.

Bevægelse:

Regelmæssig, smidig og harmonisk, således at hunden er meget mobil og kan udføre
sin funktion uanstrengt og utrætteligt. En Briard skal have et langt trav med godt
fremgreb og godt fraskub fra bagparten.

Pels:
Hårlag :

Smidigt, langt og tørt (som gedehår), med en let underuld.

Farve :

Pelsen er sort, fauve, fauve med sorte hårspidser (let til middel), ofte med maske.
Også grå eller blå. En pels af varm fauve kan have lysere hårspidser eller være lysere
nedefter (fauve med et sandfarvet skær). Tilsvarende kan en sort, grå eller blå pels
have områder af en lysere nuance. Alle pelsfarver kan ”gråne” mere eller mindre.

Størrelse:

Skulderhøjde for hanner 62 til 68 cm, for tæver 56 til 64 cm.
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Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indvirkning på
hundens sundhed og velbefindende.

Alvorlige fejl:





Diskvalificerende fejl:












Grove stillingsfejl.
Hele pelsen for lys.
Pelsen ikke lang nok (under 7 cm), pelsen blød eller uldagtig.
Hunden aggressiv eller sky.
Stoppet for fladt.
Næsen ikke sort eller blå, med pigmentløse pletter.
Underbid eller overbid uden kontakt i biddet ved fortænderne. Mangel på to PM4 i
underkæben eller tre andre tænder ((PM1 tages ikke i betragtning).
Øjnene for lyse (gule), glasøjne.
Ørerne indadrullede, ansat for lavt (under øjenhøjde), glathårede, naturligt
opretstående.
Halen båret oprullet over ryggen eller lodret opefter.
Enkelte eller manglende vildtkløer på bagbenene.
Pelsen hvid, kastaniebrun eller mahogni. To forskellige pelsfarver. Hvid blis, hvide
pelshår ved poterne. Fauve pels med sadel, også sadel med sorte hårspidser.
Størrelse uden for standardens mål, incl tolerance plus 2 cm og minus 1 cm.
Brug af kunstige midler eller indgreb for at skjule fejl, eller tegn på, at sådanne har
været anvendt.

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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