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PICARD
Berger de Picardie (Berger Picard)
Oprindelsesland: Frankrig
Oversættelse:

Jennifer Mulholland i samarbejde med R. Triquet.

Anvendelse:

Hyrdehund, vagthund.

Klassifikation:

FCI Gruppe 1 (Hyrde- og kvæghunde, undtagen Schweizer Sennenhunde),
Sektion 1 (Hyrdehunde)
Med brugsprøve.
Racen Picard er af ældgammel oprindelse. Ganske vist er det ikke sikkert, at den
stammer udelukkende fra Picardie-regionen, men det er muligt – endda sandsynligt –
at ruhårede hyrde- og kvæghunde var vidt udbredte og typiske i hele den nordvestlige
del af Europa.

Historie:

I 1863 blev de første Picard’er bedømt på en udstilling i samme klasse som Briard og
Beauceron. I 1889 blev det klart, at Picard var en særskilt race. I 1922 blev den første
standard udarbejdet af Paul Megnin, og racen blev definitivt anerkendt i 1925.
Indtil 2. Verdenskrig skete der ikke meget mere for racen, og først herefter begyndte
tilhængere af racen at opsøge de mest typiske hunde fra kilden i Picardiet for at
indlede et opdræt.

Efter mange år, hvor raceklubben havde svært ved at blive anerkendt, blev klubben
”Les Amis du Berger Picard” skabt af den fremragende kynolog Robert Montenot i
1955. Klubben blev endeligt anerkendt i 1959, og en ny standard blev godkendt af
SCC i 1964. Den nuværende standard er redigeret af klubbens formand J C Larive og
hans komité i samarbejde med Raymond Triquet.
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PICARD
Helhedsindtryk:

Proportioner:
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En Picard er en middelstor hund, stærk og hårdfør, muskuløs og velbygget, men aldrig
tung. Den virker meget elegant både i stand og bevægelse. Dens livlige og
opmærksomme udtryk er præget af dens robuste udseende.
En Picard er af middel bygning. Kropslængden fra skulderspids til sædeben bør være
en smule større end skulderhøjden (fra 5 – 8%). Tæver er generelt lidt længere end
hanner.
Skalle og næseparti er af samme længde.
Afstanden fra albuen til jorden har samme mål som den halve skulderhøjde.

Temperament:

En Picard har et ligevægtigt temperament. Den er hverken aggressiv, sky eller
frygtsom, men skal være både lydig og frygtløs. Det er det, der gør det let for den at
løse sin opgave, som består i at drive og beskytte fåreflokken. Den er også en virkelig
god vogter af hus og hjem og en fortrinlig familiehund, som elsker at være i tæt kontakt
med børnene.

Hoved:

Uden at være tungt skal det være proportioneret efter hundens størrelse. Det er smukt
udmejslet, men må hverken virke spidst eller spinkelt. Set fra siden er næsepartiets og
skallens overlinier parallelle. Typen er præget af det barske udseende med godt
markerede øjenbryn (ca 4 cm lange hår, der dog ikke må tilsløre øjnene), såvel som
skæg og moustacher.

Skalle:

Set forfra må skallen ikke være flad, men let hvælvet, med en minimal midterfure.

Stop:

Kun let markeret, placeret midtvejs mellem nakkeknude og næsespids.

Næse:

Veludviklet. Altid sort, med godt åbne næsebor.

Næseparti:

Kraftigt og ikke for langt. Det må ikke afsluttes tilspidset. Næseryggen er lige. Der ses
lette moustacher og hageskæg.

Kinder:

Bør være let afrundede.

Læber:

Tynde og tæt sluttende.

Kæber, bid:

Stærke kæber med saksebid. Tandsættet bør være komplet.

Øjne:

Vandret stillede, middelstore, ovale, ikke udstående. Af mørk farve (farven kan være
mere eller mindre mørk, afhængigt af pelsfarven, men aldrig lysere end nøddebrun).

Ører:

Middelstore, brede ved basis og højt ansatte. De bæres altid naturligt opretstående og
har let afrundede spidser. Divergerende ørebæring tolereres, men det er ikke
ønskeligt.

Hals:

Stærk og muskuløs, af god længde og godt afsat fra skulderpartiet, hvad der giver en
stolt hovedbæring.

Krop:

Knoglebygningen er solid, uden overdrivelse, og muskulaturen tør.

Ryg:

Lige.

Lænd:

Stærk.

Kryds:

Let hældende og går gradvis over i baglårene.

Bryst:

Når ned til albuerne, men ikke lavere. Brystomfanget målt lige bag albuerne er ca.20 %
større end skulderhøjden. Ribbenene er godt hvælvede på den øverste del, men bliver
gradvis fladere ned mod brystbenet.

Underlinie:

Bugen er let optrukken.

Hale:

Lemmer:
Forpart:
Forben:
Skuldre:
Albuer:

Ikke kuperet. I hvile bør den nå til haseleddet og danner en let kurve mod spidsen.
Under bevægelse kan den bæres højere, men aldrig over ryggen. Pelsen på halen har
samme længde som på kroppen.

Lodrette, set både forfra og fra siden.
Lange og skråtliggende.
Slutter godt til kroppen.

PICARD
Underarm:
Mellemhånd:
Forpoter:
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Lige og godt muskuløs.
Let skråtstillet fremefter.
Afrundede, korte og kompakte.

Bagpart:
Overlår:
Knæ:
Haseled:
Mellemfod:
Bagpoter:

Set bagfra er bagbenene parallelle, set fra siden vel rejste.
Lange og godt muskuløse.
Kraftigt vinklede.
Moderat vinklede, hverken for lidt eller for meget.
Stillet lodret mod jorden.
Afrundede, korte og kompakte. Ingen ulvekløer eller overtallige tæer. Trædepuderne er
faste, kløerne af mørk farve.
NB Fjernelse af vildtkløer er ikke lovligt i Danmark.

Bevægelse:

Smidig og fri. Virker både elegant og utrættelig. Moderat fremgreb fortil, benene
bevæges parallelt.

Pels:
Hårlag:

Ruhåret og halvlangt. Det skal føles ”sprødt” ved berøring. Hårlængden er 5 til 6 cm
over hele kroppen, også på halen. Underulden er fin og tæt.

Farve:

Fawn, fawn med sorte hårspidser, brindlet fawn, grå, som generelt er mørk. Ingen
store, hvide aftegninger (en mindre, hvid brystplet og lidt hvidt yderst på poterne
tolereres).

Størrelse:

Skulderhøjde for hanner 60 til 65 cm, for tæver 55 til 60 cm. Tolerance +/- 1 cm.

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 konskvenser for
hundens sundhed og velbefindende.

Alvorlige fejl:

•
•
•
•
•

•
Diskvalificerende fejl:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mere end to manglende tænder undtagen PM 4 i underkæben (der tages ikke
hensyn til PM 1).
Omvendt saksebid uden tab af kontakt i biddet ved fortænderne.
Meget lyse øjne.
Halen oprullet over ryggen eller særdeles kort.
Pels med tendens til at krølle. Pelsen for fladtliggende, under 4 cm eller over 7 cm
lang. Pelsen blød eller uldagtig.
Væsentlige fejl i benstillingen, især i bagparten, meget udaddrejede poter, kohaset.
Aggressiv eller overdrevent sky.
Hunde der tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal
diskvalificeres.
Manglende type.
Over- eller underbid uden kontakt i biddet ved fortænderne.
Mangel på to PM 4 eller mere end to andre tænder ud over PM 4 (der tages ikke
hensyn til PM 1).
Glasøjne eller alt for lyse øjne, der nærmest er gule.
Ørerne ikke naturligt opretstående.
Halen rudimentær eller manglende.
Pelsfarven sort, hvid, harlekin eller broget. For stor, hvid brystplet eller poterne
totalt hvide, hvidt andre steder end beskrevet ovenfor.
Hvidt i pelsen andre steder end nævnt ovenfor.
Størrelse uden for standardens grænser (incl tolerancen). Skulderhøjde på 67 cm
for hanner og 62 cm for tæver tolereres for hunde af ekstraordinær kvalitet.

Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.
Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

PICARD
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Kun velfungerende og klinisk sunde hunde med racetypisk kropsbygning
bør anvendes i avl.
Seneste ændringer er i fed skrift.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
Standarden udgivet af FCI 04. november 2008
Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité
MAJ 2015

NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i MARTS 2009

Anatomiske træk
Skalle
Øjne
Stop
Forhoved

Ører
Nakke
Nakkekam
Hals
Skulder

Næseryg
Næsespids

Manke/Skuldertop

Næseparti

Ryg

Overkæbe

Lænd

Kryds

Hage
Underkæbe

Haleansats

Mundvig
Kind

Sædebensknude

Strube
Skulderspids
Brystbensspids

Overlår

Overarm
Bryst
Underarm
Håndled
Mellemhånd
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Forpote

Albue

Underlinie

Brystkasse

Buglinie

Flanke
Knæ
Underlår

Hale
Haseled
Mellemfod
Bagpote

