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BRAQUE d’AUVERGNE
Oprindelsesland: Frankrig
Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Stående jagthund.
FCI Gruppe 7 (Stående jagthunde),
Sektion 1.1 (Kontinentale, stående jagthunde af typen ”Braque”).
Med brugsprøve.
Braque d’Auvergne er en meget gammel race, som har eksisteret i Cantal-regionen i
mere end 200 år. Den er udgået fra en fælles stamme af Braquer og er blevet udviklet
gennem selektion, hvori de maltesiske riddere kan have deltaget. Den er skabt af
jægere til jægere og har en stærk identitet, som dens pels har bidraget til at bevare.

Helhedsindtryk:

En rektangulært bygget hund med middel proportioner. En robust hund, stærkt bygget,
men ikke tung, af udpræget Braque-type, med en lethed i bevægelsen og elegance
understreget af pelsen og de harmoniske proportioner. Dens bygning giver den evnen
til med sin smidige bevægelse at tilbagelægge lange strækninger og være aktiv dagen
lang, selv i det mest vanskelige terræn.

Proportioner:

•

Kropslængden (fra skulderspids til sædeben) har omtrentligt samme mål som
skulderhøjden. Brystdybden måler den halve skulderhøjde.

•

Næsepartiets længde er en smule mindre eller den samme som skallens.

Temperament:

En blid hund, meget hengiven, intelligent og lærenem. Dens træning består især i at
udvikle de medfødte egenskaber. Dens lugtesans er fremragende. Den tilpasser sig
godt livet som familehund.

Hoved:
Skalle :

Skallens og næsepartiets overlinier divergerer let fremefter (karakteristisk for Braquetypen). Hovedet er langt, proportioneret efter hundens størrelse, en smule lettere hos
tæver. Set ovenfra er skallen nærmest oval. Nakkeknuden er kun let fremtrædende.
Skallens bredde på højde med kindbensbuerne er den samme som længden.

Øjenbrynsbuer :

Godt udtalte.

Stop :

Moderat markeret.
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Næse :

Altid sort, ret fremtrædende og blank, med godt åbne næsebor. Overlinien ligger i
forlængelse af næseryggen.

Næseparti :

Længden er omtrent den samme som skallens. Næseryggen er lige.

Læber :

Ret veludviklede. Overlæben dækker underlæben. Mundvigen er ret tør, uden
påfaldende fold. Set forfra afslutter læberne næsepartiet kvadratisk.

Kæber, bid :

Kraftige kæber. Over- og underkæben er lige lange. Stærke tænder med saksebid eller
tangbid.

Øjne:

Ganske store og ovale, af mørk nøddebrun farve, godt indsat i skallen, hvad der gør
dem udtryksfulde, med et frimodigt og venligt blik. De godt pigmenterede øjenrande
skjuler bindehuden.

Ører:

Ansat nærmest lidt bagud. I ro er ørets basis placeret under en linie mellem det
øverste af næsen og øjet. Når hunden er opmærksom, kan ørets basis ligge på denne
linie. Ørerne er let indaddrejede, men hverken indadrullede eller flade. Ørelapperne er
af en smidig tekstur og let satin-agtige. Spidserne er moderat afrundede. Når ørerne
holdes fremefter, kan de nå til roden af næsen, men ikke ud over næsespidsen.

Hals:

Ganske lang, godt indpasset i skuldrene og let buet. Der findes en smule løs halshud.
Halsens længde er nogenlunde den samme som hovedets.

Krop:
Overlinie :

Godt stram, lige.

Manke :

Markeret.

Ryg :

Smal, flad og kort. Rygsøjlen er ikke fremtrædende.

Lænd :

Godt forbundet til ryggen. Den er bred (især hos tæver) og meget let hvælvet.

Kryds :

Skråtliggende ca 35º i forhold til overlinien. Hoftebenene er synlige.

Bryst :

Langt og dybt, når ned til albuehøjde. Tværsnittet er ægformet, og ribbenene er
regelmæssigt hvælvede, uden ”knæk” i den nederste del.

Underlinie :

Stiger blødt mod bugen, men ikke myndeagtigt. Flankerne er brede, kun let indtrukne,
og går jævnt over i hoftepartiet.

Hale:

Ret højt ansat. Den bør bæres vandret, er cylindrisk og ikke for tynd. Som kuperet har
den en længde på 15 til 20 cm. Ukuperet når den til haseleddet, men ikke længere.
(NB! Kupering er forbudt i Danmark).

Lemmer:

Placeret på linie med kroppens længdeakse.

Forpart:

Velstillede og lodrette forben.

Skuldre :

Kraftige, godt muskuløse, helt frie under bevægelsen. De er skråtliggende, ca 45º mod
vandret.

Albuer :

Ligger parallelt med kroppens længdeakse

Underarm :

Stærk og lang, muskuløs og lige.

Håndrod :

Stærk, men uden fortykkelser.

Mellemhånd :

Kort. Set fra siden let skråtstillet.

Bagpart:

Velvinklet. Bagbenene bevæges i parallelle planer.

Overlår :

Godt muskuløst.

Haseled :

Tørt og godt markeret.

Mellemfod :

Kort og aldrig for spinkel.

Poter:

En smule længere end kattepoter, men også lidt kortere end harepoter. De er hverken
ind- eller udaddrejede. Kløerne er stærke og korte, trædepuderne hårde og robuste.
Tæerne er tæt sluttede.

Bevægelse:

Skridtlængden er middel, men bevægelsen har en vedvarende rytme, som giver
hunden dens bekendte udholdenhed. Den normale gangart under jagten er en moderat
galop, regelmæssig og let gyngende.

Hud:

Ret tynd og nærmest løs løs, uden overdrivelse.
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Pels:
Hårlag :

Kort, ikke for fint, aldrig stridhåret, glansfuldt.

Farve :

Sort med hvide aftegninger af forskellig udbredelse.
Andelen af aftegningerne giver basis for to typer: Spættet eller grålig. Denne forskel
kan ikke danne grundlag for at skelne mellem to hunde af samme kvalitet.
Hovedet skal være sort, så vidt muligt med en hvid blis, der går op over skallen. Den
hvide farve kan brede sig ned over næsepartiets sider. Det regnes ikke for fejl, hvis et
øre eller den ene side af hovedet er hvidt og spættet.

Størrelse:

Skulderhøjde :

Hanner 57 til 63 cm, idealhøjde 60 cm.
Tæver 53 til 59 cm, idealhøjde 56 cm.
Der gives for begge køn en tolerance på +2 cm og -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.

Alvorlige fejl:

•
•
•

Skallens og næsepartiets overlinier parallelle.
Hovedet for udfyldt under øjnene.
Øjnenes bindehud synlig.

•
•
•
•
•

Skallens og næsepartiets overlinier konvergerende fremefter.
Næseryggen konkav eller konveks.
Ørerne ansat for højt, for korte, flade, for indadrullede.
Læberne hængende og løse, for korte, næsepartiet tilspidsende.
For smal ved forbrystet.

Diskvalificerende fejl:
•
Temperament :

Hunden aggressiv eller overdrevent sky.

Hoved :

•
•
•
•
•

Manglende Braque-type.
Over- eller underbid, mere end 1 mm mellem de to rækker af fortænder.
Mangel på én PM1 tolereres.
Mangel på to af de øvrige præmolarer (PM2 eller PM3) eller enhver anden tand,
incl PM4, er diskvalificerende.
Entropion, ektropion eller tegn på korrigerende indgreb.

Lemmer :

•

Vildtkløer eller tegn på, at de er fjernet.

Pels :

•
•
•
•
•
•

Hele pelsen sort eller hvid.
Pelsen ikke spættet.
Aftegninger af tan eller stænk af fawn (fauve).
Pigmentløse pletter på næsen.
Øjenrande depigmenterede.
Øjnene gule eller af hver sin farve.

Størrelse :

•

Størrelse uden for standardens mål, incl tolerancen på +2 cm / -1 cm.

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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