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PORCELAINE
Oprindelsesland: Frankrig

Anvendelse:
Klassifikation:

Drivende jagthund
FCI Gruppe 6 (Drivende jagthunde, schweisshunde og beslægtede racer)
Sektion 1.2 (Middelstore hounds)

Helhedsindtryk:

Anvendes til jagt på småvildt – idet hunden driver vildtet frem til de ventende jægere.
Det er en distingveret hund med et fransk ædelt udseende. Racen viser topkvalitet i
alle detaljer.

Hoved:

Skal være meget typisk. Det er tørt, slankt og fint udmejslet. Helheden er temmelig
langstrakt.

Skalle:

Bred øverst mellem ørerne. Nakkeknuden er afrundet. Panden er flad med en ikke for
udpræget midterfure.

Stop:

Markeret – uden overdrivelse

.
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Næse:

Veludviklet og meget sort. Næseborene er godt åbne.

Næseparti:

Af god længde, hverken for firkantet eller for spidst. Næseryggen er lige, men afsluttes
svagt konvekst.

Læber:

Overlæben dækker underlæben uden at være hængende eller tyk. Slimhinderne er
sorte.

Øjne:

Normalt udviklede og mørke. De ligger godt beskyttede under øjenbrynsbuerne.
Udtrykket er intelligent og blødt.

Ører:

Ørerne er tynde, ruller godt indad og ender næsten i en spids. De når til næsespidsen.
Ørerne er lavt ansatte – aldrig over øjenhøjde.

Hals:

Ret lang, ikke for kraftig med lidt delt halshud, der er stram og slank.

Krop:
Ryg:

Toppen af skulderbladet er tydelig markeret. Ryggen er bred og lige.

Lænd:

Bred og meget muskuløs. Stærk tilslutning til ribbenspartiet. Ikke overdreven lang

Kryds:

Let faldende. Hoftebenene er placeret med god afstand og let fremstående.

Bryst:

Tilstrækkelig bredt med god dybde

Brystkasse:

Skal være i balance med det ovenfor beskrevne bryst. Den er ret lang og ikke flad.

Underlinie:

Let optrukken og med dybe flanker

Hale:

Godt ansat og ret stærk ved roden, af passende længde og bliver tyndere mod
spidsen. Den er uden lange, grove og udstående hår. Den bæres let buet.

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:

Forbenene er ret lange, slanke – men ikke for spinkle – lige og parallelle. Stærke
sener.
Er konstrueret til galop. De er lange, velvinklede og muskuløse – uden at være tunge.

Bagpart:
Lår:

Af god længde, muskulaturen er tydelig og tør. Er af moderat styrke

Mellemfod:

Stærk og ikke for lang. Normalt vinklede

Poter:

Typiske for en fransk hound med ret langstrakte og fine – men tætliggende tæer.
Trædepuderne er hårde og stærke.

Bevægelse:

Livlig og smidig. Galoppen er let og utrættelig.

Hud:

Tynd og smidig, marmoreret med mange sorte pletter

Pels:
Hårlag:

Glathåret, tynd, tætliggende og skinnende. Der må ikke ses nøgne områder i pelsen.

Farve:

Rent hvid med runde orange pletter – aldrig sammenvoksede til en sadel. Disse pletter
dækker de sortpigmenterede pletter i huden. Orange småpletter på ørerne er særdeles
karakteristisk for racen.

Størrelse:

Skulderhøjde: Hanner mellem 55 og 58 cm
Tæver mellem 53 og 56 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.

Diskvalificerende fejl:


Aggressive eller for sky hunde



Enhver hund, der viser tydelige psykiske eller fysiske abnormiteter, skal
diskvalificeres.



Manglende type



Lyse øjne eller næse, stærk mangel på pigment



Halen beklædt med længere, grovere og let udstående hår.



Pelsen hård og tyk



Orange sadel



De orange pletter for lyse eller mahognifarvede, grålige pletter eller iblandet sorte
hår. Klare orange pletter, der er blege, og manglende pletter er ikke ønskelig – dog
betragtes dette ikke som en diskvalificerende fejl.



Over- eller understørrelse. Der kan dog gøres en undtagelse for hanner, hvis
kvalitet er excellent og derfor kan anvendes i avlen. En maximumshøjde på 60 cm
accepteres i sådanne tilfælde



Enhver fejl, der påvirker hundens arbejdsevne så som ”engelsk syge”, manglende
korrekt holdning og utilstrækkelige bevægelser.

Bemærk:


Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.



Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde af racetypisk bygning bør anvendes i
avlen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker hundens sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl.
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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

Bystrup 2013

Forpote

Albue

Underlinie

Brystkasse

Buglinie

Flanke
Knæ
Underlår

Hale
Haseled
Mellemfod
Bagpote

