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KORTHALSINGRIFFONI                      1/2 
(GRIFFON A POIL DUR) 
Alkuperämaa: Ranska 
 
YLEISVAIKUTELMA:  Tarmokas, vankka ja maatiaismaiselta vaikuttava koira. 
Kallo ei ole leveä, otsa on pitkä, kuono vaikuttaa neliömäiseltä. Kulmakarvat ja 
voimakas parta antavat rodulle persoonallisen ilmeen. Koiran tulee olemukseltaan 
olla myös erittäin itsevarma. 
PÄÄ:  Suuri ja pitkä. Karvapeite on karkeaa ja runsasta, ei liian pitkää. Parta ja 
kulmakarvat ovat hyvin voimakkaat. 
KALLO-OSA:  Ei liian leveä. 
OTSAPENGER: Loiva. 
KIRSU:  Aina ruskea. 
KUONO-OSA:  Pitkä ja laatikkomainen. Kuononselkä on hieman kyömy. 
SILMÄT:  Suuret, eivät täysin kulmakarvojen peitossa, väriltään keltaiset tai rus-
keat. Ilme on hyvin älykäs. 
KORVAT:  Keskikokoiset, eivät kiertyneet, litteästi pään myötäiset, eivät liian alas 
kiinnittyneet. Korvia peittävän lyhyen karvan seassa voi olla pitempiä karvoja. 
KAULA:  Kohtuullisen pitkä, ei löysää kaulanahkaa. 
RUNKO  
SELKÄ:  Vahva. 
LANNE:  Hyvin voimakas. 
RINTAKEHÄ:  Syvä, mutta ei kovin leveä. Kyljet ovat hieman kaartuvat. 
HÄNTÄ:  Vaaka-asentoinen tai kärjestään hieman kohoava. Hännän karvapeite on 
karkeaa ja runsasta, eikä se muodosta viiriä. Typistetään yleensä 1/3 - 1/4 pituudes-
taan. (Huom. Suomessa typistyskielto.) 
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RAAJAT  
ETURAAJAT  
YLEISVAIKUTELMA:  Eturaajat ovat suorat ja vahvat, karkean ja runsaan kar-
van peittämät. 
LAVAT:  Kohtuullisen pitkät, hyvin viistot ja kiinteät. 
KÄPÄLÄT:  Pyöreät ja tiiviit. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä. 
TAKARAAJAT  
YLEISVAIKUTELMA:  Takaraajat ovat karkean ja runsaan karvan peittämät. 
REIDET:  Pitkät ja hyvin lihaksikkaat. 
KINTEREET:  Hyvin kulmautuneet. 
KÄPÄLÄT:  Kuten etukäpälät. 
KARVAPEITE  
KARVA:  Peitinkarva on kovaa ja karkeaa, villisian harjasta muistuttavaa, ei kos-
kaan kiharaa tai villavaa. Pitkän ja kovan peitinkarvan alla tulee olla hienolaatuista 
ja tiheää pohjavillaa. 
VÄRI:  Mieluiten teräksenharmaa kastanjanruskein merkein tai yksivärinen kastan-
janruskea, usein kastanjanruskea kimo tai päistärikkö. Valko-kastanjan-ruskea ja 
valko-oranssi ovat myös hyväksyttyjä. 
KOKO  
SÄKÄKORKEUS:  Urokset noin 55 - 60 cm, nartut noin 50 - 55 cm. 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 
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