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RASEBESKRIVELSE FOR BRETON 
  (Epagneul Breton) 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Frankrike. 

Helhetsinntrykk: 
 

Den minste av de stående fuglehundene av langhåret 
kontinental type, kort eller ikke-eksisterende hale. Harmonisk  
bygget. Substansfull uten å være tung, og med tilstrekkelig 
eleganse. Livlig, våken, med et intelligent uttrykk. Gir inntrykk 
av en kompakt (cobby)  hund full av energi. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

 Mankehøyde = kroppslengde (hunden skal passe inn i et 
kvadrat). 

 Skallelengde:snutelengde = 3:2 
 Hodet i proporsjon til kroppen. 
 Brystdybden noe mindre enn halve mankehøyden. 

 
Adferd/ 
temperament: 
 

Tilpasningsdyktig, sosial og med et intelligent og 
oppmerksomt uttrykk. Avbalansert. Ivrig og læringsvillig 
jakthund.  
 

Hode: 
 

Finmeislet. Tilliggende hodehud. 

 Skalle: Lett avrundet sett både forfra og fra siden. Skallens sider 
avrundet også sett ovenfra. Skalle/snute parallelle. 
Skallebredden målt ved kinnbensbuen mindre enn lengden. 
Øyebrynsbuene ikke utpregete, men danner en lett bue. 
Pannefuren lett markert. Moderat markert nakkeknøl. 
 

 Stopp: Moderat.  
 

Nesebrusk: Bred, med meget vide, fuktige og godt åpne nesebor. 
Harmonerer med pelsfargen uten pigmentmangel.  
 

Snuteparti: Rett neserygg, snutens ytterkanter nesten parallelle. 
 

Lepper: Ganske tynne og stramme, helt pigmenterte, ikke spesielt 
store eller løse. Underleppen så vidt dekket av overleppen, 
stramme og ikke for tydelige munnviker.  
 

Kjever/tenner: Sunne og rette tenner. Komplett tannsett. Saksebitt. 
 

Kinn: Lett avrundet, ikke grove. Godt tilliggende hud. 
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Øyne: Lett skråstilte. Intelligent, mykt og ærlig uttrykk. Noe ovale, 

ikke fremtredende. Stramme, tynne og velpigmenterte 
øyelokkrender. Fargen harmonerer med pelsfargen, mørke 
foretrekkes. Uttrykket sammen med øreansatsens reisning gir 
det typiske ”breton uttrykket”. 
 

Ører: Høyt ansatte, trekantede, forholdsvis brede og ganske korte 
(strukket forover rekker de til stoppen). Delvis dekket med 
bølget hårlag, spesielt på øverste del, nederste delen dekket 
av kort pels. Alltid meget bevegelige når hunden er 
oppmerksom. 
 

Hals: Middels lang, meget muskuløs. Aldri  rund. Velansatt, ikke løs 
halshud. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Velplasserte. Fleksible og robuste ledd. 
 

Skulder: Bevegelig, lang (30% av mankehøyden). Velutviklet 
muskulatur. Skråstilt, godt tilliggende, 55-60° til  
horistontalplanet. Avstanden mellom skulderbladstoppene 5 
cm. 
 

Overarm: Kraftig, tykk og meget muskuløs. Litt lengre enn 
skulderbladet. Vinkel mellom skulderblad og overarm 115-
120°. 
 

Albue: Ligger tett inntil kroppen, verken ut- eller innoverdreid. 
 

Underarm: Muskuløs, tørr. Litt lengre enn overarmen. Rette. 
  

Mellomhånd: Kraftig og fleksibel, lett skråstilt. 
 

Poter: Ganske runde, samlede tær, kraftige tredeputer. Korte klør. 
 

Kropp:  
 

Overlinje: Rett fra manke til kryss. 
 

Manke: Svakt markert. 
 

Rygg: Rett, kort og stram.  
 

Lend: Kort, bred og muskuløs. 
 

Kryss: Meget lett avfallende, bredt og muskuløst. 
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Bryst: Rekker til albuene. Bredt, godt hvelvede ribben, men ikke 
tønneformet. Lange bakre ribben.  
 

Underlinje/buk: Svakt opptrukket. Korte og lett opptrukkete flanker. 
 

Hale: Høyt ansatt. Bæres vannrett eller noe lavere. Livlig når 
oppmerksom eller i aksjon. Kan ha medfødt stumphale eller 
en meget kort hale. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Sett bakfra helt parallelle. 
 

Lår: Velutviklet muskulatur. Skråstillet 70-75° mot horisontal-
planet. 
 

Underlår: Litt lengre enn overlåret. Tørre, velutviklete muskler. Brede 
øverst, gradvis avsmalnende mot haseleddet. Vinkelen 
mellom over- og underlår nær 130°. 
 

Haser: Tørre, synlige sener. 
 

Mellomfot: Kraftig, nesten lodd rett fra siden. 
 

Poter: Lengre enn forpotene, for øvrig som forpotene.  
 

Bevegelser: 
 

Lette, effektive, harmoniske og livlige. Bena beveges rett uten 
overdreven rulling av kroppen og med stram overlinje. Under 
jakt er det vanligste en kort, hurtig gallopp.  
 

Hud: 
 

Tynn, godt tilliggende, godt pigmentert. 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Fint, men ikke silkeaktig, tilliggende eller svakt bølget. Aldri 
krøllet. Kort på hodet og på forsiden av bena. På baksiden  
tettere hårlag med beheng ned til hhv håndroten eller 
hasene, eller til og med lavere. 
 

Farge: 
 

Hvit og orange; hvit og sort; hvit og lever; med mer eller 
mindre utbredte og uregelmessige hvite flekker. Flekket eller 
roan (skimlet), noen ganger med ticks på snuten eller bena. 
Trikolor, tanfargen (orange til mørk rød) på oversiden og 
siden av snuten, over øynene, på bena, brystet og over 
haleansatsen.  
Ønskelig med et smal bliss til alle farger. 
Ensfarget ikke tillatt. 
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Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 48 - 51 cm (± 1 cm). Ideal 49 - 50 cm 
Tisper: 47 - 50 cm (± 1 cm). Ideal 48 - 49 cm 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
i relasjon til rasebeskrivelsen. 
 

 Temperament: Engstelig, sky, vikende blikk. 
Skalle: Divergerende linjer skalle/snute 
Nesebrusk: Manglende pigment på ut- og innside av 

nesebor. 
Tenner: Tangbitt, ujevn tannstilling. 
Snuteparti: Snipete. 
Lepper: Tunge, hengende, overleppen dekker 

underleppen enten utilstrekkelig eller for 
mye. 

Øyne: Utstående, runde eller mandelformete. 
Ører: Lavt ansatte, eller for hengende. 
Underlinje: Hengende eller for opptrukket. 
Poter: Sprikende, for runde eller for lange. 
Hals: Tung, ikke tilstrekkelig lengde. Løs halshud.
Rygg: For krum eller svai. 
Lend: Lang, smal, svak 
Kryss: For smal, avfallende. 
Flanker: For innhule, ofte med for smal lend. 
Lemmer: Utilstrekkelig benstamme. Utoverdreide 

albuer, tåer inn, kuhaset eller hjulbent. 
Pels: For dårlig pelskvalitet. 

 
Grove feil: Temperament: Sløv. 

Skalle: For utpregede øyebrynsbuer, for markert 
stopp, for markerte kinnbensbuer. 

Øyne: For lyse, rovfugløyne. 
Hals: For lang, utpreget halshud. 
Bevegelse: Dårlige bevegelser. 
  

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
 

 Helhetsinntrykk Manglende rasepreg. 
Høyde: Mankehøyde som avviker fra de oppgitte 

mål. 
Hodet: Markert avvik i hodets parallelle linjer. 
Tegninger: Hvit flekk på et øre. Øye plassert i en hvit 

ring. 
Øyne: Meget lyse eller forskjelligfargete øyne. 

Skjeløyd. Ektropion. Entropion. 
Kjever: Overbitt, underbitt. 
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Tenner: Manglende P1 i over- og underkjeve samt 
M3 i underkjeven tas ikke hensyn til. 
Tillatt fravær av 2 P2 eller 1 P2 og 1 en P3. 
All annen tannmangel diskvalifiserende.  

Pigment: Tydelig pigmentmangel på øyelokksranden 
eller nesebrusken.  

 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 28. august 2002 
 


