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RASEBESKRIVELSE FOR BASSET BLEU DE GASCOGNE 

 
Bruksområde: 
 
 
 
Kort historikk: 
 
 
 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  

 

Jakthund brukt på jakt med rifle, noen ganger også på coursing, like mye 
alene som i flokk.  Foretrukket jaktbytte er kanin og hare. 
 
Gjenskapt på slutten av 1800-tallet av jegere fra vest-Frankrike.  Siden 
den gang har den vært i konstant utvikling med  anatomiske forbedringer 
samtidig som klvaliteten i den opprinnelige hunden er bevart. 
  
 
Frankrike 

Helhetsinntrykk: 
 

Virkelig en typisk basset, viser hvilken storartet rase den stammer fra, 
ganske substansfull, men ikke for tung. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Mankehøyde : lengde = 5 : 8 
brystdybde : mankehøyde = 2: 3 

  
Adferd/ 
temperament: 

 

Svært god nese.  Aktiv, smidig og livlig.  Intens jaktiver, utstyrt med en 
vakker røst.  Arbeider perfekt i flokk.  Kjærlig og lykkelig hund,  trenger få 
utløp for sin energi. 
 

Hode: 
 

 

 Skalle: Sett forfra, lett buet, ikke for bred. Markert nakkeknøl.  Sett ovenfra er 
bakskallen en spiss bue.  Godt rundet panne. 
 

 Stopp: Nesten ikke markert 
 

Nesebrusk: Sort, stor, godt åpne nesebor. 
 

Snuteparti: Samme lengde som skallen, kraftig, neseryggen svakt buet. 
 

Lepper: Ganske hengende, dekker godt underkjeven, noe som gir fronten et 
skvært uttrykk.  Munnvikene godt markert uten å være slappe. 
 

Kjever/tenner: Saksebitt.  Fortennene satt loddrett i kjeven.   
 

Kinn: Tynne, kan ha en eller to folder. 
 

Øyne: Ovale, virker dyptliggende, brune.  Mildt uttrykk, litt triste. 
 

Ører: Karakteristisk for rasen.  Fine, rullet innover, slutter i en spiss og må minst 
nå forbi snutespissen.  Ørelæret er smalt ved ansats, som er godt 
nedenfor øyelinjen. 
 

Hals: Ganske lang, lett buet, halshud, men ikke overdrevent. 
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Forlemmer:  

 
Helhetsinntrykk: Kraftige, lett utadvridde tolereres, opp til halvt utvridd. 

 
Skulder: Muskuløs uten å være tung, skråstilt. 

 
  
Albue: Svært tettliggende 

 
 
Poter: 

Lett forlenget oval, slanke og godt knyttede tær, klør og tredeputer sorte. 
 

Kropp:  
 

Rygg: Lang, godt understøttet 
 

Lend: kort, godt sammensatt, noen ganger buet. 
 

Kryss: Lett skråstilt 
 

Bryst: Romslig, godt utviklet i lengden, når til under albuen. Brystbenet godt 
synlig i front og når godt bakover.  Godt buede ribben. 
 

Underlinje/buk: Ganske dyp 
 

Hale: Kraftig ansats, bæres i sabelform, noen ganger vil det være noen lange, 
grove hår som står ut (som snerpen på korn) mot halespissen.  I hvile må 
halespissen rekke til bakken.   
 

Baklemmer:  
Helhetsinntrykk: Sett bakfra vil en loddrett linje kunne trekkes gjennom sittebensknuten, 

midt i leggen, hasen , mellomfoten og poten.  
 

Lår: Lange og muskuløse. 
 

Haser: Store, lett buede, ganske korte. 
 

Mellomfot: Kort og kraftig. 
 

Poter: som foran 
 

Bevegelser: 
 

Lette og velbalanserte. 

Hud: 
 

Ikke for tynn, myk.  Sort eller kraftig flekket med sort, aldri helt hvit.  Sorte 
slimhinner. 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Kort, middels tykk, tett. 
 

 
Farge: 
 

Fullstendig prikket (sort og hvit) noe som gir en skiferblå effekt, enten 
tegnet med mer eller mindre sorte flekker eller uten sorte flekker.  To 
sorte flekker er vanligvis plassert på begge sider av hodet og dekker 
ørene, går rundt øynene og stopper ved kinnet.   De møtes ikke på 
toppen av skallen, men etterlater en hvit stripe i midten, hvor det ofte 
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finnes en liten, oval, sort prikk, noe som er typisk for rasen.  To mer eller 
mindre klare tan tegninger er plassert over øyenbrynsbuene, noe som gir 
"fire-øyne" effekt.  Spor av tanfarge fins også på kinnene, leppen, 
innsiden av ørelæret, på bena og under halen.   
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: begge kjønn: 34 - 38 cm 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig 
feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er og effekten på hundens 
helse og velferd, samt dens evne til å utføre sitt tradisjonelle arbeid. 
 
Hode:  
-for bred eller flat skalle 
-runde øyne, kuleformede 
-høyt ansatte ører, brede, tykke, runde. 
Hals: 
-kort hals 
Kropp: 
-lang, svak overlinje.   Manglende substans 
-inntrukket brystbeinsspiss 
-flate ribben 
Hale: 
-annet enn beskrevet i standard 
Forlemmer: 
-Steil skulder 
-utadvridde albuer 
-kode over i mellomhånden, kroket mellomhånd 
-flate, sprikende poter 
Baklemmer: 
-kuhaset eller utadvridde haser 
Pels: 
-kort (glatt) og tynn 
Farge: 
-for blek tanfarge 
Atferd: 
-sky 

 
Diskvalifiserende 
feil: 

 Aggressiv eller for sky 
 Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter  

 Mangel på type. 

 over- eller underbitt 

 lyse øyne 

 for lang kropp 

 deformerte ribben, manglende brystbensspiss 

 forbeina mer enn halvt utadvridde 

 all annen pels enn beskrevet i standarden 
  
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
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