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RASEBESKRIVELSE FOR WESTFALSK DACHSBRACKE 

  (Westphälische Dachsbracke) 
 

Opprinnelsesland/ 

hjemland:  

 

 

Tyskland 

Helhetsinntrykk: 

 

Rasen er den kortbente varianten av tysk bracke. Den 

tilsvarer i hovedsaken til den langbente varianten, men gir 

et mer kompakt og kraftigere inntrykk. Westfalske 

dachsbracke er 30-38 cm høy, moderat lang, kraftig 

bygget jakthund  med et edelt og middels stort hode, 

velansatt hale som i rolige bevegelser bæres hevet i 

sabelform eller hengende med lett buet nederst. Uttrykket 

lojalt, vennlig, alvorlig og oppmerksomt. 

 

Hode: 

 

Sett forfra smalt og langstrukket som den tyske bracken. 

Nakkeknølen bare svakt fremtredende. 

 

 Skalle: Litt bredere enn snutepartiet. 

 

 Stopp: Svakt markert. 

 

Nesebrusk: En lys nesten kjøttfarget stripe over midten, mens 

nesevingene er mer eller mindre mørkpigmentert.  

 

Snuteparti: Neseryggen lett konveks.  

 

Lepper: Moderat overhengende. 

 

Kjever/tenner: Meget kraftige og jevne tenner. Tangbitt eller saksebitt. 

Hjørnetennene spesielt kraftig utviklet. Liten leppefold.  

 

Øyne: Mørke, klare, vennlig uttrykk. 

 

Ører: Middels lange og brede, godt tilliggende, avrundet. 

 

Hals: Moderat lang, ganske kraftig i forhold til hodet. Gradvis 

bredere mot skulderen. Løs halshud, men ikke for 
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markert. 

 

Forlemmer:  

 

Helhetsinntrykk: Velutviklete, tørre og senete med kraftig benstamme. Sett 

forfra ikke buet, men rette med potene fremoverrettet. 

 

Albue: Godt tilliggende.  

 

Poter: Sterke, godt knyttet, korte tær. 

 

Kropp:  

 

Overlinje: Lett hvelvet, middels lang med liten dip bak skuldrene. 

 

Lend: Bred og kraftig utviklet.  

 

Kryss: Skrått fallende. 

 

Bryst: Smalere enn hos dachshund, kraftig støttet av forbena, 

skal ikke henge dypt mellom disse. Lang brystkasse. 

 

Underlinje/buk: Lett opptrukket. 

 

Hale: Forholdsvis høyt ansatt, jevn overgang fra ryggraden. 

Meget tykk ved roten. Ganske behåret på undersiden og 

glatt tilliggende pels på oversiden, busket halespiss uten 

fane. 

 

Baklemmer:  

 

Helhetsinntrykk: Rettere enn hos andre raser. Bakbena er i forhold til 

forbena mye kraftigere enn hos dachshund.  

 

Lår: Meget fremtredende muskulatur og nesten rette sett forfra 

og bakfra. 

 

Poter: Som forpotene. 
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Pels: 

 

Hårlag: 

 

Tett og grov pels på hele kroppen, også på undersiden. 

Kort på hodet, ører og nedre del av bena, lengre på hals, 

rygg og undersiden av halen. 

 

Farge: 

 

Rød til gul med sort sadel eller mantel og hvite 

”bracken”-tegninger: Bliss. Hvit snute og hvit halskrave, 

hvitt bryst, hvite ben og halespiss. Tofargete og hunder 

med sort på hodet er uønsket. Sjokoladebrunt er feil. 

 

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.  

 

Diskvalifiserende 

feil: 
 Aggressiv eller for sky 

 Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter  

  

 

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

 

 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 

 

Norsk Kennel Klub, 26. mai 2010 
 
 
 


