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BRETON 
(EPAGNEUL BRETON) 
Oprindelsesland: Frankrig 

Anvendelse: Stående jagthund. 
Klassifikation: FCI Gruppe 7 (Stående jagthunde), 
  Sektion 1.2 (Kontinentale, stående jagthunde af Spaniel-type). 
  Med brugsprøve. 
Historie: Af fransk oprindelse, mere præcist fra det centrale Bretagne. For tiden den mest talrige 

race blandt de franske, stående jagthunde. Formentlig en af de ældste hunde af 
Spaniel-type, forædlet ved begyndelsen af det 20. århundrede ved forskellige 
krydsninger og selektion. Et udkast til en standard for racen, udarbejdet i Nantes i 
1907, blev forelagt og godkendt ved den første generalforsamling i ”Club à Loudéac” 
(daværende Côtes du Nord) den 7 juni 1908. Dette var den første standard fra ”Club 
de l’Epagneul Bréton à courte queue naturelle”. 

Helhedsindtryk: Den mindste af de stående jagthunderacer. Breton’ens hoved er af den kontinentale 
Spaniel-type, og dens hale er kort eller helt manglende. Den er harmonisk af bygning, 
med en solid knoglestruktur uden at være tung. Helheden er kompakt og tætbygget, 
men uden at være grov, således at den bevarer en passende elegance. Hunden er 
livfuld, med et levende blik og intelligent udtryk. Helhedsindtrykket viser en lille, 
tætbygget hund, fuld af energi, som igennem racens udvikling har bevaret den 
kompakte model, der var ønsket og fastlagt af racens grundlæggere. 

Vigtige Proportioner: • Skallen er længere end næsepartiet i forholdet 3 til 2. 
  • Hovedets størrelse er proportioneret efter kroppen. 
  • Brystdybden måler en smule mindre end den halve skulderhøjde. 
  • Kropslængden fra skulderspids til sædeben har samme mål som skulderhøjden 

(hunden er kvadratisk bygget). 
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Temperament: Hunden tilpasser sig ethvert miljø, den er omgængelig, med et intelligent og 
opmærksomt udtryk og mentalt i balance. En alsidig jagthund, egnet til alle slags vildt 
og alt terræn, og dens jagtegenskaber er tidligt udviklet. Den udmærker sig ved sit søg, 
sin bevægelse og lugtesans, sin spontane og vedholdende stand, sin apportering og 
sine gode anlæg for træning. 

Hoved: Formen er smukt udmejslet. Huden slutter tæt til. 

 Skalle : Let afrundet set både forfra og fra siden. Set ovenfra er siderne ganske let konvekse. 
Skallens og næsepartiets overlinier er parallelle. Bredden målt ved kindbensbuerne er 
mindre end længden. Øjenbrynsbuerne er ikke fremtrædende, men danner en let 
rundet kurve. Pandens midterfure er ligesom issekammen kun let markeret. Stoppet er 
blødt skrånende. Nakkeknude og kindbensbuer er moderat markeret. 

 Næse : Bred, med meget store, fugtige og godt åbne næsebor. Næsens farve er − ligesom 
øjenrandene og kroppens naturlige åbninger – afstemt efter pelsfarven. 

 Næseparti : Næsepartiet er lige, med næsten parallelle sider. 

 Læber : Ikke løse eller fyldige, men ret tynde og godt tilliggende. Underlæben er netop skjult af 
overlæben, hvis rand forløber i en bue til mundvigen, som ikke er påfaldende og er helt 
lukket. Over- og underlæber er uden depigmentering. 

 Kæber, bid : Tænderne sidder lige i kæberne, og tandsættet er komplet og sundt. Saksebid. 

 Kinder : Ikke fyldige, med tæt sluttende hud. 

Øjne: Let skråtstillede. Med et intelligent, blidt og frejdigt udtryk. Let ovale, ikke udstående, 
med tynde og godt sluttende øjenrande, der er godt pigmenterede. Øjenfarven er 
afstemt efter pelsfarven, foretrækkes mørke. Øjnenes udtryk bidrager - sammen med 
den opadrettede bevægelse af ørernes basis – til ”det sande Breton-udtryk”. 

Ører: Højt ansatte, trekantede, ret brede, men korte (når de holdes fremad, kan spidsen af 
ørelappen nå til stoppet). De er delvis beklædt med et bølget hårlag, især på deres 
øverste del, mens de nedadtil er korthårede. Ørerne er altid meget bevægelige, når 
hunden er opmærksom eller aktiv. 

Hals: Middellang og godt muskuløs, kegleformet og let rundet, men ikke buet. Den er godt fri 
af skuldrene og uden løs halshud. 

Krop:  

 Overlinie : Lige indtil lænden og begyndelsen af krydset. 

 Manke : Passende bevægelig og kun let fremtrædende. Ikke fyldig. 

 Ryg : Lige, kort og stram, går umærkeligt over i lænden. 

 Lænd : Kort, bred og muskuløs. 

 Kryds : Meget let hældende, bredt og muskuløst. 

 Bryst : Når ned i højde med albuespidsen, bredt, med passende hvælvede ribben, uden at 
være tøndeformet. Brystbenet er bredt og stiger kun let bagud. De bageste ribben er 
lange og smidige. 

 Underlinie : Kun let optrukken. 

 Flanker : Let indtrukne og korte. 

Hale: Højt ansat, båret vandret eller let sænket. Ofte i livlig bevægelse, når hunden er 
opmærksom eller arbejder. En Breton kan fødes haleløs eller med ganske kort hale. 
Hvis halen er kuperet, er ideallængden 3 til 6 cm. Den må ikke være over 10cm. 

Lemmer:  

Forpart: Velstillede, lodrette forben med smidige og robuste led. 

 Skuldre : Bevægelige og lange skulderblade (ca 30% af skulderhøjden), godt tilliggende og med 
tyk muskulatur. De er skråtstillede som passende for en galopperende race, dvs 
mellem 55 og 60º i forhold til vandret. Afstanden mellem skuldertoppene er ca 5 cm. 
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 Overarm : Bred og kraftig, med fremtrædende muskler. En smule længere end skulderbladet. 
Vinklen skulderblad / overarm ligger mellem 115 og 120º. 

 Albuer : Med god tilslutning, hverken ind- eller udaddrejede. 

 Underarm : Muskuløs og senet, en smule længere end overarmen. Den skal være stillet næsten 
lodret mod jorden. 

 Mellemhånd : Robust, men alligevel med en passende smidighed. Den er let skråtstillet, fra 10-15º i 
forhold til lodret. 

 Forpoter : Nærmest runde, med tæt sluttede tæer, faste trædepuder og korte kløer. 

Bagpart: Velstillede bagben, lodrette og parallelle set bagfra. 

 Overlår : Bredt, med tykke og fremtrædende muskler. Skråtstillet fra 70 til 75º mod vandret. 

 Underlår : Ganske lidt længere end overlåret, med tørre og fremtrædende muskler. Det er bredt 
på den øverste del og aftager gradvis mod haseleddet. Vinklen mellem overlår og 
underlår er omkring 130º. 

 Haseled : Tørt, med tydelige sener. 

 Mellemfod : Robust, set fra siden stillet næsten lodret mod jorden. 

 Bagpoter : Længere end forpoterne, men i øvrigt med samme egenskaber.. 

Bevægelse: Gangarterne er alle lette, men kraftfulde, regelmæssige og livlige. Lemmerne bevæges 
i en lige linie uden overdreven op/ned bevægelse af kroppen og uden rullen. Ryglinien 
forbliver fast. Galop er den mest brugte gangart i terrænet. Skridtene er hurtige og 
moderat lange, og bagbenene strækkes ikke langt bagud (kort galop). 

Hud: Huden er tynd, tæt sluttende og godt pigmenteret. 

Pels:  

 Hårlag : Pelsen på kroppen skal være fin, men ikke silkeagtig. Den er fladtliggende eller let 
bølget, aldrig krøllet. På hovedet og forsiden af benene er den korthåret. På bagsiden 
af benene ses rigelige faner, aftagende i længde nedefter, til håndrod og haseled eller 
endnu lavere. 

 Farve : Hvid og orange, hvid og sort, hvid og brun, med moderat udbredte aftegninger som 
uregelmæssige pletter. Også broget eller roan, af og til spættet på næseryg og læber 
og på benene. Hos trefarvede hunde ses tan-farvede aftegninger (orange fauve eller 
mørkere) på næseryg og læber, over øjnene og på benene, på brystet og over 
haleroden. En smal blis er ønskelig hos alle pelsfarver. Ensfarvet pels er ikke tilladt. 

Størrelse: Hanner : min 48 cm, tolerance –1 cm,  max 51 cm, tolerance +1 cm. 
  Tæver : min 47 cm, tolerance –1 cm,  max 50 cm, tolerance + 1 cm. 
  Idealstørrelse hanner : 49 til 50 cm, tæver 48 til 49 cm. 

Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for 
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang. 

 Temperament : Frygtsom, med vigende blik. 
 Hovedlinier : Ganske let divergerende. 
 Næse : Ganske let depigmenteret. Næsebor depigmenterede indvendigt. 
 Tandsæt : Tangbid. Uregelmæssigt placerede tænder. 
 Næseparti : Spidst eller spinkelt. 
 Læber : Tykke, for lidt eller for meget overhængende. Overdrevent løse. 
 Øjne : Udstående, mandelformede eller runde. 
 Ører : For lavt ansatte, smalle ved basis. 
 Overlinie : Hængende eller opkrummet ryg. 
 Kryds : For smalt, meget skråtstillet. 
 Bug : Vommet, myndeagtigt opkneben. 
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 Poter : Flade og spredte, for lange eller for runde. 
 Hals : For kort og tyk, let løs halshud. 
 Lænd : Lang, smal og svag. 
 Flanker : For indtrukne, ofte i sammenhæng med en svag og smal lænd. 
 Lemmer . Mangelfuld benstamme. Udstående albuer. Poter ind- eller udaddrejede. 
 Pels : Kort pels på kroppen. 

Alvorlige fejl: 
 Temperament : Sløvt. 
 Skalle : Kindbensbuer for fremtrædende. Meget markant stop. Øjenbrynsbuer for 

fremtrædende. 
 Øjne . Lyse, blikket ondskabsfuldt, rovfugleøjne. 
 Hals : Overdrevent lang. Udpræget løs halshud. 
 Bevægelse : Tung eller bunden. 

Diskvalificerende fejl: 
 Temperament : Alle karakterfejl som bidskhed, aggressivitet over for andre hunde eller mennesker, 

markant skyhed. 
 Type : Mangelfuld mht racens karakteristiske træk, dvs at hunden ikke ligner sine artsfæller. 
 Størrelse : Uden for de i standarden angivne mål. 
 Hovedlinier . Udpræget konvergerende. 
 Aftegninger : Hvid aftegning på ørerne, øjenomgivelserne hvide. 
 Øjne : Meget lyse, af forskellig farve. Skelen, entropion, ektropion. 
 Bid : Over- eller underbid. 
 Tandmangler : Manglende PM1 og M3 er uden betydning. Der tillades mangel på to PM2 eller een 

PM2 og een PM3, idet dog en mangel på et sammenhørende par PM2 / PM3 er 
diskvalificerende. Mangel på enhver anden tand er diskvalificerende. 

 Pigmentering : Markant depigmentering på næse eller øjenrande. 
 Vildtkløer : Forekomst af vildtkløer, også rudimentære. 
  (NB! Fjernelse af vildtkløer er forbudt i Danmark). 
 Andet : Alvorlige anormaliteter i bygningen. 

Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres. 

Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen. 
 

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

Ω  Ω  Ω 
  Standarden udgivet af FCI  5 MAJ 2003 
 
  Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité 
  NOVEMBER 2003 
 

¤ ¤ ¤  NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i NOVEMBER 2002  ¤ ¤ ¤ 

 

BILAG: Målforhold og vinkler, skematisk. 
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