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Forord 

Norsk Kennel Klub har i brev av november 1999 oppfordret alle raseklubber til å utarbeide et 

rasekompendium som skal være en forklaring og utfylling av den aktuelle rasebeskrivelse for den 

angjeldende rase. 

Kompendiets innhold må aldri motsi den aktuelle rasebeskrivelse eller gi tolkninger som strider mot 

denne. Rasebeskrivelsen må gjengis i full tekst sammen med utfyllende kommentarer. Det bør 

legges vekt på det som er riktig og ikke det som er feil ved rasen. I tillegg skal kompendiet 

inneholde en historikk del samt opplysninger om den bruk rasen er beregnet til. Kompendiet bør 

inneholde mange instruktive bilder, også hodebilder. Kompendiet skal sendes alle autoriserte 

dommere, elever og aspiranter for rasen. 

Norsk Breton Klubb håper at rasekompendiet også vil bli til nytte for oppdrettere og andre som er 

interessert i rasen. Målet er at vi kan få en bedømmelse og et oppdrett av hunder som kan komme 

opp mot det som er idealet gjengitt i standarden. Breton er en fransk hund og FCI/NKK standarden 

blir derfor alltid endret og bearbeidet på grunnlag av hva Fransk Breton Klubb gjør, som ”eier” av 

rasen. Deres kommentarer til standarden er derfor meget betydningsfulle. Norsk Breton Klubb 

plikter å forvalte rasen i henhold til den vedtatte standarden. 

Kommentarene til standarden er utarbeidet av Norsk Breton Klubb med følgende fagkomite: 

Rune Østraat, Tove Naper, Christen Lang, Ann-Kaetrin Handberg og Jan H. Monsen 

Fotografier og figurer: 

Tilpasning av fotografier og figurer samt arbeidet med ordlyden i tekstene til kommentarene er 

sammenstillt og utført av Jan H. Monsen i samarbeid med fagkomiteen. En stor takk til den franske 

dommer Jean Louvet og Club de l´Épagneul Breton Frankrike (CEB) ved president Christian Gunther, 

som har latt oss få ta del i deres rikholdige materiale. Referater og bilder benyttet på den 

internasjonale dommerkonferansen i Millau i Frankrike 17. og 18. juni 2010 har vært til stor nytte.  

Alle eiere har gitt sin tillatelse til å publisere bildene og figurene som er benyttet i kompendiet. Vi 

har valgt ikke å oppgi fotografenes navn eller hundenes navn, da bildene bør ha en viss grad av 

anonymitet. Stor takk til alle bidragsytere. 

Oppbygging: 

Kompendiet starter med en kortversjon av rasehistorikken. Deretter følger FCI standarden med 

utfyllende kommentarer fra NBK i egen gråfarget tekstramme.  

NKK standarden er gjengitt ordrett i vanlig tekst. På den måten er det lett å skille mellom 

standarden og kommentarene. Fotografier og figurer, samt deres undertekster, er å regne som en 

del av de utdypende kommentarene. CEBs kommentarer ble senest brukt på dommerkonferansen i 

Frankrike i 2010 og inneholder forhold som klubben vil fremme for kommende revisjon av 

rasestandarden. Siste del av kompendiet består av to billedserier, gode bretontyper og breton med 

mer eller mindre alvorlige feil. Dette fordi bilder ofte beskriver bedre enn det en kan gjøre med ord. 

Å gjenkjenne en typeriktig breton bare med et blikk, kan en bare dersom en har sett mange av 

korrekt type. Derfor er bilder av typeriktige bretoner meget nyttige. 

Rasekompendiet er godkjent av Norsk Breton Klubb i styremøte 24. januar 2011 
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Rasens historikk  
Bretonens opprinnelsesland er Frankrike, mer presist midten av Bretagne. For tiden regnes den 

som den største i antall av de franske stående fuglehundene, og sannsynligvis den eldste av de med 

utgangspunkt i spanieltypene. Forbedret fra begynnelsen av det 20. århundre gjennom mer eller 

mindre kontrollerte krysninger og seleksjoner for å få fram en komplett fuglehund. Kjennetegnet 

ved: Lidenskapelig søk, rask løpsfrekvens, forståelse og lyst til å utforske, oppvakt holdning og 

lettlært - samt hele tiden med fokus på å beholde den originale korte, kompakte modellen uten å 

forandre dens sjel og livfulle uttrykk. Det er Fransk Breton Klubb som er ”eier” av rasen og som har 

ansvaret for eksteriørstandarden. Helt fra starten i 1907 har de forsøkt å beholde og å forbedre 

bretonen, først og fremst som en fremragende jakthund, men også en som skal ha et eksteriør 

forskjellig fra de andre fuglehundrasene. De har hele tiden voktet på at den skal være den minste, 

med en kvadratisk og cobby kropp. Mentalt en robust hund uten tegn på aggressivitet, men med et 

våkent, intelligent og vennlig uttrykk.  

Dens kjente historiske identitet før det 20. århundrede er begrenset til visse typer spesifisert til 

lokale jakthunder. Breton fra den tiden var lokale landspanielvarianter av den livlige typen, mer lik 

springer spaniel. Den hadde begrenset standinstinkt, ble brukt på alle typer vilt og i all slags terreng, 

støkket fugl i nett, og loset hare og rådyr, og på den måten passet den perfekt til sitt lokale bruk. 

Men det er lenge siden nå!  

Engelske jegere på rugdejakt i Bretagne etterlot sine settere der til påfølgende år, noe som ga 

støtet til mer eller mindre tilfeldige krysninger mellom settere og spanieltypene, og som det viste 

seg, ga hunder som fort ble meget godt likt av jegere i Bretagne. Spesielt tjuvjegere (som det nok 

var en del av i Frankrike, med mange store adelige godseiere) var glad i denne samarbeidsvillige og 

vennlige typen.  

Når det gjelder fargen, var lever og hvit faktisk mest vanlig i starten, men sort og hvit, oransje og 

hvit og trikolor forekom også. Oransje og hvit ble først mest populær på 1930 tallet og utover. Et 

prosjekt for å fremskaffe en rasestandard ble fremlagt i Nantes i 1907 og ble antatt på det første 

årsmøte for klubben 7. juni i 1908, foreslått av Arthur Enaud, som ble klubbens andre president. 

Den første var Vicomte de Pelet. Dette var den første standarden utarbeidet av ”Naturlig korthalet 

Breton klubb” som klubben ble kalt til å begynne med. Forhistorien til rasen knytter det seg mange 

usikre teorier til. Og jo lengre bakover i historien en går, dess mer usikkert blir det, selvsagt. Det fins 

heller ikke noen “fasit” eller “autorisert” framstilling av rasens historie mer enn ca. hundre år 

bakover i tid. Det som vedrører rasen før denne tid, kan vi bare gjette oss til ut fra de “spor” vi har 

via historiske kilder, slike som beretninger om jakt, reiseskildringer og malerier.  

En major Grand-Chavin, kavalerioffiser og dyrlege, bemerket at overalt i landsbyene i Bretagne, 

fantes det spanielliknende små jakthunder med mindre og kortere ører enn vanlige spaniels. 

Utenom jobben sin, hadde han god tid til jakt, og ble imponert over disse små hundene: “They have 

remarkable scenting powers…utterly fearless in hunting woodcock and crossing rivers and canals… 

they could chase a hare for at least three quarters of an hour over rough country” (1897). Også 

senere, i 1906, fortalte han om disse hundene, at de var nesten alle med kort hale og hadde hvit 

/oransje, hvit/brun eller hvit/sort pels. De jaktet med en djevelsk iver og et svært aktivt søk og 

hadde særdeles god luktesans. De var modige, skydde ingen hindringer, verken buskas eller 

bløtmyrer, var utholdende, og tok stand som Epagneul Francaise (en fransk spanieltype noe større 

enn breton) eller som rene fuglehunder som settere og pointere. Av utseende var de korte, 
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kompakte og firskårne, men ikke tykke el. tunge. Naturen i Bretagne hadde “skapt dem slik som 

innbyggerne i området; små og sammenpresset i linjene, modige, men også litt stivnakket.” 

I følge den franske publikasjonen ”Le Grand Livre du Chien”, publisert i 1970, hadde rasen, selv om 

den fikk sin nåværende form rundt 1900, eksistert siden kelternes flukt fra Wales til Bretagne og 

andre steder på kontinentet da anglosakserne invaderte Wales (500 e.k). Kelterne tok med seg sine 

springer spanieltyper som igjen ble krysset med franske lokale ”working spaniels”. Det ga 

grunnlaget for den rasen vi kjenner i dag. Denne typen, kjent allerede i middelalderen, er opphavet 

til alle typer franske spaniel, og også til andre med lengre pels slik som de tre settertypene. De kan 

dateres så langt tilbake som det første korstoget (1096). På den tiden var det vanlig at franske 

riddere og arabiske herskere byttet hester og hunder for jakt. Disse ble igjen krysset med andre 

kjente typer som Sloughi fra orienten og forskjellige jakthunder fra Spania, og gav opphavet til de 

stående fuglehundene. Det er disse vi ofte kan se på malerier fra det 1600 århundrede og som ble 

”den franske spaniel”. Dette var igjen den hunden som i Bretagne ble til breton spaniel etter 

innkryssing av engelsk setter, og også med rød og hvit irsk setter, rundt 1880-1900. Det er 

dokumentert at en jaktforvalter, Lulzac, i tjeneste hos Vicomte (greve) du Pontavic, parret sin 

springer spaniel av Welsh type, med en av grevens engelske settere. Avkommet ble så bra at greven 

senere gikk helt over til å avle videre på denne typen. 

Men først da det ble stiftet en spesialklubb, “Club de L´Épagneul Breton à courte queue“ (=-med 

kort hale) og den første spesialutstilling ble arrangert i Loudèac i 1907, fikk rasen en selvstendig 

stilling og økende nasjonal interesse. 

Første rasestandard ble fastsatt to år etter, og rasen godkjent av Societé Centrale Canine og senere 

av FCI. 

Også internasjonalt vakte rasen oppsikt og fikk i løpet av et par tiår stor utbredelse i Europa, og 

kom også til USA. Vi må gå ut fra at det nokså snart begynte en viss tilpasning til de ulike jaktmiljø 

og jakttradisjoner og ikke minst prøveformene, der rasen fikk sin utbredelse. Spesielt i USA har 

dette gjort at rasen har endret seg fra det den var i Frankrike på begynnelsen av 1900-tallet. 

Standarden for rasen har endret seg flere ganger fram til i dag, for eksempel når det gjelder 

mankehøyde. 

I 1908 var den “cirka 50 cm.”, i 1912: 45-50 cm. og etter 1. verdenskrig:  45-52 cm. I 1933 gikk en 

inn for å minske høyden, fordi rasen var blitt for høy. I 1995 het det: 47 - 50 cm. +- 1 cm. Og sist nå i 

2001 er standarden endret til: 

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

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

I tillegg kom det til justering av fargevarianter i 1956, idet sort/hvit ble godkjent igjen.  

Det fins også en arbeidsstandard for bretonrasen, men denne er ikke særlig kjent eller blir tatt 

hensyn til (heller ikke i Norge…). Kanskje fordi det finnes så mange ulike prøveformer, og det at 

breton blir regnet som en kontinental rase i Europa, mens den konkurrerer sammen med de 

engelske rasene i Danmark og Norge. 

Breton i Norge  
Etter et meget omfattende forarbeid kom det 31. august 1954 2 tisper til Norge fra USA. Bilkarens 

Diane de Beauch og Rickis Belle de Beauch ble satt i karantene på Vossestrand. I 1955 kom Holly 

Haven Major, til daglig kalt Peik, og det første kullet ble unnfanget allerede under karantenen, 

kanskje en kontrollert tjuvparring!  

1956 kom Dichy Pluto LOF23361, som “skipshund” fra Frankrike. Disse få importene dannet 

grunnlaget for den første avl på breton her i landet. Peik ble parret seks ganger med Belle og to 
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ganger med Diane, og dette ga 27 valper. Dichy Pluto ble parret med Belle og Averills Petsy. Noe 

senere dro Birgit Isdal med sin Averills Petsy til Danmark og fikk parret henne med Kalet de 

Keranloan, noe som ga 7 valper. 

I løpet av de første 7 årene ble disse hundene opphavet til en stamme på 334 registrerte bretoner. 

Det ble i 1960 eksportert 2 hunder av denne stammen til Danmark, og dette var de første bretoner i 

Danmark. I 1966 kom Nydams Buster (Loriaot de L`Argoat - Lonka de Saint Tugen) fra Frankrike via 

Danmark. Buster var alt det en jeger kunne ønske seg. En intens jakthund med stor jaktlyst, 

utholdenhet og viltfinnerevne. Busters gode egenskaper og jaktprøveresultater gjorde ham svært 

populær i avl, og han hadde 30 kull med 22 tisper og i alt 176 avkom, noe som ga rasen det 

jaktmessige løftet den trengte på tidspunktet. De amerikanske hundene ble den gang av mange 

vurdert til å være noe for tunge og med for liten intensitet på jakt.  

NORSK BRETON KLUBB 

NBK ble stiftet 25. februar 1957 av en håndfull entusiaster i Bergen. Klubbens navn var de første år 

Norsk Bretagne Spaniel Klubb. Dette var en oversettelse fra amerikansk hvor rasens franske navn, 

Epagneul Breton, var blitt oversatt til brittany spaniel. Dette trolig fordi man har blandet sammen 

ordet epagneul som betyr langhåret, og espagneul som betyr spaniel. Rasen har aldri vært en 

spaniel, men den misvisende amerikanske oversettelsen dro man altså med seg videre. 

Spanielnavnet gjorde det ikke lettere å introdusere rasen i det etablerte jakthundmiljøet. Da 

klubben ønsket en rettelse til det korrekte breton, satte FCI, den internasjonale kennelklubben, seg 

i mot dette. Etter mye arbeid fikk man imidlertid i 1963 godkjent rasenavnet Breton i Norden.  

I dag har klubben et landsdekkende styre og et distriktskontaktnett med avdelinger over hele 

landet. 

I 2009 regnes det med at det fantes et sted mellom 2000 og 3000 breton i Norge. I snitt er det avlet 

rundt 200 til 250 valper hvert år i de siste 10 årene. Mange kjøper breton spesielt for bruk på 

skogsfugljakt, da den er meget samarbeidsvillig og holder bra kontakt, men det viser seg at den 

også tilpasser seg høyfjellsterreng utmerket og kan konkurrere med de andre rasene i gruppe 7 på 

jaktprøver i fjellet. 

Breton har økt betraktelig i popularitet i Norge, takket være iherdig innsats av enkeltoppdrettere og 

kompetente jaktprøveentusiaster med assistanse fra NBK. Det er i nyere tid importert mange gode 

bretoner både fra Frankrike og andre land i Europa, samt fra USA.  Amerikansk Kennelklubbs 

standard skiller seg noe fra FCI standarden, men rasemessig er den internasjonalt, og av FCI, 

anerkjent som breton, selv om standarden ikke er godkjent av FCI.  Bl.a. er svart farge på pels og 

nese ikke tillatt, samt at den kan ha noe lysere øyne. Den skiller seg derfor som type noe fra den 

franske bretonen. Import av sæd og hunder av topp jaktlinjer fra USA til Norge, sammen med 

import fra utvalgte jaktlinjer fra europeiske land, har gitt rasen et jaktmessig løft. Noen 

typeulikheter kan spores, men en breton skal alltid bedømmes ut fra vår standard (FCI) og alltid helt 

uavhengig av hvor den er importert fra. 

Breton er internasjonalt i dag utbredt over store deler av verden. I Europa er den selvsagt størst i 

Frankrike (6500 valper i 2010), men stor også i Italia, Spania, Hellas og landene på Balkan. I USA, 

Canada og Australia er rasen populær, og spesielt i USA er breton en meget stor rase (20000 valper 

i året) og en fremragende jakt- og jaktprøvehund som konkurrerer fullt på høyde med de andre 

fuglehundrasene der. 

Bretonen viser nå glimrende resultater på alle typer jaktprøver i Norge i konkurranse med alle de 

andre stående fuglehundrasene. 
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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.  

Kommentar NBK 

Den er harmonisk bygget på en solid, men likevel elegant ramme. I det hele kompakt og 

tettbygget, men ikke så tung at den ikke er tilstrekkelig elegant. Tettbygget betyr at den ikke 

må være høystilt og luftig, med lange ben, lang hals og manglende kroppsmasse med bl.a. smal 

brystkasse, lett benstamme og tynne ben. Det er en muskuløs, atletisk og harmonisk bygget 

hund, med et kvikt, intelligent uttrykk. Ærlig, men kan også virke litt frekk. Den er kort og 

substansiell kompakt, har en godt rundet brystkasse og en kroppslengde ”kort nok”, med passe 

tykke muskler og ben mer korte enn lange. Den er full av energi. I mange valpekull fødes det 

noen valper med naturlig kort hale, slik at breton nå forekommer i Norge med både kort og 

lang hale, da halekupering er forbudt. 

 

En kompakt breton med tilstrekkelig eleganse 

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. 
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Kommentar NBK 

Merk at skallen er lengre enn snuten og at hundens høyde- og lengdemål skal passe perfekt i et 

kvadrat.   

 

Adferd/temperament: 

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

og læringsvillig jakthund. 

Kommentar NBK 

En sosial hund som raskt tilpasser seg miljø og omgivelser. Mentalt vel avbalansert. Bretonens 

suksess er bygget på dens iver og oppvakte/kvikke lynne. Den hunden som viser disse kvaliteter i 

sitt temperament og uttrykk, skal bli foretrukket. Aggressivitet mot andre hunder og folk 

tolereres ikke.  

 

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. 

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. 
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Kommentar NBK 

Topplinjene på neserygg og skalletak er parallelle og ikke konvekse eller konkave.  Dette er et 

viktig karakteristikum av ansiktsstrukturen og har betydning for luktesansen. Skallegropen og også 

nakkeknølen er bare normalt gjennomsnittlig markert. Stoppen mellom snute og skalle er 

tilstrekkelig markert, men i en forsiktig pen bue. Sett ovenfra skal snute og skalle ikke danne en 

jevn kileform, men ha  tilstrekkelig bredde i både kinn og snute. De høyt ansatte ørene og de 

kvikke intelligente øynene er viktige for å gi det riktige bretonuttrykket (se foto over). 

 
 

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

Kommentar NBK 

En moderat lengde på halsen foretrekkes, da det er med på å forsterke inntrykket av en kompakt 

hund. Uttrykket ”tettbygget” tilsier en passe lang, men muskuløs hals. 

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°. 



Rasekompendium Breton side 10 

 

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. 

Kommentar NBK 

Her gjentas uttrykket ”muskuløs”. Bena skal ikke være tynne, men ha muskler på en passe kraftig 

benstamme.  ”Passe kraftig benstamme” betyr kraftig uten å gi inntrykk av å være tung og at 

benstammen må være i harmoni med hunden for øvrig. 

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. 

Bryst: Rekker til albuene. Bredt, godt hvelvede ribben, men ikke tønneformet. Lange bakre 

ribben. 

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

Kommentar NBK 

Bredt og et lett fallende kryss og kort lend, samt den rette stramme ryggen er et kjennetegn på 

breton. Spesielt må en merke seg det korte brede krysset. Det er spesielt viktig for at hunden skal 

være kvadratisk. Når det gjelder brystet skal det være noe ovalt rundt, men likevel godt hvelvet og 

ikke smalt V formet eller langt. Grunnen til at brystkassen skal være godt avrundet og hvelvet med 

bredde, er selvsagt at dette skal kompensere for at den er kort, slik at det totale lungevolum ikke 

er betydelig mindre enn på en rektangulær hund med lang brystkasse.  Stor utholdenhet krever et 

stort lungevolum. En må ikke forveksle en kompakt cobby kropp med det å være lubben eller fet. 

Uttrykket ”cobby” går på hundens konstruksjon og må ikke på noen måte forveksles med 

fedme. 
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Hale:  

Høyt ansatt. Bæres vannrett eller noe lavere. Livlig når oppmerksom eller i aksjon. Kan ha 

medfødt stumphale eller en meget kort hale. 

Kommentar NBK 

I Norge er det ikke lov å stille på utstilling eller delta på bruks-/jaktprøver med hunder med kupert 

hale. Det fødes fra 10 – 30 % valper med naturlig kort hale eller stumphale(prosentandelen kan 

variere mye i ulike genetiske kombinasjoner). 

 

 

Kommentar NBK 

En breton med lang hale skal ikke i noe tilfelle ha minus på utstilling for at den ikke er naturlig 

korthalet. Halen skal normalt ikke bedømmes, men må selvsagt være riktig ansatt og uten feil 

(eks. haleknekk). 

 

Baklemmer: 

Helhetsinntrykk: Sett bakfra helt parallelle. 

Lår: Velutviklet muskulatur. Skråstillet 70-75° mot horisontalplanet. 

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 loddrett fra siden. 

Poter: Lengre enn forpotene, for øvrig som forpotene. 
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Kommentar NBK 

Merk: Høyden måles fra underlaget(marken) til manken og lengden fra fremkant brystbenet til 

sittebeinsknuten. Lengde = høyde.  Den skal passe perfekt inn i et kvadrat.  

 

 
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 galopp. 

Kommentar NBK 

Bevegelsene skal være fulle av energi. Det er viktig å være oppmerksom på at en kort cobby hund 

nødvendigvis vil ha et annet bevegelsesmønster og løpsstil enn en rektangulær hund. Best kan en 

se dette i galopp. Høy frekvens, kort bakkekontakt med en steglengde med godt skyv (stem) i 

bakbena gir kraft og energi. Dette, sammen med den rette ryggen, gir en unik bevegelse i forhold 

til de fleste andre fuglehundrasene. Med den korte kroppen vil bretonen lett gå ut av trav og over i 

galopp. Det er kun meget langsom fart som gjør at den beholder travet.  

 

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. 
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Kommentar NBK 

Det er ikke helt lett å beskrive et riktig hårlag på en breton. Tett tilliggende og ser silkemykt ut, 

men føles stivere når en tar på det, rett eller svakt bølget. Aldri krøllete (type sau), bretonen skal 

være en robust hund som tåler vind og vær. Derfor er helt kort eller lang pels ikke å foretrekke. 

Pelsen skal være middels lang og med god underull. 

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 smalt bliss til alle farger. 

Ensfarget ikke tillatt. 

Kommentar NBK 

Når det gjelder farge er i utgangspunktet de fleste farger tillatt. Hvit og lever (kastanje) var mest 

vanlig i startfasen rund 1900. Men nå er hvit og oransje mest utbredt. Sort og hvit og ulike 

varianter trikolor er også blitt populært og mer vanlig.  Det har vært tendenser til nesten helhvite 

eller helsorte hunder. Det er ønskelig at det er tilnærmet 50 % hvitt og da også 50 % 

oransje/sort/lever i en breton. Oransjefargen kan variere fra nesten gul til dyp rødaktig. En godt 

pigmentert oransje farge som er dyp og nærmer seg rødlig, er ønskelig. Det er heller ikke ønskelig 

med hvitt som hovedfarge med mer eller mindre oransje eller sorte ticks (spetter) spredt ut i det 

hvite. 

Rasen har genetisk også en annen fargevariant som kan forekomme. Sobel (tofargede dekkhår 

som er oransje med sort farge ytterst), og som i følge Fransk Breton klubb ikke er i henhold til 

standarden. De har signalisert  at fargefordeling og utelukkelse av sobelfargen vil bli tatt inn i 

kommende revisjon av standarden. 

På kontinentet konkurrerer oransje og hvit om et cert, alle andre fargevarianter om ett, mens det 

kun er ett cacib for rasen. I Norge har rasen bare ett sett med certifikat. 
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                              sort og hvit            leverfarget 

 

                                  trikolor          oransje og hvit 

  Trikolor 

 

 

Kommentar NBK 

Også trikolor med lever, hvit og oransje forekommer. På trikolor skal fargefordelingen være med 

maske i sort eller lever samt oransje over øyebryn, baksiden av lår og på framben.  De 6 genetiske 

fargene som kan forekomme er da: oransje, hvit, sort, lever og trikolor, samt den ikke godkjente 

sobel  
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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 

Kommentar NBK 

Et lite individ nær 46 cm vil generelt ha en tynnere benstruktur og utilstrekkelige breddemål. 

Tilsvarende vil en breton som er høyere, f. eks. 52 cm for hannhund eller 51 for tispe, lett bli for 

luftig og/ eller, for tung. Avvik fra den kvadratiske kroppsformen kan da lett forekomme, noe som 

gir utslag i at den ikke blir cobby. Hannhund og tispe som ligger utenfor de anbefalte idealmålene, 

bør bare unntaksvis, dersom den ellers er av meget god type, gis ”excellent”. 

 I rundskriv 26.9.2009 til alle FCI medlemsland sier FCI følgende: Høydemålene definert i 

rasestandarden skal kontrolleres (måles) når rasen bedømmes. De hunder som ikke 

samsvarer med de fastsatte høydemålene skal sendes ut av ringen med bedømmelsen 

”diskvalifisert”. 

Med noen få unntak der hunden  for øvrig er nær idealet, vil normalt ”excellent”, Cert eller CK 

ikke bli gitt til tisper eller hannhunder som har en størrelse som ligger over toleransesonen som 

er over 51 cm for hannhunder og over 50 cm for tisper. På samme måte kan en hannhund som 

er 47 cm, normalt ikke oppnå ”excellent”, Ck eller Cert, og heller ikke til tisper med størrelse 46 

cm. Hannhund på 52/47cm og tispe på 51/46cm kan altså oppnå ”excellent” (CK og Cert), men 

bare dersom den for øvrig er av sjelden god type. 

             

              -1            toleransesone        idealmålene   toleransesone             +1 

  Hann 

  Tispe 

 

Feil:  

Et hvert 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. 

47 48 49  -  50 51 52 

46 47 48  -  49 50 51 
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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. 

Kommentar NBK 

Det bør legges vekt på å tilstrebe det typiske bretontemperamentet. Tillitsfull, kvikk, oppvakt og 

samarbeidsvillig. Aggressive og krypende hunder aksepteres ikke.  

Den rette rygglinjen og det korte brede krysset er også et kjennetegn på en god breton. At flankene 

er innhule og ofte med smal lend, tilfredsstiller ikke kravet om en atletisk cobby hund. Utilstrekkelig 

benstamme vil også ofte ha sammenheng med en for smal kropp og brystkasse og ikke gi nødvendig 

cobby og kompakt inntrykk.  

 

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. 

Kommentar NBK 

Øynene skal være i harmoni med pelsfargen. Mørke foretrekkes. Hos enkelte leverfargede breton 

kan noe lysere øyne forekomme, men disse må ikke være utpreget rovfuglfarget. For lang hals 

ødelegger hundens kompakte preg. Dårlige bevegelser må vektlegges ved bedømmelse da det 

oftest ikke er forenlig med slik vi ønsker en topp jakthund skal fungere.  

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. 
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Tegninger: Hvit flekk på et øre. Øye plassert i en hvit ring. 

Øyne: Meget lyse eller forskjelligfargete øyne. Skjeløyd. Ektropion. Entropion. 

Kjever: Overbitt, underbitt. 

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. 

Kommentar NBK 

Aggressivitet skal ikke vises overfor mennesker eller andre hunder. 

Mankehøyden skal måles på utstillinger. 

 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 

Norsk Kennel Klub, 28. august 2002 

 

 

 

 

Rasen finns i dag spredd over store deler av verden, og er en populær 
jakthund overalt der jakt på fuglevilt drives med stående fuglehund. 
Bretonen brukes også som apporterende hund ved for eks. jakt på ender og 
duer. Rasen brukes til ulike typer jakt, men dens absolutte fremste oppgave 
er som stående hund ved jakt på trykkende fugl. 
 
 
 
 
 
 



Rasekompendium Breton side 18 

 

Fransk Breton Klubbs kommentarer. 
Vedtatt av styret i CEB (Fransk Breton Klubb) i samarbeid med franske 

eksteriørdommere 2010. Fra internasjonalt dommerseminar 17. juni 2010 

Fransk Breton Klubbs hensikt er å publisere en tekst som er mer klar og mer presis, og å 

poengtere de fundamentale punktene som karakteriserer breton. Hensikten er å anskueliggjøre 

de kvalitetene som er nødvendige i bretonens konstruksjon. Noen urealistiske ting har blitt tatt 

vekk i den siste standarden av 2002, så som ”nese av den mørkeste fargen i pelsen”, noe som 

antyder samband i pigmenteringen mellom pelsfarge og nesebrusk, noe som vitenskapelig ikke 

er helt korrekt.  

Grunnen til den internasjonale konferansen er at man i flere land ser at rasens standard 
ikke er tilstrekkelig kjent av dommerne. Det er blitt tildelt CACIB til visse tisper til tross for 
at de ikke måler mer enn 44 cm og fullstendig mangler korrekt benbygning. (CEB magasin 
nr 102 sept. 2010 side 17) 

 

Generelt. 

Denne hunden er en kort tettbygget type og slik må den forbli. Det er et av de fundamentale 

karaktertrekk for rasen. En hver fravik fra ”kort tettbygget type” cob skal uimotsagt forby 

klassifiseringen ”excellent”, så også for lett benstamme. Forholdet mellom hodeskalle og snute 

(3/2) er obligatorisk, likeså hodet som ikke skal være tungt og som skal ha skinn som er godt 

tilliggende. 

Bretonens suksess er bygget på dens iver og oppvakte/kvikke lynne. Så, den hunden som viser 

disse intellektuelle kvaliteter i sitt temperament og uttrykk, skal foretrekkes. 

Tannsettet er et viktig element. Om dette er å si at det kan gjøres et skille mellom det å ikke 

kvalifisere til ”godkjent” og det å ikke oppnå ”excellent” på en utstilling. Dette er tydeligvis ofte 

glemt, men en hund som mangler en PM2 eller en PM3 kan godkjennes, men kan ikke graderes 

”excellent”. 

 CEB har tatt i bruk to virkemiddel for å sikre en homogen rase. Det ene er en typegodkjennelse 

(konfirmasjon), hvor spesialutdannede dommere måler, veier og vurderer eksteriør for å sjekke 

at det er riktig type. Det andre er en jaktmessig test av naturlige anlegg som tester søk og 

stand. (TAN prøve) Det anbefales kun å avle på individer som blir godkjent i disse to testene 

 Klassifisering ”excellent” skal ikke gis til en hund som mangler 2 PM 2 eller 1 PM3. 

 Cert eller CK skal ikke gis til en hund som mangler PM2 eller PM3 

 Skulderhøyden er også et meget viktig kriterium. For lav/liten hund vil ikke være i stand 
til å fullføre på en enkel og lett måte de oppgaver som forventes av en stående 
fuglehund eller å takle vanskelige forhold. For høy og stor hund vil ofte vise manglende 
livlighet og gnist, noe som skal karakterisere en bretons løpesett.  

 

Med noen få unntak hvor hunden er nær eksteriøridealet, vil ”excellent” med Cert eller CK ikke 

bli gitt til tisper eller hannhunder som har en størrelse som ligger over toleransesonen som er 

over 51 cm for hannhunder og over 50 cm for tisper. På samme måte skal normalt en hannhund 

som er 47 cm ikke oppnå excellent, og heller ikke tisper med størrelse 46 cm. 
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Hvordan dømme en breton?  En sjekktabell 
(NB! I Norge bruker vi ikke tabeller når vi dømmer, dette er kun tatt med for å vise hva man 
legger vekt på i rasens hjemland) 
 

Sjekktabell for Breton 

Vurderingen av en bretons eksteriør kan bli gjort ved å benytte skjemaet nedenfor. 

NB.  En hund som stiller på utstilling i ”klassen for jaktprøvepremierte hunder” skal ikke 

bedømmes mindre nøyaktig enn hunder i åpen klasse (AK) og motsatt, en hund i åpen 

klasse skal ikke nedgraderes fordi den ikke er bruksprøvepremiert.  

En ekstra tilføyelse kan settes på under skjemaet dersom det er en positiv kvalitet eller en 

defekt som ikke er med i tabellen, men som kan bidra til å skille mellom to like hunder. Når det 

gjelder tenner og høyde blir det referert til kommentarene ovenfor, og disse skal selvsagt telle 

med i bedømmelsen. 

Eksempel: utilstrekkelig akseptabel tilfredsstillende 

Utmerket benbygning uten å 

være lett 

  X 

Generell som type 

COBBY: kvadratisk og rund 

(velvet brystkasse) 

  X 

Hodet proporsjoner:  Skalle 3/5 

snute 2/5,  skalle og snute 

linjene parallelle. Bretonuttrykk 

Form, feste og bæring av ører 

  X 

Bryst. Godt utviklet, bred og 

dyp. 

Kryss/hofter kort og med god 

muskelmasse 

  X 

Korrekte benvinkler,poter faste 

og kompakte 

  X 

 Personlige merknader: Pels, 

mankehøyde, gemytt m.m. 

                          

 

 Når alle kryssene er i ”tilfredsstillende” får hunden ”excellent”, forutsatt  
 at den tilfredsstiller kravene for tenner og høyde 

 Om hunden får 4 kryss i ”tilfredsstillende” og ett kryss i ”akseptabel” kan den 
 også  få ”excellent” 

 Med 2 akseptable kryss og 3 tilfredsstillende får hunden ”very good” 

 Dersom hunden får 2 akseptabel kryss og et kryss i utilstrekkelig, kan den ikke 
 få mer enn ”very good” eller ”good” 

 Mangler i tannrekken av PM3 eller 2 PM2 gir automatisk lavere grad enn 
 ”excellent”. Da skal den tildeles ”very good” eller lavere 
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Fransk Breton Klubb har sagt det så klart: Denne hunden er en kort tettbygget  type, og 

slik må den forbli. Dette er et av de fundamentale karaktertrekk for rasen. Enhver 

fjernelse fra ”kort tettbygget type” ” cobby” skal uimotsagt forby klassifiseringen 

”excellent”, så også hvis benstammen er for lett. Dette er vel også en av grunnene til at 

bretonen er blitt en meget populær og stor rase i nesten alle land på det europeiske 

kontinent, samt i USA og Canada. Den er full av energi og en glimrende jakthund, takket 

være at den gjennom sin utvikling har klart å beholde de ønskede og oppsatte kriterier 

som ble satt av de tidlige 20. århundretallets reformister av rasen. Fransk Breton Klubb 

har gjennom hele 1900 tallet vernet om de samme kriterier for eksteriør, og i tillegg 

hele tiden søkt å beholde og å videreutvikle jaktlyst, evne til naturlig apport og 

samarbeidsevne. 

 
 
 
 

 
Naturlig apportør 

 
 
 

             ”Maksimum av kvalitet i et minimum av volum” 
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Typeriktige og gode breton 
 
Fransk Breton Klubb har sagt det slik. ”Å beskrive en god breton er vanskelig, selv bilder 
forteller ikke alt. En må ha sett mange typeriktige breton før en får blikket for rasen. Da 
vil en med bare et hurtig glimt, gjenkjenne en korrekt breton umiddelbart. Det er noe 
med hele uttrykket, det oppvakte blikket, det freidige og kvikke uttrykket, nesten litt 
frekt, som i kombinasjon med det atletiske, kompakte eksteriøret, som kjennetegner 
rasen”. 

 

 
Typeriktig tispe 

 

 
Trikolor   
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Kompakte bretonvalper. 8 uker 

 

 
 

Bretonstanden 
 

 
Intensitet 
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Med hale kan en breton lett oppfattes som mer rektangulær enn det den er. Dekk over 

halen og se forskjellen. Halen skal ikke gi minus i bedømmelsen 

 

Excellent bretontype. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rasekompendium Breton side 24 

 

 

Utypiske breton.  

Feil, grove feil og diskvalifiserende feil 

De følgende bilder viser noen av de mest forekommende feil på breton. Her er 

feilene lett synlige. En rektangulær kropp istedenfor kvadratisk er vanlig. Sammen 

med manglende cobby kropp, med en smal brystkasse og tynn beinstamme, vil 

vesentlige kjennetegn ved en riktig breton være borte. Den får da et helt annet 

uttrykk. 

 
For kjøttfarget nesebrusk og for lavt ansatte ører 

 

 
Høystilt, virker luftig og med for lange ben. 

Hodet for lite i forhold til kroppen 

 

  
Hvelvet skalle, overlinjen ikke korrekt,  Krøllete pels ønskes ikke 

fallende kryss, kuhaset, fargefeil 
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Ikke korrekt overlinje, skulder steil og framskutt, lett benbygning, snipete snute 

 
Overdrevet cobby. Med grov tung kropp vil den ikke ha 

nødvendig lett aksjon og smidighet i terrenget 

 
En ”stigende” hund eksisterer ikke. Fallende overlinje er forårsaket av steil og framskutt 

skulder med åpen vinkel til overarm. Understilte bakben.  For å bedømme hundens bakvinkler 

bør den stilles opp mer normalt 

 
Luftig hund med tynn beinstamme, manglende kroppsmasse og snipete hode 
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Rektangulære hunder som mangler masse med tynn benstamme. Ensfarget breton er ikke tillatt    

 

 
Hvite flekker på øret og manglende maske rundt Helhvite hunder er ikke tillatt, og nesten 

øynene er diskvalifiserende feil   helhvit er ikke ønskelig 

 
    Lyse øyne ønskes ikke, manglende  rasepreg   

        

                                        
 Rektangulær hund med smalt V formet bryst, ikke cobby 

 

            
Sobel fargen er ikke beskrevet i standarden og vil ved neste standardrevisjon bli listet som 

diskvalifiserende 


