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Basset Bleu de Gascogne 
Oprindelsesland: Frankrig 

 
 
Anvendelse: Racen anvendes til jagt – undertiden parforcejagt – såvel enkeltvis som i kobbel. Det 

foretrukne vildt er kanin og hare. 
Klassifikation: FCI Gruppe 6 (Støvere, schweisshunde og beslægtede racer)  
  Sektion 1,3 (Små støverre) 
 Med brugsprøve 
Historie: Racen genopstod i slutningen af det 19. århundrede - tilskyndet af ledende jægere i 

Vestfrankrig. Siden da har den været under konstant udvikling for at opnå den 
nødvendige forædling af eksteriør og for at bevare de kvaliteter, der knytter sig til 
denne såkaldte ”Hund fra Syden”. 

Helhedsindtryk:         En særdeles typisk Basset, der klart er præget af den store bassetrace, den stammer  
          fra. Den er ret kraftig bygget - men dog ikke for tung.  

 

 
 
 
Vigtige proportioner:  Forhold skulderhøjde / kropslængde            som ca. 5 til 8 
    Forhold brystdybde / skulderhøjde               som ca. 2 til 3 
Temperament: Har en meget fin næse. Den er aktiv, adræt og meget mobil. Velegnet til sin jagtform. 

Den har en smuk, tudende halsen. Racen tilpasser sig perfekt til jagt i kobbel. En 
hengiven og munter hund, der har stort behov for at røre sig. 

Hoved:  
 Skalle: Set forfra let hvælvet og ikke for bred. Nakkeknuden er markeret. Set fra oven er 

skallens bagerste del oval. Panden er flad.  
 Stop: Kun let markeret  
 Næse: Stor og sort med godt åbne næsebor  
 Næseparti: Kraftig og af samme længde som skallen. Næseryggen er let buet.  
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 Læber: Ret hængende, så de dækker underkæben helt og giver den forreste del af 

næsepartiet en kvadratisk profil. Mundvigen er godt markeret – uden at være løs. 
 Kæber, bid: Saksebid. Rækken af fortænder sidder vinkelret i kæben. 
 Kinder: Tørre. Huden kan danne en fold eller to. 
  
Øjne: Af oval form og virker dybtliggende. Farven er brun. Udtrykket er blidt og lidt bedrøvet. 
 
Ører: Karakteristiske for den blå race. De er tynde, indadrullede og ender i en spids. De skal 

mindst kunne nå forbi næsespidsen. Ørerne er smalle ved basis og ansat godt under 
øjenhøjde.  

Hals: Ret lang og let buet. Løs halshud uden overdrivelse  
Krop:   
 Ryg: Lang, godt stram og fast 
 Lænd: Kort og godt forbundet med ryggen. Den er undertiden hvælvet. 
 Kryds: Let skråtstillet  
 Bryst: Rummeligt og veludviklet i længden. Det når neden for albuen. Brystbenet er ret 

fremtrædende fortil og godt forlænget bagud. God hvælvet ribbensbue. 
 Flanker: Temmelig dybe 
 
Hale: Kraftig ved roden og bæres i sabelform. Undertiden ses længere og grovere udstående 

hårstrå – en slags fane – mod spidsen. I hvile bør halespidsen lige netop kunne nå 
jorden. 

Lemmer:  
Forpart: Generelt: Kraftige forben, der tolereres fra let krogede til halvkrogede.  

  
 Skuldre: Skråtliggende og muskuløse, men ikke tunge.  
 Albuer: Ligger tæt til kroppen  
Bagpart: Generelt: Set bagfra skal en lodret linie fra sædebensknuden gå midt ned gennem 

underlår, haseled, mellemfod og pote. 
 Lår: Langt og muskuløst 
 Haseled: Rummeligt, let vinklet og lavt ansat  
 Mellemfod: Kort og stærk 
 
Poter: Let aflang oval form med tørre og tætsluttende tæer 
  
Bevægelse: Regelmæssig og ganske ubesværet 
 
Hud: Smidig, ikke for tynd. Sort eller kraftig marmoreret med pletter af sort – aldrig helt hvid. 

Synlige slimhinder er sorte. 
  
Pels:  
 Hårlag: Kort, tæt og halvkraftigt 

   
 Farve: Overalt marmoreret – sort/hvid – med et skifferblåt skær. Større eller mindre sorte 

aftegn kan forekomme. En sort aftegning er i almindelighed placeret på begge sider af 
hovedet - dækkende ørerne, rundt om øjnene og på kinderne.Disse aftegninger mødes 
ikke øverst på skallen, men skilles af en hvid stribe, som ofte i midten har en lille, sort 
og oval plet – typisk for racen. To mere eller mindre varme tan-aftegn er placeret over 
øjenbrynsbuerne, og danner de såkaldte ”fireøjne”. 
Mindre tan-aftegninger findes ligeledes på kinder, overlæber, på indersiden af ørerne, 
på benene og under halen.  
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Størrelse:   Skulderhøjde:    Hanner og tæver: 34-38 cm. 
 
 
Fejl:   Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for     

bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indvirkning på 
hundens sundhed og velfærd. 

 Hoved: 
• Skallen for bred og flad 
• Runde, udstående øjne 
• Ørerne højtansatte, brede, tykke og afrundede 

 Hals: 
• Kort hals 

 Krop: 
• Lang, blød toplinie. Manglende substans. 
• Fladribbet 
• Brystbenets bruskvedhæng indsunken 

 Hale: 
• Skæv hale 

 Forpart: 
• Stejl skulder 
• Udaddrejede albuer 
• Udaddrejet mellemhånd, overkodning 
• Flade, spredte poter 

 Bagpart: 
• Kohaset eller hjulbenet set bagfra 

 Pels: 
• For kort og fin 

 Farve: 
• Tanfarven for bleg 

 Temperament: 
• Skyhed 

 
 
Diskvalificerende fejl: 

• Sky eller aggressive hunde 
• Alvorlige anatomiske defekter 
• Tydelige invaliderende fejl 
• Mangel på type 
• Over- og underbid 
• Lyse øjne 
• Kroppen for lang 
• Deforme ribben 
• Mangel på brystbenets bruskvedhæng 
• Forbenene mere end halvkrogede 
• Enhver anden pelstype end den i standarden beskrevne 
• Hunde, der tydeligt viser fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres 
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 Bemærk:  Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen. 

 
 

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

  

Ω  Ω  Ω 
 

Standarden udgivet af FCI d. 25.11.1996 
 

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité 
AUGUST 2014 

 
 

¤ ¤ ¤  NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i Oktober 1996 ¤ ¤ ¤ 
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