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RASEBESKRIVELSE FOR BEAGLE 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Storbritannia. 

Helhetsinntrykk: 
 

Robust, kompakt bygget, kraftig uten å virke grov. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Glad jakthund, hvis viktigste oppgave er å jakte, fortrinnsvis 
hare, ved hjelp av lukt, Modig, meget aktiv, utholdende og 
bestemt. Våken, intelligent og stabil. Vennlig og oppvakt, ikke 
aggressiv eller sky. 
 

Hode: 
 

Moderat langt, kraftig uten å være grovt. Edlere hos tisper. 
Uten folder og rynker. Skalle og snuteparti helst like lange. 
 

 Skalle: Lett hvelvet, moderat bredt, lett markert nakkeknøl. 
 

 Stopp: Godt markert. 
 

Nesebrusk: Bred. Sort foretrekkes, men mindre pigmentering tillatt hos en 
lysere farget hund. Vide nesebor. 
 

Snuteparti: Ikke snipete. 
 

Lepper: Relativt godt hengende. 
 

Kjever/tenner: Kraftige kjever, Perfekt, jevnt saksebitt, komplett tannsett.  
 

Øyne: Mørkebrune eller nøttebrune, ganske store. Ikke dyptliggende 
eller utstående. Plassert med god avstand. Mildt, tiltalende 
uttrykk.  
 

Ører: Lange, avrundet spiss Rekker nesten til snutespissen når de 
trekkes fremover. Lavt ansatte, tynne, henger mykt tett inntil 
kinnene. 
 

Hals: Tilstrekkelig lang til at hunden lett kan følge sporet. Lett buet, 
lite løs halshud. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette og godt plassert under hunden, kraftig og rund 
benstamme, ikke avsmalnende mot potene.  
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Skulder: God tilbakelagt. Ikke tung. 
 

Albue: Godt tilliggende. Verken inn- eller utoverdreid. Mark-
avstanden til albuene omtrent halve mankehøyden. 
 

Mellomhånd: Kort. 
 

Poter: Samlede, godt hvelvede med kraftige tredeputer. Korte 
negler. Ikke harepoter. 
 

Kropp:  
 

Overlinje: Vannrett og jevn.  
 

Lend: Kort, kraftig, smidig og harmonisk. 
 

Bryst: Rekker nedenfor albuene. Godt hvelvede ribben som når 
godt bakover.  
 

Underlinje/buk: Ikke alt for opptrukket. 
 

Hale: Kraftig, moderat lang. Høyt ansatt, bæres høyt, men ikke 
rullet over ryggen eller helle fremover fra haleroten. Godt 
dekket med pels, særlig på undersiden. 
 

Baklemmer:  
 

Lår: Muskuløse. 
 

Knær: Velvinklede. 
 

Haser: Stabile. Lave og parallelle. 
 

Poter: Som forpotene. 
 

Bevegelser: 
 

Jevn og stram uten antydning til rulling. Frie bevegelser med 
god steglengde i fronten uten høy aksjon, godt fraspark bak. 
Ikke trange bakbensbevegelser, padlende eller kryssende 
forbensbevegelser. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Kort, tett og værmotstandig. 

Farge: 
 

Alle godkjente ”hound”-farger, bortsett fra leverfarge. Hvit 
halespiss. 
 

Størrelse: 
 

 

Mankehøyde: Ønsket høyde 33 - 40 cm  
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Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 

Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
i relasjon til rasebeskrivelsen. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 15. januar 2002 
 
 
 


