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BICHON FRISÉ 
(BICHON A POIL FRISÉ) 

Oprindelse: Frankrig/Belgien 
Anvendelse: Selskabshund 
 
Klassifikation: FCI Gruppe 9 (Selskabshunde) 
  Sektion 1 (Bichon’er og beslægtede racer) 
  Uden brugsprøve 
 
Historie: I renæssanceperioden blev Bichon Frisé-racen indført til Frankrig fra Italien. Eftersom 

den lignede en lille Barbet, fik racen navnet ”Barbichon”. Dette navn blev afkortet til 
”Bichon”. I det 17. og 18. århundrede afbillede mange kendte malere disse små hunde 
sammen med konger, adelige og andre kendte personer. Racen blev igen populær 
under Napoleon d. 3. Dens navn var da ”Teneriffe”. Racens popularitet øgedes, og 
især i Belgien og Frankrig fandt den mange tilhængere. Efter de to verdenskrige var 
racen næsten forsvundet. Det er takket være passionerede opdrættere i Belgien og 
Frankrig, at det lykkedes at rekonstruere racen. Den først registrerede hund i Belgien 
var Pitou – født 23. marts 1924. Den blev registreret i The Belgian Studbook (LOSH) i 
1932. Den først registrerede i The French Studbook (LOF) var en bichon-tæve ved 
navn Ida. Hun blev registreret d. 18. oktober 1934. Racens nuværende franske navn – 
Bichon à Poil Frisé – fik den i 1978, hvor racen også blev anerkendt som en 
fransk/belgisk race. 

 
 
Helhedsindtryk: En lille, glad og munter hund med livlige bevægelser og en hvid pels med meget løse 

proptrækkerkrøller. Den bærer sit hoved højt og stolt, og de mørke øjne er levende og 
udtryksfulde. Halen bæres yndefuldt buet over ryggen. 

Proportioner:              Bichon Frisé’en er længere end sin højde. Kroppens længde – fra spidsen af skulderen 
til sædebensknuden – er større end højden ved skulderkammen. Kroppen er 
rektangulær. 

                                Forholdet mellem længden af skalle og næseparti er som 3 til 2. 
                                Brystdybden er den samme som højden fra albuerne til jorden. 
Temperament: Det er en rigtig selskabshund, der kan medbringes overalt. Der er ikke nervøs, og den 

gør ikke ofte. Den er meget imødekommende over for såvel mennesker som hunde – 
selvom den ikke kender dem. Dens tilpasningsevne er stor, og den er meget knyttet til 
sin ejer. 
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Hoved: Harmonisk afpasset efter kroppens størrelse. Øjnene og næsen er tre tydeligt synlige 

sorte punkter i et ellers hvidt hoved. De bør danne en ligesidet trekant. 
 
 Skalle: Føles temmelig flad – selvom pelsen får den til at virke hvælvet. Pandefuren er svagt 

synlig. Skallen er længere end næsepartiet. Den er længere, end den er bred,             
og udgør 3/5 af hovedets længde. Øjenbrynsbuerne er ikke for fremtrædende. 

 Stop: Kun let markeret 
 Næse: Næsen er afrundet, helt sort, finkornet og blank.  
 Næseparti: Bred ved basis og bliver ikke meget tyndere ud mod næsespidsen. Dets længde er 2/5 

af hovedets længde. Næseryggen er lige – hverken nedad- eller opadvendt.  
 Læber: Læberne er tynde og ret stramme. De når kun så langt ned, at de netop dækker 

underlæben, men er aldrig tunge eller hængende. De er normalt sort pigmenterede 
helt til mundvigen. Underlæben må hverken være tung eller kunne ses neden for 
overlæben. Den må heller ikke være så slap, at man ved lukket mund kan se de 
indvendige slimhinder.  

 Kæber, bid: Over- og underkæberne er brede. I hver er placeret 6 regelmæssigt ansatte fortænder. 
Saksebid foretrækkes. Tangbid tolereres. Fuldt tandsæt foretrækkes.  

 Kinder: Flade  
 
Øjne: Meget mørke og af middel størrelse.  De er nærmest runde og ikke mandelformede 

eller udstående. De må ikke være skråtstillede. Øjenrandene skal være fuldstændig 
sort pigmenterede. Når hunden ser fremad, bør det hvide i øjet ikke kunne ses.  

Ører: Ørerne er hængende og godt dækket af et fyldigt hårlag. De er ansat over øjenhøjde, 
har form som en ligesidet trekant. De falder lodret langs med kinderne. Når ørerne 
trækkes fremad, skal de nå mindst til mundvigen og maksimalt til midten af 
næsepartiet. Ørerne er bevægelige – især når hundens opmærksomhed bliver vakt.  

Hals: Halsen er temmelig lang og bæres højt og stolt. Fra at være rund og tynd ved hovedet 
bliver den gradvis bredere nedefter og glider blødt over i skuldrene. Halsens længde er 
ca.1/3 af kropslængden. Der er ingen løs halshud. 

Krop: 
 Overlinie: Lige – næsten vandret hen til haleansætningen 
 Skuldertop: Tydelig markeret 
 Ryg: Vandret og godt bemusklet  
 Lænd: Bred og godt muskuløs. Den er let hvælvet. 
 Kryds: Bredt og let rundet. En anelse faldende  
 Bryst: Veludviklet og når ned til albuerne. Brystkassen er dyb, og ribbensbuen er godt 

hvælvet og slutter ikke brat, da brystet er temmelig langt. 
 Underlinie: Brystkassens underside stiger let mod bugen, der er moderat optrukken. Flankerne er 

godt optrukne. Huden er fin og ikke løs. 
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Hale: Moderat højt ansat – lidt under ryglinien. Den bæres hævet i en yndefuld bue på linie 

med rygraden. Den må ikke være oprullet eller kuperet. Halens spids – bortset fra 
pelsen – berører ikke ryggen. Halens pels må falde ud over ryggen. Halen må ikke 
være hængende, når hunden er i bevægelse.  

Lemmer:  
 Forpart: Set forfra er forbenene lige. Moderat benstamme 
 Skuldre: Godt tilbagelagte  
 Overarm: Danner en god vinkel med skulderen  
 Albuer: Ligger tæt til brystet 
 Underarm: Lige og lodret set fra alle sider 
 Mellemhånd: Set forfra kort og lige. Ganske let skråtstillet set fra siden  
 Poter: Tætte, runde og godt hvælvede – hverken indad- eller udaddrejede. Trædepuderne 

skal være sorte, og kløerne foretrækkes også sorte. 
 Bagpart: Bækkenet er bredt. Bagbenene er godt bemusklede, og set bagfra er de lodrette og 

helt parallelle. 
 Lår: Bredt og godt bemusklet 
 Knæ: Velvinklet – drejer hverken indad eller udad 
 Underlår: Af næsten samme længde som låret 
 Haseled: Lavt ansat og godt markeret 
 Mellemfod: Mager – uden vildkløer. NB: Det er forbudt at fjerne vildkløer i Danmark. 
 Poter: Som forpoterne 
Bevægelse: Hurtige, frie og lange bevægelser. I trav bæres hovedet højt, og halen er godt buet 

over ryggen. Bagbenene har et godt drive. Bevægelserne er parallelle. 
Hud: Ligger stramt til over hele kroppen. Pigmenteringen foretrækkes mørk – dog uden at 

det påvirker pelsens farve. Kønsorganerne bør foretrækkes mørke. 
Pels:  
 Hårlag: Overdådig pels. Overpelsen danner løse proptrækkerkrøller (Dette er den krøllede 

struktur). Der skal være en blød og tæt underpels. Pelsen er hverken flad eller i snore. 
Den er heller ikke ulden eller i plader. 

 Farve: Rent hvid. Imidlertid kan pelsen på hunde under 12 måneder have et ”skær” af let 
beige (champagne). Dette ”skær” må ikke dække mere end 10 % af hunden.  

  
Størrelse: Skulderhøjden ved skuldertoppen: 25 til 29 cm 
  Der er en tolerance på 1 cm større for hanner, og 2 cm mindre for tæver. 

Disse tolerancer forudsætter, at proportionerne er velbalancerede, og at kønspræget 
er tydeligt. 

  Vægt: Omkring 5 kg – i balance med størrelsen 
    
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 indflydelse på 
hundens sundhed og velbefindende. 

Alvorlige fejl:   
• Temperament: Hunde uden selvsikkerhed 
• Hoved: Spidst næseparti 
• Næse: Manglende pigment 
• Læber: Lyserøde eller delvis depigmenterede, løse mundvige 
• Øjne: Lyse øjne, utilstrækkelig pigmentering af øjenrande, synligt hvidt i øjet.     

Pelsen under øjnene bør ikke vise spor efter tårevæske. 
• Bryst: Underudviklet 
• Hale: Oprullet, båret i en ring, hævet lodret eller hængende i bevægelse.  
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• Lemmer: Utilstrækkelig vinkling 
• Pels: Ikke tilstrækkelig overdådig og/eller ukorrekte krøller, der gør pelsen åben 

eller flad. 
• Farve: Farver i pelsen – undtagen for hunde under 12 måneder. 

Diskvalificerende fejl: 
  • Aggressive eller for sky hunde 

• Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal 
diskvalificeres. 

  • Tandsæt: Overbid eller underbid  
  • Total pigmentmangel på næse, læberande og kanten af øjenlågene 
  • Øjne: Små, mandelformede og udstående. For lyse eller forskelligtfarvede øjne 
  • Pels: Total mangel på en krøllet struktur 

• Farve: Enhver anden farve end hvid hos hunde over 12 måneder 

• Størrelse: Uden for de tolererede mål 

• Helhed: Ethvert spor af dværgvækst 

• Proportioner: Enhver hund hvis proportioner er kvadratiske. 

 

Bemærk:  

• Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen. 

• Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør 
anvendes i avlen. 

 
Tilføjelse til standarden: Klipning accepteres. 

Hoved: Ører, skæg og moustacher afkortes og formes, så hovedet får en rund eller      
klokkeformet facon. 

Krop: For at give indtryk af elegance og slankhed klippes pelsen i en længde på 
ikke under 3 cm på sider og lænd. Undersiden af bugen er dækket med pels. 

Lemmer og poter: Skal have et cylindrisk omrids. 

Hale: Må ikke klippes 
 

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

 

Ω  Ω  Ω 
 

Standarden udgivet af FCI 02.09.2016 
 

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité, 
FEBRUAR 2017 

 
 

¤ ¤ ¤  NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i JUNI 2016  ¤ ¤ ¤ 
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