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RASEBESKRIVELSE FOR ENGELSK SPRINGER
(English Springer Spaniel)
Opprinnelsesland/
hjemland:

SPANIEL

Storbritannia.

Helhetsinntrykk:

Symmetrisk bygget, kompakt, sterk, glad og aktiv. Den er den
mest høybente og edle av alle britiske landspaniels.

Adferd/
temperament:

Vennlig, glad, medgjørlig. Skyhet eller aggresjon meget
uønsket.

Hode:
Skalle:

Middels lang, forholdsvis bred og lett avrundet. Skallen stiger
fra neseryggen i en stopp, der det dannes en fure mellom
øynene. Furen avtar gradvis mot en ikke for fremtredende
nakkeknøl.

Nesebrusk:

Velutviklede nesebor.

Snuteparti:

I balanse med skallepartiet, forholdsvis bredt og dypt, godt
meislet under øynene.

Lepper:

Forholdsvis dype og skvære.

Kjever/tenner:

Sterke kjever med et perfekt, jevnt saksebitt. Komplett tannsett.

Kinn:

Flate.

Øyne:

Middels store, mandelformede, verken utstående eller
innsunkne, skal ikke vise blinkhinner. Våkent, vennlig uttrykk.
Mørkt nøttebrune. Lyse øyne uønsket.

Ører:

Dråpeformede, god lengde og bredde, båret forholdsvis tett
inntil hodet, ansatt i linje med øynene. Vakkert beheng.

Hals:

God lengde, sterk og muskuløs uten løs halshud, lett buet,
avsmalner mot hodet.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk: Rette forben med god benstamme.
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Skulder:

Skråstilt og godt tilbakelagt.

Albuer:

Ligger tett inntil kroppen.

Mellomhånd:

Sterk og fjærende.

Poter:

Tette, kompakte, godt avrundete med sterke, runde tredeputer.

Kropp:

Sterk, verken for lang eller for kort.

Lend:

Sterk og muskuløs. Svakt buet, godt samlet.

Bryst:

Dyp og velutviklet brystkasse, ribbenene godt buet.

Baklemmer:

Harmoniske.

Lår:

Brede, muskuløse og velutviklete.

Knær:

Moderat vinklede.

Haser:

Moderat vinklede. Grove haser uønsket.

Poter:

Som forpotene.

Hale:

Tradisjonelt kupert*.
Kupert: Lavt ansatt, aldri båret over rygglinjens forlengelse.
Rikelig fane, livlige halebevegelser.
Ukupert: Lavt ansatt, aldri båret over rygglinjens forlengelse.
Rikelig fane, livlige halebevegelser. Passende lengde for å
virke harmonisk.

Bevegelser:

Karakteristiske bevegelser. Forbena svinger rett fremover fra
skuldrene slik at potene føres langt fremover med lette, frie
bevegelser. Hasene skal føres godt under kroppen og følger
forbenas linje. I langsom fart er det typisk for rasen at den slår
over i passgang.

Pels:
Hårlag:

Tett, rett og værbestandig, aldri grov. Moderat beheng på ører,
forben, kropp og bakben.

Farge:

Leverbrun og hvit; sort og hvit; eller en av disse farger med tantegninger.

Størrelse:
Mankehøyde:

ca. 51 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.
*) I henhold til norsk lov er halekupering forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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