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RASEBESKRIVELSE FOR CAVALIER

KING CHARLES SPANIEL

Opprinnelsesland/
hjemland:

Storbritannia.

Helhetsinntrykk:

Livlig, grasiøs og velbalansert, med et varmt vennlig uttrykk.

Adferd/
temperament:

Sporty, hengiven, absolutt fryktløs. Glad, vennlig, ikke
aggressiv og uten tendens til nervøsitet.

Hode:
Skalle:

Nesten flat mellom ørene.

Stopp:

Lett markert.

Nesebrusk:

Sort, velutviklet, uten pigmentløse flekker.

Snuteparti:

Godt utfylt under øynene, avsmalnende, men ikke snipete.
Lengden fra stopp til snutespiss ca. 4 cm.

Lepper:

Velutviklete, men ikke hengende.

Kjever/tenner:

Kraftige kjever. Perfekt, jevnt saksebitt, komplett tannsett.

Øyne:

Store, mørke, runde, plassert godt fra hverandre. Ikke
utstående.

Ører:

Høyt ansatte, lange, med rikelig pels.

Hals:

Moderat lang, lett nakkebue.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Moderat benstamme, rette.

Skulder:

Godt tilbakelagt.

Poter:

Godt samlet, kraftige tredeputer, rikelig med frynser.

Kropp:
Rygg:

Rett.
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Lend:

Kort.

Bryst:

Moderat, godt buete ribben.

Hale:

Velansatt, lengden i harmoni med kroppen. Bæres glad, men
aldri noe særlig over rygglinjens forlengelse. Halekupering*
tidligere valgfritt, men da kun inntil 1/3.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Moderat benstamme.

Knær:

Velvinklete.

Haser:

Verken inn- eller utoverdreide.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Frie og elegante, kraftig fraspark. Parallelle ben sett forfra og
bakfra.

Pels:
Hårlag:

Langt, silkeaktig, fri for krøller. Lett bølget pels tillatt. Rikelig
beheng. Utrimmet pels.

Farge:

Tillatte farger:
Black and tan: Ravnsort med gulbrune tegninger over
øynene, på kinnene, ørenes innside, på brystet, bena og
halens underside. Klar tanfarge. Hvite tegninger uønsket.
Ruby: Ensfarget dyp rød. Hvite tegninger uønsket.
Blenheim: Perlehvit bunnfarge med klart avgrensede varmt
kastanjebrune tegninger. Jevnt hvitt bliss på hodet, må gi
plass mellom ørene for den meget ettertraktede runde
flekken (spot) som er spesielt karakteristisk for denne fargevarianten.
Trikolor (trefarget): Jevnt fordelt sort og hvitt, godt
avgrensede flekker med varmt gulbrune (tan) tegninger over
øynene, på kinnene, på innsiden av ørene, på benas innsider
og på undersiden av halen.
Alle andre farger eller kombinasjoner av farger meget
uønsket.
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Størrelse og vekt:
Vekt:

5,4 – 8 kg.
Mest ønskelig med en liten, velbalansert hund innenfor disse
vektgrenser.

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
og effekten på hundens helse og velferd .

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.

Norsk Kennel Klub, 16. mars 2009

