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   GRUPPE:   8 
   FCIs RASENR.: 5 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR COCKER SPANIEL 
   
 
Bruksområde: 
 
Historikk: 
 
 
 
 
 
 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

Støtende fuglehund 
 
Ble anerkjent som egen rase, adskilt fra field og springer 
spaniel, like etter at the Kennel Club ble dannet i 1873.  
Navnet kommer av at den ble brukt til å støte opp rugde, 
som heter woodcock på engelsk.  Som med flere 
fuglehundraser er det i dag en forskjell mellom hunder 
som brukes til jakt og på utstilling.  Utstillingstypen er 
kraftigere og tyngre enn jakttypen. 
 
 
Storbritannia 

Helhetsinntrykk: 
 
Viktige 
proporsjoner: 

Glad, robust, sporty, velbalansert og kompakt.   
 
 
Måler omtrent det samme i mankehøyde som fra manke 
til halerot.   
  

Adferd/ 
temperament: 
 

Livlig av natur med hale som alltid logrer.  Har typiske 
energiske bevegelser, spesielt når den følger et spor, 
fryktløs passerer den gjennom tett vegetasjon.  Vennlig 
og hengiven, og full av overstrømmende livsglede.   

 
Hode: 
 

 
 

 Skalle: Velutviklet, tørr og meislet, verken for fin eller for grov. 
 

 Stopp: Markert, plassert midt mellom snutespiss og nakkeknøl. 
 

Nesebrusk: 
 
Snuteparti: 

Tilstrekkelig bred for et høyt utviklet lukteorgan. 
 
Kvadratisk. 
 

Kjever/tenner: Sterke kjever.  Perfekt, regelmessig saksebitt.  Komplett 
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tannsett. 
 

Kinn: 
 
Øyne: 

Ikke fremtredende. 
 
Runde, men ikke utstående.  Mørk brune eller brune, 
aldri lyse.   For å harmonere med pelsfargen mørk 
hasselnøtt-farget hos leverfarget, liver/roan eller 
leverfarget/hvit.  Uttrykket intelligent og mildt, men 
våkent, åpent og glad.  Stramme øyelokksrender.   
 

Ører: Tynne, dråpeformede, lavt ansatt i høyde med øynene.  
Når snutespissen.  Godt dekket med langt, rett, silkeaktig 
beheng. 
 

Hals: Middels lang, muskuløs.  Naturlig og jevn overgang til 
skrånende skuldre.  Ingen løs halshud. 
 

Forlemmer: 
 
      Helhetsinntrykk: 

 
 
God benstamme, rette.  Tilstrekkelig korte for konsentrert 
kraft, men ikke så korte at det begrenser den store 
arbeidsevnen man forventer av denne fantastiske 
jakthunden. 
 

Skulder: Skråstilt, finbygget. 
  

      Poter: Faste, tykke tredeputer.  Kattepoter. 
   

 
Kropp: 

 
Sterk og kompakt 
 

Overlinje: Sterk og horisontal.  Svakt fallende fra lendens 
avslutning til halefestet. 
 

Lend: Kort og bred.   
 

Bryst: Velutviklet, dypt.  Verken for smal eller for bred i 
fronten.  Godt hvelvede ribben.  
 

Hale: Ansatt litt lavere enn overlinjen.  Bæres horisontalt og 
logrende, aldri bøyd opp. Lett buet og av moderat lengde 
som står i forhold til kroppen for å gi et harmonisk 
inntrykk.  Bør ikke rekke nedenfor haseleddet.  Kraftig 
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ved roten og smalner av til en fin spiss.  Godt behåret 
passende til pelsen på kroppen. Livlig under bevegelse.  
Bæres ikke høyere enn rygglinjens forlengelse og aldri så 
lavt at det indikerer skyhet.   
 

Baklemmer:  
 
Helhetsinntrykk: 

 
God benstamme. Brede, godt avrundet.  Meget 
muskuløse. 
 

Kne: Godt vinklet. 
 

Hase: Lavt ansatt, gir kraftig fraspark. 
 

Poter: Som forpoter. 
 

Bevegelser: 
 

Parallelle og effektive med godt driv, jordvinnende. 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Rett, silkeaktig, aldri stri eller bølget.  Ikke for rikelig og 
aldri krøllet.  Godt beheng på forben, kropp og bakben 
over hasene.   
 
 

Farge: 
 

Ensfarget:  
Sort, rød, gylden, lever (sjokolade), sort/tan, lever/tan.  
Hvitt ikke tillatt unntatt en liten brystflekk. 
 
Tofarget:  
Sort/hvit, orange/hvit, lemon/hvit, lever/hvit, alle med 
eller uten spetter i det hvite. 
 
Trefargede:  
Sort/hvit/tan, lever/hvit/tan. 
 
Roan (skimmel):  
Blue/roan, orange/roan, lemon/roan, liver/roan, 
blue/roan/tan, liver/roan/tan. 
 
Alle andre farger eller tegninger enn disse, er uønsket. 
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Størrelse og vekt: 
 

 

Størrelse: 
 
 
Vekt: 

Hannhunder:  39 - 41 cm 
Tisper:            38 - 39 cm 
 
Ca. 13 - 14,5 kg 
 

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, samt 
dens evne til å utføre sitt tradisjonelle arbeid. 
 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

• Aggressiv eller for sky 
• Tydelige tegn på fysiske eller atferdsmessige defekter 

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