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RASEBESKRIVELSE FOR COCKER SPANIEL
(English Cocker Spaniel)
Bruksområde:

Støtende fuglehund

Historikk:

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 for så mange andre jakthundraser er det nå stor forskjell på
hunder som brukes til jakt og utstillingshunder. Utstillingshunden
er kraftigere, tyngre enn jakt-spanielen.
Storbritannia

Opprinnelsesland/
hjemland:
Helhetsinntrykk:

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

Adferd/
temperament:

Livlig av natur med hale som alltid logrer.
Har typiske rastløse
bevegelser, spesielt når den følger et spor. Går fryktløs gjennom alle
hindringer. Mild og hengiven, og full av overstrømmende livsglede.

Hode:
Skalle:

Velutviklet, finmeislet, verken for fin eller for grov.

Stopp:

Markert, plassert midt mellom snutespiss og nakkeknøl.

Nesebrusk:

Tilstrekkelig bred for et høyt utviklet lukteorgan.

Snuteparti:

Skvært.

Kjever/tenner:

Sterke kjever. Perfekt, regelmessig saksebitt. Komplett tannsett.

Kinn:

Ikke fremtredende.

Øyne:

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

Ører:

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

Når

Hals:

Middels lang, muskuløs.
Ingen løs halshud.

Forlemmer:

Kraftig benstamme, rette. Tilstrekkelig korte for konsentrert kraft, men

Går naturlig over i de skrånende skuldrene.
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ikke så korte at det begrenser den store arbeidsevne man forventer av en
jakthund.

Skulder:

Skråstilt, finbygget.

Underarm:

Rett.

Poter:

Faste, tykke tredeputer. Kattepoter.

Kropp:

Sterk og kompakt

Overlinje:

Sterk og rett. Jevnt 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:

Tradisjonelt kupert * Ansatt litt under overlinjen. Bæres vannrett med
glade bevegelser, aldri bøyd opp.
Kupert: Aldri så kort at den skjuler eller så lang at den hindrer de
ustanselige glade bevegelsene under arbeid.
Ukupert: Lett bøyet og av moderat lengde som står i forhold til kroppen for
å gi et harmonisk inntrykk. Bør ikke rekke nedenfor haseleddet. Kraftig
ved roten og avsmalnende til en fin spiss. Godt behåret passende til
pelsen på kroppen. Bæres ikke over rygglinjens forlengelse og aldri så
lavt at den indikerer skyhet. Livlige bevegelser.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftig benstamme. Brede, godt avrundet. Meget muskuløse.

Knær:

Velvinklede.

Haser:

Lavt ansatt, gir rikelig fraspark.

Poter:

som foran

Bevegelser:

Effektive med stort driv, jordvinnende.

Pels:
Hårlag:

Rett, silkeaktig, aldri stri eller bølget. Ikke for rikelig og aldri krøllet. Godt
beheng på forbena, kropp og bakbena 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.
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Størrelse og vekt:
Størrelse:

Hannhunder: 39 - 41 cm
Tisper: 38 - 39 cm

Vekt:

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 psykiske defekter .

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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