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RASEBESKRIVELSE FOR TIBETANSK SPANIEL 
  (Tibetan Spaniel) 
 
Opprinnelsesland:  
 

Tibet. 

Hjemland:  
 

Storbritannia. 

Helhetsinntrykk: 
 

Liten, aktiv og våken. Harmonisk bygget. 

Viktige 
proporsjoner: 
 

Kroppslengden noe lengre enn mankehøyden. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Glad og selvsikker, meget intelligent, noe reservert overfor 
fremmede. Våken, lojal og selvstendig.  

Hode: 
 

Lite i forhold til kroppen. Bæres stolt. Maskulint hos 
hannhunder, men ikke grovt. 
 

 Skalle: Lett hvelvet, passelig bred og lang. 
 

 Stopp: Ikke dypt, men markert. 
 

Nesebrusk: Sort foretrekkes.  
 

Snuteparti: Middels langt. Stumpt med fyldige overlepper og uten rynker. 
Haken passelig bred og dyp.  
 

Kjever/tenner: Lett underbitt. Jevnt plasserte tenner, underkjeven bred 
mellom hjørnetennene. Komplett tannsett ønskelig. Tenner 
eller tunge må ikke synes når munnen er lukket. 
 

Øyne: Mørk brune, middels store, ovale, klare og uttrykksfulle. 
Plassert godt fra hverandre, men fremoverrettet. Sorte 
øyelokksrender.  
 

Ører: Middels store, hengende, ganske høyt ansatte og rikelig med 
beheng hos voksne hunder. Ønskelig at de løftes noe over 
skallelinjen, men må ikke være lette og luftige. Utypisk med 
store, tunge og lavt ansatte ører. 
 

Hals: Moderat kort, sterk og velansatt. Dekket med en man eller 
”sjal” av lengre pels, mer fremtredende hos hannhunder enn 
tisper. 
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Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Moderat benstamme. 
 

Skulder: Godt tilbakelagt.  
 

Albue: Godt tilliggende. 
 

Underarm: Lett buet. 
 

Poter: Harepoter. Små og velformete, frynser mellom tærne, 
frynsene ofte noe lengre enn poten. Runde kattepoter 
uønsket. 
 

Kropp: Noe lengre fra manken til haleansatsen enn mankehøyden. 
 

Rygg: Rett. 
 

Bryst: Godt hvelvede ribben. 
 

Hale: Høyt ansatt, rikelig beheng, båret i en glad bue over ryggen 
under bevegelse. Stående kan halen bæres hengende. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Velbygde og sterke.  
 

Knær: Moderat vinklet. 
 

Haser: Lavt ansatte. Parallelle sett bakfra. 
 

Poter: Som forpotene. 
 

Bevegelser: 
 

Kvikke, frie, ledige og parallelle.  

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Silkeaktig struktur, glatt i ansiktet og foran på bena. Moderat 
lang på kroppen, glatt tilliggende. Fin og tett underull. Ører og 
bak på forbena godt med frynser, hale og bakside av lår godt 
dekket med lang pels. Må ikke være overpelset. Tisper har 
tendens til noe mindre pels og man enn hannhunder. 
 

Farge: 
 

Alle farger og kombinasjoner tillatt. 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: ca 25,4 cm 
 

Vekt: Ideal 4,1 – 6,8 kg 
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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. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 10. februar 2004 
 
 
 


