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RASEBESKRIVELSE FOR CLUMBER SPANIEL 
 
 
Bruksområde: 
 
Historikk: 
 
 
 
 
 
 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  

 

Støtende fuglehund 
 
Rasen sies å ha kommet fra Frankrike for over 200 år siden.  Den ble 
innført til England av hertugen av Newcastle og oppdrettet på hans gods, 
Clumber Park i Nottinghamshire.  Det er en svært kraftig hund hvis 
arbeidstempo er roligere enn hos de øvrige spaniels.  Den har siden 
1950-tallet utviklet seg til å bli tyngre.  Selv om øvre vektgrense er 34 kg, 
er det åpenbart at flere overstiger dette.  Raseentusiaster bør passe på at 
vekten ikke medfører svekkelse i bakparten. 
 
Storbritannia 

Helhetsinntrykk: 
 

Velbalansert, god benstamme, aktiv med et tankefullt uttrykk.  
Helhetsinntrykket betoner styrke.  Den skal være i fast, god kondisjon, i 
stand til å tåle en dags arbeid.  
  

Adferd/ 
temperament: 

 

Stoisk, vennlig, meget intelligent med en besluttsomhet som fremhever 
dens naturlige evner.  Arbeider uten å gi lyd.  Utmerket nese.  Stødig, 
pålitelig, vennlig og verdig, mer avmålt enn andre spaniels, uten tendens 
til aggressivitet.   

 
Hode: 

 

 
Skvært, stort, middels langt.  Ingen overdrivelser i hode og skalle. 

 
 Skalle: Bredt over skalletaket med framtredende nakkeknøl, kraftige 

øyebrynsbuer. 
 

 Stopp: Dypt. 
 

Snuteparti: Skvært. 
 

Lepper: Velutviklede. 
 

Kjever/tenner: Kraftige kjever med et perfekt, jevnt saksebitt. Komplett tannsett. 
 

Øyne: Klare, mørk ravfargede.  Viser litt av blinkhinnen, men uten overdrivelse.  
Runde, lyse øyne er høyst uønsket.  Uten synlige øyeproblem.   
 

Ører: Store, vinbladformede, godt dekket med pels, henger lett forover, beheng 
ikke lengre enn ørelæret. 
 

Hals: Ganske lang, tykk og kraftfull. 
 

Forlemmer:  
 

Skulder: Sterk, skråstilt, muskuløs. 
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Underarm: 
 
Poter: 

Kort, rett, god benstamme, kraftig. 
 
Store, runde, godt dekket av pels.   

 
Kropp: 

 
Lang, muskuløs og sterk 

 
Rygg: Rett, bred og lang 

 
Lend: Muskuløs 

 
Bryst: Dypt.  Godt buede ribben.  Godt utviklede bakre ribben. 

 
Underlinje/buk: Dype flanker. 

 
Hale: Tradisjonelt kupert * 

Kupert: Lavt ansatt, rikelig fante, bæres i rygglinjens forlengelse. 
Ukupert: Lavt ansatt,  rikelig fane, bæres i rygglinjens forlengelse.   

 
Baklemmer:  

 
Helhetsinntrykk: 

 
Meget kraftfulle og velutviklede..  

 
Knær: Velvinklede og parallelle. 

 
Haser: Lave. 

 
Poter: som foran 

 
Bevegelser: 
 

Beveger seg parallelt foran og bak med uanstrengt driv. 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Rikelig, tett, silkeaktig og glatt. Ben og bryst har rikelige faner. 
 

 
Farge: 
 

Rent hvit kropp foretrekkes, med sitrongule tegninger; appelsinfarge tillatt.  
Små flekker på hodet samt fregnete snuteparti.   

Størrelse og vekt: 
 

 

Vekt: Idealvekt hannhunder: 29,5 - 34 kg, tisper 25 - 29.5 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 . 
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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, 05.10.2012 

 


