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RASEBESKRIVELSE FOR KING CHARLES SPANIEL 

 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  

 

Storbritannia 

Helhetsinntrykk: 
 

Edel, kompakt og kort 

Adferd/ 
temperament: 

 

Glad, intelligent med karakteristisk kuplet hode.  Reservert, vennlig og 
hengiven. 

Hode: 
 

 

 Skalle: Moderat stor i forhold til størrelsen. Godt kuplet og godt utfylt over 
øynene. 
 

 Stopp: Godt markert. 
 

Nesebrusk: Sort.  Store, åpne nesebor,  Kort , godt oppsvinget mot pannen. 
 

Snuteparti: Skvært, bredt og dypt, godt oppsvinget. 
 

Lepper: Leppene skal møtes. 
 

Kjever/tenner: Brede kjever,  Lett underbitt.  Meget uønsket at tungen vises når munnen 
er lukket. 
 

Kinn: Ikke innsunkne under øyene, men godt utfylte. 
 

Øyne: Relativt store og mørke, plassert langt fra hverandre, framoverrettede. 
Tiltalende uttrykk. 

 
       Ører: 

 
Lavt ansatte, meget lange, hengende tett inntil kinnene. Rikelig med 
beheng. 

 
Hals: Middels lang, buet, bidrar til en stolt holdning. 

 
Forlemmer:  

 
Helhetsinntrykk: Korte og rette. 

 
Skulder: Godt tilbakelagt. 
  
Albue: 
 
Underarm: 

Godt tilliggende, verken inn- eller utoverdreide. 
 
Kort og rett. 

 
       Mellomhånd: Fast. 
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Poter: Kompakte, kraftige tredeputer, rikelig med pels.  Godt knyttede kattepoter,  
Av og til kan det forekomme at potenes to midterste tredeputer med 
tilhørende klør er sammenvokste. 

Kropp:  
 

Overlinje: Rett. 
  
Rygg: Kort. 

 
Bryst: Velutviklet og dypt. 
  

Hale: Halekupering * tidligere valgfritt. 
Kupert: Rikelig med pels, ikke båret høyere enn rygglinjen 
Ukupert: Rikelig med pels, ikke båret høyere enn rygglinjen.  I harmoni 
med hunden for øvrig. 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Tilstrekkelig muskulatur til å gi godt, energisk fraspark. 
  
Knær: Godt vinklet. 
  
Haser: Lavt ansatte.  Rette sett bakfra, verken inn- eller utoverdreide. 
  
Poter: Som forpotene. 

 
Bevegelser: 
 

Frie, energiske og elegante med godt fraspark. 

  
Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Langt, silkeaktig og rett.  En svakt bølget pels tillatt, men aldri krøllet.  
Rikelig beheng på ben, ører og hale. 
 

Farge: 
 

Black and tan: Glinsende sort med klare, mahognibrune tegninger på 
snute, bena, brystet, innsiden av ørene, under halen og som flekker over 
øynene.  Hvit flekk  på brystet uønsket.   
 
Trikolor (trefarget): Perlehvit bunnfarge med vel fordelte sorte flekker, 
klare tanfargete markeringer på kinnene, innsiden av ørene, under halen 
og flekker over øynene.  Et bredt, hvitt bliss mellom øynene og opp på 
skallen. 
 
Blenheim: Perlehvit bunnfarge med vel fordelte kastanjerøde flekker.  Et 
bredt, hvitt bliss med en kastanjerød flekk  på størrelse med en krone 
midt på skallen.   
 
Ruby:  Ensfarget varmt kastanjerød.  Hvit brystflekk meget uønsket. 

 
Størrelse og vekt: 
 

 

Vekt: 3,6 – 6,3 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. 
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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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