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   GRUPPE:      8 
   FCIs RASENR.: 167 
    
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR AMERIKANSK COCKER SPANIEL 
  (American Cocker Spaniel) 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
U.S.A 

Helhetsinntrykk 
 

Den minste hunden i gruppen. Solid med kompakt kropp, 
renskåret og edelt hode, velbalansert helhet, ideell størrelse. 
Den står godt på rette ben med lett fallende rygglinje mot en 
sterk, moderat vinklet, muskuløs bakpart. Bygget for 
betydelig fart kombinert med stor utholdenhet. Fremfor alt en 
fri og glad, sunn og helt igjennom velbalansert hund som i 
aksjon viser stor arbeidslyst. En hund som er velbalansert i 
alle deler foretrekkes fremfor en med store kontraster mellom 
gode og dårlige sider. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Avstanden fra brystbenet til sittebensknuten er litt lengre enn 
mankehøyden. Kroppen må ha tilstrekkelig lengde for å tillate 
rettlinjede og frie bevegelser, hunden skal aldri virke lang og 
lav. 
 

Adferd/ 
temperament: 

 
Jevnt temperament uten noen tegn til vekhet. 
 

Hode: Velproporsjonert og i balanse med resten av hunden. 
 

 Uttrykk: Intelligent, våkent, mykt og hengivende. 
 

 Skalle: Avrundet, men ikke overdrevet, uten antydning til flathet. 
Tydelig markerte øyenbrynsbuer. Benstrukturen under 
øynene velmeislet. 
   

 Stopp: Markert. 
 

Snuteparti: Bred og dyp. For å være i korrekt balanse skal lengden fra 
stoppen til snutespissen være halvparten av lengden fra 
stoppen over skalletaket til nakkeknølen. 
 

Nesebrusk: Av tilstrekkelig størrelse til å harmonere med snuteparti og 
hode, med velutviklede nesebor typisk for en jakthund. Sort 
hos ensfargede, sorte og tan samt sorte og hvite hunder; hos 
andre farger kan den være brun, leverfarget eller sort, jo 
mørkere jo bedre. Fargen skal harmonere med fargen på 
øyelokksranden. 
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Lepper: Overleppene er fyldige og tilstrekkelige dype til å dekke 
underkjeven. 
 

Kjever/tenner: Skvære og jevne kjever. Sterke og sunne tenner, ikke for 
små. Saksebitt. 
 

Kinn: Ikke fremtredende kinn. 
 

Øyne: Runde og store og ser rett fremover. Øyeåpningene gir et lett 
mandelformet inntrykk, ikke innsunkne eller utstående øyne. 
Fargen på iris mørk brun og generelt jo mørkere jo bedre. 
 

Ører: Dråpeformete, lange, tynne ørelapper godt dekket med hår. 
Ikke plassert høyere enn på linje med underkanten av 
øynene. 
 

Hals: Tilstrekkelig lang til at snuten uten vansker kan nå bakken, 
muskuløs og uten hengende halshud. Reiser seg kraftig fra 
skuldrene og buer svakt i overgangen til hodet. 
 

Forlemmer:  
 

Skulder: Godt tilbakelagt og danner en nesten rett vinkel med 
overarmen, som gjør det mulig for hunden å bevege forbena 
med letthet og stor rekkevidde. Renskåret og skråstilt uten å 
være fremtredende. 
  

Albue: Sett fra siden plassert rett under høyeste punktet på 
skulderbladet. 
 

Underarm: Parallelle, rette, muskuløse med kraftig benstamme, plassert 
tett inntil kroppen rett under skulderbladet. 
 

Mellomhånd: Kort og sterk. Sporene på forbena kan fjernes. 
 

Poter: Tette, store, runde og faste med tykk, sterk lærhud på 
tredeputene, verken inn- eller utoverdreide. 
 

Kropp:  
 

Overlinje: Skråner svakt mot en muskuløs bakpart. 
 

Rygg: Sterk, faller jevnt og svakt fra skuldrene til haleansatsen. 
 

Bryst: Dypt, laveste punkt ikke høyere enn til albuene. Tilstrekkelig 
bredt for å gi plass til hjerte og lunger, men ikke så bredt at 
det forstyrrer rette forbensbevegelser. Ribbena dype og godt 
buede.  
 

Hale: Båret i ryggens forlengelse eller litt høyere, aldri rett opp som 
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på en terrier og aldri så lavt at det gir inntrykk av svakt 
gemytt.  Under bevegelse er halebevegelsene livlige. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Hoftene er brede og bakparten vel avrundet og muskuløs. 
Sett bakfra er bakbena parallelle både i bevegelse og i 
stående. Kraftig benstamme, muskuløse. Sporene kan 
fjernes. 
 

Lår: Kraftige og velutviklede. 
 

Knær: Sterke og uten løshet i stående eller under bevegelse. 
Moderat vinklet. 
 

Haser: Sterke og lavt ansatte. 
 

 Poter: Som forpotene. 
 

Bevegelser: 
 

Selv om amerikansk cocker spaniel er den minste av 
fuglehundene, skal den ha typiske fuglehundbevegelser. En 
forutsetning for gode bevegelser er balanse mellom for- og 
baklemmer. Den kraftfulle bakparten driver hunden fremover 
og skuldrene og forlemmene må være riktig konstruert slik at 
den kan strekke lemmene fremover i full lengde for å passe til 
den drivende kraften bak. Fremfor alt skal bevegelsene være 
koordinerte, flytende og uten anstrengelse. Jordvinnende 
bevegelsene, overdreven livlighet må aldri forveksles med 
korrekte bevegelser. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Kort og fin på hodet. Av middels lengde på kroppen, med nok 
underull til å gi beskyttelse. Ører, bryst, buk og ben har godt 
beheng, men ikke så overdrevent at det skjuler hundens linjer 
og bevegelser eller påvirker dens utseende og funksjon som 
en moderat bepelset jakthund. Strukturen er meget viktig. 
Pelsen er silkemyk, flat eller lett bølget og med en struktur 
som gjør den lettstelt.  Overdreven, krøllet eller bomullsaktig 
struktur skal trekkes hardt. Bruk av elektrisk klippemaskin på 
ryggpelsen ikke ønskelig. Trimming for å fremheve hundens 
linjer skal se mest mulig naturlig ut. 
 

Farge: 
 

Ensfarget sort: Ren sort som inkluderer sort med tan. Sorte 
skal være kullsorte, antydning av brunt eller leverfarge ikke 
ønskelig. Litt hvitt på bryst og/eller hals tillatt, hvitt andre 
steder diskvalifiserende. 
Andre ensfargete: Alle andre ensfargete enn sort, fra lyseste 
krem til mørkeste rød, inkludert brun og brun med 
tanmarkeringer. Fargen skal være jevn, men lysere farge på 
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fanene er tillatt. Litt hvitt på bryst og/eller hals tillatt, hvitt 
andre steder diskvalifiserende.  
Flerfargete: To eller flere godt avgrensete farger, en av 
fargene må være hvit: Sort og hvit; rød og hvit (den røde fra 
lyseste krem til mørkeste rød); brun og hvit; roan; alle fargene 
kombinert med tan-tegninger. Ønskelig at tan-tegningene har 
samme mønster som hos sorte og andre ensfargete. 
Roanfargete regnes for flerfargete og kan ha en hvilken som 
helst av de godkjente roantegningene. Diskvalifiserende 
dersom grunnfargen utgjør 90% eller mer. 
 
Tan-tegninger: Tan-fargen fra lyseste krem til mørkeste rød 
og begrenset til 10% eller mindre av hundens farge; 
diskvalifiserende dersom tanfargen overstiger dette. 
Plassering av tan-tegningene på sorte eller andre ensfargete 
hunder skal være: 
1. En tydelig flekk over hvert øye. 
2.  På siden av snuten og på kinnene. 
3. På undersiden av ørene. 
4. På alle poter og/eller ben. 
5. Under halen. 
6. På brystet, valgfritt; slik at verken tilstedeværelse eller 
 mangel skal trekkes for. 
Tantegninger som ikke er klare eller som bare skimtes skal 
trekkes for. Tantegninger på snuten som går oppover siden 
og møtes over neseryggen skal også trekkes for. Mangel av 
tantegninger på sorte eller andre ensfargede hunder på noen 
av de spesifiserte stedene i en tantegnet hund er diskvali-
fiserende. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: Ideal 38 cm 
Tisper: Ideal 35,5 cm 
Hannhunder over 39,5 cm og tisper over 37 cm 
diskvalifiseres. Hannhunder under 37 cm og tisper under 34,5 
cm skal det trekkes for. 
 

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. 
 
Farger og tegninger:  
De ovennevnte farger er de eneste godkjente farger eller 
fargekombinasjoner. Alle andre farger eller fargekombina-
sjoner er diskvalifiserende. 
• Sort farge: Hvite tegninger unntatt på bryst og strupe. 
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• Andre ensfargete: Hvite tegninger unntatt på bryst og 
strupe. 

• Flerfargete: Grunnfargen 90% eller mer. 
• Tantegninger:   

1. Mer enn 10% tantegninger. 
2. Fravær av tantegninger på sorte eller andre ensfargete 
på noen av de spesifiserte steder på en ellers tantegnet 
hund. 
 

Høyde: Hannhunder over 39,5 cm 
  Tisper over 37 cm 
 
Øyne:           Blå, blåmarmorert, blåflekket 

 
 
 

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