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   GRUPPE:       8 
   FCIs RASENR.:  127 
    
 
RASEBESKRIVELSE FOR SUSSEX SPANIEL 
 
 
Opprinnelsesland/
hjemland: 

 
Storbritannia. 
 

Bruksområde:  
 
Helhetsinntrykk: 

Støtende fuglehund. 
 
Kraftig bygget. Aktiv, energisk hund, hvis karakteristiske 
bevegelser er utpreget rullende og ulik alle andre spaniels. 
 

Adferd/ 
temperament: 

 
Arbeidsvillig, gir lyd ved arbeid i tett vegetasjon. Vennlig. 
 

Hode: Velbalansert.  
 

 Skalle: Bred skalle med moderat hvelving fra øre til øre, verken flat 
eller eplehode, med midtfure. Rynket øyebrynsparti, tydelig 
nakkeknøl, men ikke utpreget. 
 

 Stopp: Markert. 
 

 Nesebrusk: Leverfarget. Nesebor godt åpne. 
 

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

Øyne: Nøttebrune, ganske store, ikke runde, men med mildt uttrykk, 
skal helst ikke vise blinkhinner. 
 

Ører: Tykke, ganske store og dråpeformede, moderat lavt ansatte, så 
vidt over øyelinjen. Ligger tett inntil skallen. 
 

Hals: Lang, sterk og svakt buet, skal ikke bære hodet mye over 
rygglinjen. Litt halshud, men velutviklet krage. 
 

Forlemmer:  
 

 Helhetsinntrykk: Bena forholdsvis korte og sterke. 
 

 Skulder: Skråstilt, fri. 
 

 Underarm: Kraftig og muskuløs. 
 

 Håndrot: Kraftig og sterk. 
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Mellomhånd: ellomhånd Kort og kraftig. 
 

 Poter: Runde, kraftige tredeputer, med rikelig behåring mellom tærne. 
 

Kropp: Hele kroppen er sterk og jevnbred fra manke til hofte uten tegn 
til midje. 
 

 Rygg og lend: Godt utviklet og muskuløse i både bredde og dybde. 
 

 Bryst: Dypt og velutviklet, ikke for rundt og bredt. De bakre ribben må 
være lange. 
 

Hale: Lavt ansatt, middels lang og aldri båret over rygglinjens 
forlengelse. Gradvis avsmalnende til en spiss, moderat fane. 
Livlige halebevegelser er typisk for rasen. 
 

Baklemmer:  
 

 Helhetsinntrykk: Korte og sterke med god benstamme. Skal ikke virke kortere 
enn forbena eller overvinklede. 
 

 Lår: Kraftige og muskuløse. 
 

 Haser: Kraftige og sterke. 
 

 Poter: Som forpotene. 
 

Bevegelser: Parallelle foran og bak med en distinkt rulling. 
 

Pels:  
 

 Hårlag: Rikelig og flat uten tendens til krøller, rikelig underull for 
værbestandighet. Ørene er dekket med myk, bølgete pels, men 
ikke overdrevet. For- og bakben med moderate faner.  
 

 Farge: Rik gylden leverfarge som går over til en gylden farge i 
tuppene. Det gyldne dominerer. Mørk leverfarge eller mørk 
brunlilla (puce) uønsket. 
 

Størrelse og vekt:  
  

 Mankehøyde: Ideal 38-41 cm.  
 

 Vekt: ca. 23 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 svært sky 
- Tydelige tegn på fysiske eller atferdsmessige defekter. 
 

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


