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         GRUPPE:       8 

   FCIs RASENR.:  123 

    

 

RASEBESKRIVELSE FOR FIELD SPANIEL 

 

OPPRINNELSESLAND 

/HJEMLAND: Storbritannia 

 

BRUK: Støtende og apporterende hund.  Ideell for jakt i røft terreng eller som følgesvenn på 

landet. Passer ikke i byer.   

 

FCI-KLASSIFIKASJON: Gruppe 8, Apporterende, støtende hunder og vannhunder,  

seksjon 2, støtende hunder.  Jaktprøve. 

 

KORT HISTORIKK: Jakthunder trenet til å finne vilt og/eller apportere vilt som er skutt og 

såret er en svært gammel tradisjon, særlig i Storbritannia.  Field spaniel tilhører den gruppen 

spaniels som tidligere ble kalt ”Landspaniels”.  Men en spaniel er i stand til å gjøre samme 

jobben som en retriever.  Field spaniels er resultatet av en krysning mellom sussex spaniel og 

cocker spaniel sist i det 19.århundre.  To ganger var rasen i ferd med å forsvinne, første gang 

da et motepåfunn så godt som ødela rasen på tidlig 1900-tall, og andre gang på 1950-tallet da 

antallet registrerte var så lavt at de mistet championat-status, noe de fikk igjen i 1969 etter at 

oppdrettere gjorde sitt beste for å opprettholde rasen.  Den er fremdeles ikke en populær hund 

etter dagens standard, men er en god følgesvenn på landet. 

 

HELHETSINNTRYKK: Velbalansert, edel, høyreist jaktspaniel, bygget for utholdenhet og 

arbeid.   

 

ADFERD/ 

TEMPERAMENT: Usedvanlig rolig, aktiv, følsom, selvstendig.   

 

HODE: Gir inntrykk av karakter og edelhet samt å være gjennomavlet. 

Skalledel:  

Skalle: Godt meislet, fremtredende nakkeknøl, tørr under øynene; det motsatte gir grovhet til 

hele hodet.  Lett markerte øyebrynsbuer.   

Stopp: Moderat 

 

ANSIKTSDEL: 

Nesebrusk: Godt utviklet med godt åpne nesebor. 

Snuteparti: Langt og tørt, verken snipet eller skvært. I profil en jevnt buet linje fra snutespiss 

til hals.   

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

 

ØYNE: Vidåpne, men mandelformede med tett tilliggende øyelokksrender. Skal ikke vise 

blinkhinne. Uttrykket er alvorlig og mildt. Mørk hasselnøttfargede. 

  

ØRER: Moderat lange og vide, lavt ansatte og med godt beheng.   

 

HALS: Lang, sterk og muskuløs som muliggjør apportering av vilt uten unødvendig 

anstrengelse.   
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KROPP: 

Rygg: Sterk, rett og muskuløs. 

Lend: Sterk, rett og muskuløs.   

Bryst: Dypt og velutviklet.  Moderat buede ribben. Lengden av brystkassen = 2/3 av 

kroppslengden.   

 

HALE: Lavt ansatt. Aldri båret over rygglinjen. Gode faner, livlig. Når ca. til haseleddet.  

Moderat lengde i balanse med resten av hunden.   

 

LEMMER: 

 

FORPART: 

Helhetsinntrykk: Moderat lengde på forbena.  Rett, flat benstamme.   

Skulder: Lang, skråstilt og godt tilbakelagt. 

Forpoter: Godt samlet, runde med sterke tredeputer, ikke for små. 

 

BAKPART: 

Helhetsinntrykk: Kraftige og muskuløse.   

Knær: Moderat vinklede.   

Haser: Lavt ansatte 

Bakpoter: Som for forpotene 

 

BEVEGELSER: Lange, rolige steg med godt fraspark.  Korte, ineffektive bevegelser 

uønsket.   

 

PELS:  

Hårlag: Lang, glatt, skinnende og silkeaktig.  Aldri krøllet, kort eller stri. Tett og 

værbestandig. Rikelig beheng på bryst, under kroppen og på baksiden av beina, unntatt fra 

haseleddet og ned.   

 

Farge: Sort, sort og tan, blue roan, blue roan og tan, leverbrun, lever og tan, lever roan, lever 

roan og tan.  Hos ensfargede hunder er det tillatt med hvitt eller roan i brystet.   

 

Alle andre farger, inkludert rent sort og hvit, ren lever og hvit, oransje, rød, gylden eller sabel 

er høyst uønsket.   

 

STØRRELSE OG VEKT:   

Mankehøyde.  Ca. 46 cm 

Vekt:  18- 25 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: 

- Aggressive eller svært sky hunder.  

-Alle hunder som viser tegn på fysiske eller adferdsmessige defekter.  

 

NB!: Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass i pungen.   


