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RASEBESKRIVELSE FOR FIELD SPANIEL

Opprinnelsesland/
hjemland:

Storbritannia.

Helhetsinntrykk:

Velbalansert, edel, høyreist jaktspaniel, bygget for utholdenhet og
arbeid.

Adferd/
temperament:

Usedvanlig rolig, aktiv, følsom, uavhengig.

Hode:

Gir inntrykk av karakter og edelhet samt å være gjennomavlet.

Skalle:

Godt meislet, tydelig fremtredende nakkeknøl, tørr under øynene, det
motsatte gir grovhet til hele hodet. Lett markerte øyebryn.

Stopp:

Moderat.

Nesebrusk:

Godt utviklet med godt åpne nesebor.

Snuteparti:

Langt og tørt, verken snipete eller skvært. I profil en jevnt buet linje
fra snutespiss til hals.

Kjever/tenner:

Kraftige kjever med et perfekt, jevnt saksebitt. Komplett tannsett.

Øyne:

Mørkt hasselnøttfargede. Vidt åpne, men mandelformede med tett
tilliggende øyelokksrender, skal ikke vise blinkhinner. Uttrykket er
alvorlig og mildt.

Ører:

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

Hals:

Lang, sterk og muskuløs som muliggjør apportering av vilt uten
unødvendig anstrengelse.

Forlemmer:

Moderat lengde på forbena. Rett, flat benstamme.

Skulder:

Lange, skråstilte og godt tilbakelagte.

Poter:

Godt samlet, runde med sterke tredeputer, ikke for små.
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Kropp:
Rygg og lend:

Sterk, rett og muskuløs.

Bryst:

Brystkassen dyp og velutviklet. Moderat buede ribben. Lengden av
brystkassen 2/3 av kroppslengden.

Hale:

Tradisjonelt kupert*.
Kupert: Lavt ansatt og aldri båret over rygglinjens forlengelse. Vakker
fane, livlige halebevegelser. Kupert med 1/3*.
Ukupert: Lavt ansatt og aldri båret over rygglinjens forlengelse.
Vakker fane, livlige halebevegelser. Rekker omtrent til haseleddet.
Passende lengde for å virke harmonisk.

Baklemmer:

Kraftige og muskuløse.

Knær:

Moderat vinklede.

Haser:

Lavt ansatte.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Lange, rolige skritt 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 brystet, under kroppen og på
baksiden av bena, unntatt fra haseleddet og ned.

Farge:

Sort; leverfarget; roan. Alle disse med tan-tegninger. Rent sort/hvit
eller lever/hvit er uakseptabelt.

Størrelse:
Mankehøyde:

Ca. 45,7 cm.

Vekt:

Mellom 18 - 25 kg.
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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

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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