FCI Standard

Nr. 128

19.01.2011(EN)

(ORG 13.10.2010)

KING CHARLES SPANIEL
Oprindelsesland: Storbritannien
Anvendelse:
Selskabshund
Klassifikation:
FCI Gruppe 9 (Selskabs- og dværghunde)
Sektion 7 (Engelske dværgspaniels)
Uden brugsprøve

Historie:

Racen er tydeligt beslægtet med Cavalier King Charles Spaniel, der i nogle lande
kaldes Engelsk Toy Spaniel. Dette navn er nedarvet fra en af Charles 2’s
yndlingshunde. Toy Spaniels har længe været værdsat som kæledyr både i England
og på Kontinentet. Med settere som baggrund – hvorfra spanieltypen stammer –
avledes de mindre og mindre. Oprindelig var de små jagthunde, der blev forkælede af
deres velhavende ejere. De blev beundret for deres selskabelighed. Man krydsede
dem med små asiatiske hunde og fremavlede derved den høje, kuplede hovedform.

Helhedsindtryk:

Fornem, kompakt og tætbygget

Side 1 af 3

KING CHARLES SPANIEL
Temperament:

Side 2 af 3

Munter og intelligent selskabs-spaniel med et karakteristisk kuplet hoved. Den er
reserveret, blid og hengiven

Hoved:
Skalle:

Moderat stor i forhold til hundens størrelse, godt kuplet (”welll domed”), udfyldt over
øjnene.

Stop:

Stoppet mellem skalle og næseparti er veldefineret.

Næse:

Sort med store, godt åbne næsebor. Den er kort og opadvendt.

Næseparti:

Kvadratisk, bredt og dybt, godt opadvendt

Læber:

Når præcis sammen, hvad der giver en smuk helhedsvirkning.

Kæber, bid:

Underkæben er bred. Biddet bør være et let underbid. Synlig tunge (ved lukket mund)
er særdeles uønsket.

Kinder:

Ikke indfaldne under øjnene, men godt udfyldte

Øjne:

Relativt store og mørke, ansat langt fra hinanden med øjenlågene placeret helt på
tværs af hovedets længderetning. Tiltalende udtryk

Ører:

Lavt ansatte, hængende helt fladt ind til kinderne. De er meget lange og godt beklædt
med frynser.

Hals:

Middellang og buet, med en stolt hovedbæring

Krop:
Ryg:

Kort og vandret

Bryst:

Bredt og dybt

Hale:

Kupering er valgfri (NB! Kupering er forbudt i Danmark)
Kuperet: Vel behængt med faner, ikke båret ind over eller højere end ryglinien
Ukuperet: Vel behængt med faner, ikke båret ind over eller højere end ryglinien. Den
er harmonisk afpasset efter hundens helhed.

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:

Godt tilbagelagte

Albuer:

Slutter tæt til brystkassen – hverken ind- eller udaddrejede

Forben:

Benene er korte og lige

Mellemhånd:

Fast

Forpoter:

Kompakte med fyldige trædepuder og godt med frynser. Tæerne er godt hvælvede.
Poterne er runde, katteagtige og elastiske.

Bagpart:

Med tilstrækkelig muskulatur til at give effektivt ”drive” i bevægelsen

Knæ:

Velvinklede

Mellemfod:

Haseleddet er lavt ansat og markeret. Set bagfra lige og drejer hverken ind- eller udad.

Bagpoter:

Som forpoterne

Bevægelse:

Fri, aktiv og elegant, med godt drive fra bagparten. En sund bevægelse er særdeles
ønskelig.

KING CHARLES SPANIEL
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Pels:
Hårlag:

Langt, silkeagtigt og lige. Let bølget pels er tilladt, men aldrig krøllet. Ben, ører og hale
er beklædt med rigelige frynser.

Farve:

•

Black and Tan: Dyb, glansfuld sort med klare, mahognifarvede aftegninger på
næseparti, ben, bryst, ørekanter samt under halen og som pletter over øjnene.
Hvid brystplet er uønsket.

•

Tricolour: Grundfarven er perlehvid med godt fordelte, sorte aftegninger. Klare,
mahogni-tanfarvede aftegninger på kinder, ørekanter samt under halen og som
pletter over øjnene. En bred, hvid blis mellem øjnene og op over panden.

•

Blenheim: Grundfarven er perlehvid, med godt fordelte kastanierøde aftegninger.
En bred, klart tegnet blis med den såkaldte ”spot” i skallens centrum. Denne plet
skal være klart kastanierød og cirka på størrelse med en penny.

•

Ruby: Ensfarvet, varm kastanierød. Hvid brystplet er særdeles uønsket.

Størrelse:

Vægt fra 3,6 til 6,3 kg (8 til 14 pounds)

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indvirkning på
hundens sundhed og velbefindende.

Diskvalificerende fejl:
•

Aggressive eller for sky hunde

•

Enhver hund, der tydeligt viser fysiske elle psykiske abnormiteter, skal
diskvalificeres.

•

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

•

Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg bør anvendes i
avlen.

Bemærk:

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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