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Bakgrund/ändamål

King charles spaniel är en uppenbar släkting till cavalier king charles
spaniel och kallas i vissa länder för engelsk dvärgspaniel. Namnet
king charles spaniel härrör från en av Karl IIs favorithundar (Karl
II var kung av England och Skottland 1660–1685). Dvärgspaniels
har länge varit uppskattade sällskapshundar inte bara i England
utan också på kontinenten. De var framavlade som allt mindre
kopior av settrar, som ligger till grund för spaniels. Dvärgspaniels
var alltså i grunden små jakthundar men bortskämda av välbärgade
ägare som uppskattade dem för deras sällskap och korsade dem
med dvärghundar från öst vilket gav king charles spaniel dess
nosutseende.

Helhetsintryck

King charles spaniel är en kort, kompakt hund med ädelt utseende
och tydligt välvd skalle.

Uppförande/karaktär

King charles spaniel är glad och intelligent. Till kynnet är den
vänlig, reserverad och tillgiven.

Huvud
Skallparti
Skalle

Skallen skall vara måttligt stort i förhållande till kroppen. Den
skall vara väl välvd och utfyllt ovanför ögonen.

Stop

Stopet skall befinna sig mellan skalle och nosparti och vara väl
markerat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart med stora, vidöppna näsborrar. Den
skall vara kort och uppsvängd mot pannan.

Nosparti

Nospartiet skall vara kvadratiskt, brett och djupt med väl uppsvängd underkäke.

Läppar

Läpparna skall mötas exakt i en vacker, jämn linje.

Käkar/tänder

Underkäken skall vara bred. Svagt underbett. Slapp tunga är
absolut inte önskvärt.

Kinder

Kinderna får inte vara insjunkna utan skall vara rundade och väl
utfyllda under ögonen.

Ögon

Ögonen skall vara tämligen stora och mörka med tilltalande uttryck. De skall sitta brett isär och ögonkanterna skall ligga i linje
med nostryffeln.

Öron

Öronen skall vara lågt ansatta och hänga tätt intill kinderna De
skall vara mycket långa och vara väl bepälsade.

Hals

Halsen skall vara medellång och välvd så att den bär huvudet stolt.

Kropp
Rygg

Ryggen skall vara kort och plan.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara bred och djup.

Svans

Svanskupering var tidigare frivillig.
Kuperad svans: Svansen skall vara försedd med ymnig fana och får
inte bäras över ryggen eller rygglinjen.
Okuperad svans: Svansen skall vara försedd med ymnig fana och
får inte bäras över ryggen eller rygglinjen. Den skall vara i balans
med hunden i övrigt.
Medfött kort svans och kroksvans tolereras.
Svanskupering är enligt lag förbjuden i Sverige.

Extremiteter
Framställ
Skulderblad

Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda.

Armbåge

Armbågarna skall ligga tätt intill bröstkorgen. De får varken vara
inåt- eller utåtvridna.

Underarm

Frambenen skall vara korta och raka

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara fasta.

Framtassar

Framtassarna skall vara kompakta och väl behårade. Tårna skall
vara väl välvda. Formen skall vara som en rundad kattfot. Trampdynorna skall vara tjocka.

Bakställ
Helhet

Bakbenen skall ha tillräcklig muskulatur för att kunna ge ett bra
påskjut.

Knäled

Knälederna skall vara väl vinklade.

Has/hasled

Hasorna skall vara lågt ansatta och tydliga.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara raka bakifrån sett, varken inåt- eller
utåtvridna.

Baktassar

Baktassarna skall vara kompakta och väl behårade. Tårna skall vara
väl välvda. Formen skall vara som en rundad kattfot. Trampdynorna
skall vara tjocka.

Rörelser

Rörelserna skall vara fria, aktiva och eleganta, med bra påskjut av
bakbenen. Sunda rörelser är i högsta grad önskvärt.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara lång, silkeslen och rak, en aning vågig päls är tillåtet
men aldrig lockig. Ben, öron och svans skall ha riklig behåring.

Färg

Svart med tanteckning
Den svarta färgen skall vara glänsande svart med lysande mahognybruna tecken på nosen, som fläckar över ögonen, på bröstet,
öronlapparnas insidor samt på benen och under svansen.
Vit bröstfläck är inte önskvärt .
Trefärgad
Grundfärgen skall vara pärlvit med väl fördelade svarta fläckar och
med klar tanteckning på kinderna, som fläckar över ögonen, på
öronlapparnas insidor samt under svansen. En bred vit bläs skall
finnas mellan ögonen och på pannan och hjässan.
Blenheim
Grundfärgen skall vara pärlvit med väl fördelade kastanjeröda
fläckar. På huvudet skall finnas en bred, klar bläs med en klar,
kastanjeröd fläck (”spot”) ungefär av 3 cm storlek mitt på hjässan.
Ruby
Enfärgad med lysande, kastanjeröd färg. Vit bröstfläck är högst
oönskat.

Storlek/vikt
Vikt
Fel

3,6–6,3 kg.
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter.

Nota bene

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk
konstruktion skall användas till avel.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.
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Svansansättning

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med cirka 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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