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A breed never to be forgotten
Tack för att Du tar dig tid att läsa igenom vårt kompendium som handlar om den numerärt
lilla rasen, SUSSEX SPANIEL.
Vi har i text och bild försök belysa det som vi i SSRK anser viktigt att synliggöra.
Vår förhoppning är att Du som exteriördomare ska få en tydligare bild av rasen!
Genom att förmedla den kunskap vi har om rasen hoppas vi att ni ska kunna hjälpa oss att
bevara rasen för framtida generationer. För dig som är intresserad att lära dig mer om rasen
rekommenderar vi dig att läsa boken, The Sussex Spaniel av Peggy Grayson.

Vi vill rikta ett stort tack till alla fotografer, samt övriga som varit behjälpliga, ingen nämnd
och ingen glömd.

A special THANK YOU to The Sussex Spaniel Association, UK for helping us out with photsos
and information. Photographers: Van Benett, Sheila Appelby, Shula Shipton, Nick Ridley,
Louise Bradley, Anne Lydeking and Michal Klein.
Svenska Spaniel och Retrieverklubben 2014
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HISTORIA
Sussex spaniel uppstod som en lokal spanielvariant i grevskapet Sussex i England. Dess
historia kan följas tillbaka ända till slutet av 1700-talet och man vet att rasen består av den
nu utdöda "Liver and Black Norfolk Spaniel", field spaniel och möjligen några andra tidigare
s.k. setting spaniels.
Rasen antas vara skapad av Mr. Fuller, Roshill Park i Sussex under 1800 talet. Mr Augustus
Elliott Fuller (1777-1857) kennel Rosehill, England, är rasens upphovsman. Han födde upp
rasen i 50 år, ända fram till 1850. Det var inte förrän efter hans död rasen förmodades ha
kommit även i andras ägo.
Målsättningen med avelsarbetet
var att få fram en stötande och
apporterande fågelhund, som
kunde klara av besvärliga och
snåriga terrängförhållanden.
Sussex är den enda spaniel som
jagar med ett klangfullt och ljudligt
skall, vilket ytterligare förbättrade
Tavla, Sussex spaniel av Lilian Cheviot daterad 1904
användbarheten i besvärlig mark.
Dess långsamma jaktsätt är också en förutsättning för att jägaren skall kunna följa hunden
under jakten och därmed komma i tillfälle till skott i sådana marker.
Sussex spaniels ställdes ut för första gången, år 1862, i London. Rasklubben The Sussex
Spaniel Association bildades i England 1924.
Rasen är sällsynt och har en begränsad genpool. Rasen ingår i The Kennel Clubs
skyddsprojekt Vulnerable native breeds.
Under 2013 föddes det endast 55 valpar i Storbritannien och i snitt har det fötts ca 65 valpar
per år de sista 10 åren.

SUSSEX SPANIEL I SVERIGE
Den första sussex spanieln, hanhunden Quettadene Dougal, kom till Sverige på slutet av
1960- talet och var en import från England. Den första kullen som registrerades i Sverige
1972, var efter Quettadene Dougal och en importerad tik, Melana of Fourclovers, från den
berömda Fourclover kenneln i England.
Sussex spaniel är en numerärt liten ras, både nationellt och internationellt. I Sverige finns
idag ett mycket litet antal hundar och det registreras ca 4 hundar per år, inklusive importer.
Sussex spaniel har ingen rasklubb i Sverige, utan Svenska Spaniel och Retrieverklubben är i
dagsläget ansvarig för rasen.
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STANDARD FÖR SUSSEX SPANIEL
Standardens text återfinns i de färgade rutorna här nedan
FCI-nummer 127
FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-12
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13
Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-04-27
URSPRUNGSLAND/HEMLAND
Storbritannien
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Stötande och apporterande fågelhund
FCI-KLASSIFIKATION
Grupp 8, sektion 2, Med arbetsprov

HELHETSINTRYCK
Sussex spaniel skall vara kraftigt byggd.
Karakteristiskt för rasen är de utpräglat rullande rörelserna, som inte förekommer hos
någon annan spanielras.
UPPFÖRANDE/KARAKTÄR
Rasen är aktiv, energisk och vänlig. Sussex spaniel har en medfödd arbetsförmåga.
Den ger skall när den arbetar i tät vegetation
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HUVUD
Huvudet skall vara välbalanserat
SKALLPARTI
Skalle
Skallen skall vara bred och måttligt rundad från öra till öra. Den får varken vara flat eller
äppelformad. Skallen skall ha mittfåra. Ögonbrynen skall vara rynkade och nackknölen
tydlig men inte framträdande.
Stop
Stopet skall vara markerat.

HUVUD/SKALLPARTI
Kommentar
Huvudet hos hanhunden ska vara rejält, men
inte överdrivet tungt och massivt. Tiken ska
ha ett feminint huvud, men utan att vara
snipigt eller tunt. Det talas om två typer av
huvud på sussex, en tyngre och en lättare
typ. Båda är accepterade.
Ögonbrynen ska vara lätt markerade och
ordentligt uppbyggda.
Nospartiet ska vara något kortare än skallen.
Huvudet ska stå i proportion till hunden i
övrigt. Ett huvud med allt för mycket löst
skinn och hängande ögonkanter är inte önskvärt.
Huvudet utvecklas sent och en sussex spaniel är sällan färdigutvecklad i huvudet förrän vid
ca 3-4 års ålder.
Standarden är klar i sin skrivning angående skallen, då en flat eller en äppelformad skalle
inte är önskvärd. Det är den korrekta huvudformen med en måttlig rundad skalle,
tillsammans med skallens mittfåra och markerade ögonbryn som ger skallens dess rastypiska
karaktär.
ANSIKTE
Nostryffel
Nostryffeln skall vara väl utvecklad och leverbrun.
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HANAR OCH TIKAR MED BRA HUVUDEN
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Käkar/tänder
Käkarna skall vara starka med perfekt, regelbundet och komplett saxbett.

KÄKAR/TÄNDER
Kommentar
Underbett är inte ovanligt i rasen. Bettfel ska påverka priset.
Ögon
Ögonen skall vara hasselnötsbruna, tämligen stora men inte framträdande. De skall ha ett
milt uttryck och bindhinnan får endast vara aningen synlig, om än alls.

ÖGON
Kommentar
Färgen på ögonen ska följa
färgen på nostryffeln och
pälsen. Allt för ljusa ögon är
inte önskvärt. Detta ger ett
elakt och hårt uttryck som
dåligt stämmer överens med
rasens vänliga karaktär.
Ögonfärgen hos unga
hundar är ofta ljus, men
mörknar oftast med åldern.
Otillräckligt strama
ögonkanter och alltför
riklig lös och tjock hud är inte önskvärt.
Öron
Öronen skall vara tjocka, tämligen stora och droppformade. De skall vara jämförelsevis lågt
ansatta strax ovanför ögonlinjen. Öronen skall vara tätt åtliggande.

ÖRON
Kommentar
Öronen får inte vara allt för korta, utan ska ha bra längd, minst till nostryffeln, och vara väl
behårade. Allt för högt ansatta öron ger huvudet ett felaktigt uttryck.
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HALS
Halsen skall vara lång, stark och lätt böjd. Huvudet skall bäras endast något över rygglinjen.
Halsskinnet skall vara obetydligt men halskråset rikligt.
HALS
Kommentar
Halsen får inte vara för kort, då det ger ett intryck av att huvudet sitter placerat direkt på
skuldrorna. Halsen ska vara tillräcklig lång och muskulös för att kunna möjliggöra
apportering av stora och tunga byten.

KROPP
Hela kroppen skall vara kraftig och jämbred utan tecken på midja.

KROPP
Kommentar
Sussex spanieln är en massiv och rektangulär hund.
Midja kan ofta ses på unga och ännu ej färdigutvecklade hundar. På en vuxen hund ska inga
tecken på midja finnas.
Massa kommer med åren och får inte förväxlas med fetma eller överhull. Kroppen är inte
fullt utvecklad förrän i ca 4-5 års åldern.
För korta kors, med högt buren svans förekommer och är inte önskvärt. Unga hundar kan ge
ett högställt och luftigt intryck innan behängen är fullt utväxta.
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Rygg
Ryggen skall vara välutvecklad och muskulös både på djupet och på bredden.
Ländparti
Ländpartiet skall vara välutvecklat och muskulöst både på djupet och på bredden.

RYGG
Kommentar
Rygglängden för sussex omnämns över huvudtaget inte i standarden. Sussex spanieln är
dock en rektangulärt byggd hund och ska därmed också ha en rygg som är längre än höjden
på hunden.

Ryggen ska vara plan och stark. Uppifrån sett ska hunden vara jämn över ryggen och sakna
midja.
Bröstkorg
Bröstkorgen skall vara djup och väl utvecklad, inte alltför rund och bred. De bakre revbenen
skall vara långa.

BRÖSTKORG
Kommentar
Bröstkorgen ska vara djup, väl ned till armbågen, men inte för rund och bred.
Den får inte ha en tunnformad bröstkorg. Midja är inte önskvärt på en vuxen hund.
Kroppsmassan ska komma från en sund och välmusklad kropp och inte från överhull.
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SVANS
Svansen har tidigare traditionellt kuperats till en längd av 13-18 cm.
Kuperad svans:
Svansen skall vara lågt ansatt och får inte bäras över rygglinjen. Den skall vara väl bepälsad
men utan fana.
Okuperad svans:
Svansen skall vara lågt ansatt och får inte bäras över rygglinjen. Den skall vara medellång
och avsmalna gradvis mot svanstippen. Svansen skall ha måttlig fana. Livliga svansrörelser
är typiskt för rasen.
Svanskupering är förbjuden i Sverige.

SVANS
Kommentar
Ingen hänsyn till svansens längd, form eller behåring har tagits i aveln, då avelsbasen är
alldeles för liten för detta. Inte heller vid bedömning bör detta vara avgörande för pris
och/eller placering.

EXTREMITETER
Framställ
Skulderblad
Skuldrorna skall vara fria och sluttande.
Underarm
Frambenen skall vara starka och tämligen korta. De skall ha god benstomme och vara
muskulösa.
Handlov
Handlovarna skall vara breda och starka.
Mellanhand
Mellanhänderna skall vara korta och ha god benstomme
Framtassar
Framtassarna skall vara runda med kraftiga trampdynor. De skall vara väl bepälsade mellan
tårna.
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EXTREMITETER
Kommentarer
Både fram- och bakben ska ha bra benstomme och vara starka. Frambenen ska vara raka och
utan tendens till att vara krokiga.
Skuldra
Skuldrorna ska ligga väl an mot kroppen.
Det förekommer ofta att sussex spanieln är lösa
i armbågarna. Detta är inte önskvärt på
vuxna hundar.
Handlov
Mjuka mellanhänder (handlovar) förekommer i rasen och är inte önskvärt.
Fram- och baktassar
Tassarna ska vara kraftiga, starka, vara
väl slutna och de får inte vara för små.
Bakställ
Helhet
Bakbenen skall vara korta och starka med god benstomme. De får inte förefalla kortare än
frambenen eller vara för kraftigt vinklade.
Lår
Låren skall ha stark benstomme och vara muskulösa.
Has/hasled
Hasorna skall vara breda och starka.
Baktassar
Baktassarna skall vara runda med kraftiga trampdynor. De skall vara väl bepälsade mellan
tårna.

BAKSTÄLL
Kommentarer
Bakstället ska vara kraftigt och ge ett stabilt intryck. En allt för vinklad knäled är inte
önskvärd, utan sussex spanieln ska vara måttligt vinklad.
Hasen ska vara stark och inte överdrivet vinklad.
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RÖRELSER
Sussex spaniel skall ha fria och regelbundna fram- och bakbensrörelser med den för rasen
karakteristiska rullningen.

RÖRELSER
Kommentar
Det är ganska vanligt förekommande att rasen rör sig i passgång. Den karakteristiska
rullningen är idag tyvärr ganska ovanlig.
Rörelserna ska vara fria med bra steglängd. I trav ska rygglinjen vara plan, med huvudet
buret bara något högre än rygglinjen.

12

PÄLS
Pälsstruktur
Pälsen skall vara riklig, slät och utan tendens till lockighet. Underullen skall vara riklig för att
göra pälsen motståndskraftig mot väder och vind. Öronen skall vara täckta av mjuk, vågig
päls som inte får vara alltför riklig. Fram- och bakbenen skall ha måttligt med behäng

PÄLS
Kommentar
Pälsen på nospartiet ska se ut och
kännas som sammet. Detta kallas
”sealskin”, och är mycket tät och kort
päls .
Många hundar är inte fullpälsade före
3-4 års ålder, då rasen är sent
utvecklad.
Äldre hundar kan få en ökad mängd
päls med lockigare struktur med åren.
Detta är acceptabelt på äldre hundar.
Färg
Varmt gyllene leverfärg med guldlyster i hårtopparna. Den gyllene färgtonen skall
dominera. Pälsfärg som är mörkt leverbrun eller mörkt leverbrun som tonar i purpurbrunt
är inte önskvärd.

FÄRG
Kommentar
Problem med en korrekt pälsfärg
förekommer i rasen. Inga andra
färger förutom den varmt gyllne
leverfärgen med guldlyster i
topparna är önskvärd. Färgen är
mycket viktig då denna skapar en
del av rasens identitet. Valpar och
unga hundar har vanligtvis en
mörkare färgnyans. Andra nyanser så som mörkt leverbrun, purpur, brunlila eller liver and
tan ska påverka priset negativ. Vit bröstfläck förekommer på rasen och är helt acceptabelt.
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HANAR I OLIKA ÅLDRAR AV UTMÄRKT TYP
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TIKAR I OLIKA ÅLDRAR AV UTMÄRKT TYP
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STORLEK/VIKT
Mankhöjd
Idealhöjd 38-41 cm
Vikt
Cirka 23 kg

STORLEK/VIKT
Kommentar
Allt för små hundar är inte önskvärt.
Det ska finnas en klar könsskillnad mellan
hane och tik.
Viss avvikelse från standardens skrivning
rörande mankhöjd kan accepteras på en
i övrigt korrekt hund.

FEL
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av
avvikelse och dess påverkan på hundens
hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.
DISKVALIFICERANDE FEL
• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.
TESTIKLAR
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

NOTA BENE
SRD
Sussex spaniel ingick tidigare i Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar. Var särskilt
observant på dessa avvikelser när du dömer rasen: Otillräckligt strama ögonkanter och allt
för riklig lös, tjock hud som kan leda till ögonproblem. Särskild uppmärksamhet ska därför
fästas vid ögon och hud.
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Några ord på vägen till dig som ska döma Sussex spaniel…
Typ är viktigare än enskilda detaljer. Dock får INTE de detaljer som gör en sussex till just en
sussex, saknas! Utan dessa karakteristiska rasdetaljer, blir hunden bara en brun liten
spaniel…
FÄRG – Ingen annan färg utom den gyllne leverfärgen med guldlyster i topparna är önskvärd!
PROPORTIONER – Sussex spanieln är en massiv hund som är rektangulär, dvs. längre än hög.
Halsen får inte vara för kort.
RÖRELSER – De rullande rörelserna är viktiga! Utan dessa förloras en del av rasens karaktär.
Sussex är en numerärt mycket liten ras, men det ska för den skull INTE innebära att dåliga
exemplar av rasen ska premieras i utställningsringen! Det gör inte rasen något gott i det
långa loppet.
För att citera en av rasens grand old ladys, Mrs Joy Freer, kennel Four Clover…
“Beware of the short necked, short backed dog with a round head, and no roll. They may look
like great little dogs as they bustle around the ring, dripping with coat. They often catch the
eye of the Group judge, for they look smart, flashy and showy! They look like everything
except a Sussex!”

KORT OM TRIMNING OCH PRESENTATION
En sussex ska inte trimmas, men viss
putsning kan behövas.
Pälsen ska se ”naturlig” ut och
hård trimning är inte önskvärt.
Den ska ge ett städat och
välvårdat intryck. Tassarna och
insidan av öronen, runt
hörselgången, ansas ofta.
Sussex spanieln ska visas i ett för
hunden lagom tempo och visas i
löst koppel. Huvudet ska inte lyftas för högt, utan bäras strax över rygglinjen. Vanligtvis ställs
hunden upp, men även fri visning förekommer.
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