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Standard för

ÉPAGNEUL FRANÇAIS
Ursprungsland/
hemland

Frankrike

Användningsområde

Stående fågelhund

FCI-klassifikation

Grupp 7, sektion 1:2, Med arbetsprov

Bakgrund/ändamål

Épagneul français härstammar från de på medeltiden använda jakthundarna från Oysel som beskrivs av Gaston Febus. Stamfäderna
till rasen är högst sannolikt ursprunget till många olika varianter
av jaktspaniel. Genom urval utvecklades den till en elegant och
atletiskt byggd hund som markerar fågel fast och som i dag är synnerligen framstående vid jaktprov. Den första standarden upprättades 1891 av James de Connick. Standarden har sedan gjorts om
ett antal gånger och har anpassats till rasens olika utvecklingsstadier.

Helhetsintryck

Épagneul français är en medelstor stående fågelhund av kontinental
typ, elegant och väl musklad med normala proportioner. Den
harmoniska konstruktionen avspeglar den energi och härdighet
som krävs för att den skall kunna utföra sitt arbete. Benstommen
skall vara stark utan att vara grov.

Viktiga
måttförhållanden

Kroppslängden (från bröstbensknapp till sittbensknöl) skall överstiga
mankhöjden med 2-3 cm (hunden står som i en rektangel).
Bröstkorgens längd skall uppgå till eller överskrida 6/10 av
kroppslängden.

Uppförande/karaktär

Épagneul français har ett balanserat temperament. Rasen skall
vara rättfram, mild, lugn och vänlig. Vid jakt är den entusiastisk,
den är social mot andra hundar och en idealisk följeslagare i alla
situationer. Rasen är en utmärkt stående fågelhund, men också
en god apportör.

Huvud

Huvudet skall bäras stolt. Det skall vara väl utmejslat och varken
tungt eller överdrivet torrt. Huvudet skall vara medellångt och
medelbrett.

Skallparti
Skalle

Skallens sidor skall vara nästan parallella. Ögonbrynsbågarna skall
vara markerade. I profil skall skallens och nosryggens överlinjer
lätt divergera.

Stop

Stopet skall vara sluttande och måttligt markerat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara brun, väl pigmenterad och ha väl öppna
näsborrar.

Nosparti

Nosryggen skall hellre vara lätt konvex än rak. Nospartiet skall vara
något kortare än skallpartiet.

Läppar

Överläppen skall ligga väl an mot käken. Från sidan sett skall
överläppen hänga ned nästan vertikalt i sin främre del, för att därefter gradvis böja sig upp mot den knappt synliga och helt slutna
mungipan. Överläppen får inte täcka underläppen för mycket.

Käkar/tänder

Fullständigt sax- eller tångbett. Saxbett föredras framför tångbett.

Ögon

De kanelbruna ögonen skall till färgen närma sig pälsfläckarnas färg
så mycket som möjligt. Ögonen skall ha ett milt och intelligent
uttryck. De skall vara ganska stora och till formen ovala. Ögonkanterna, som skall vara bruna, skall sluta väl an mot ögongloben.
Det övre ögonlocket skall ha rikliga ögonfransar.

Öron

Öronlappen skall ligga väl an mot huvudet och vara ansatt bak
på huvudet i ögonhöjd. Öronen skall vara försedda med mer eller
mindre lång och vågig päls. När öronlappen förs lätt framåt skall
dess yttre del nå till nostryffelns bas.

Hals

Halsen skall vara oval, musklad och ha lätt konvex profil. Hakpåsar
skall inte finnas.

Kropp
Överlinje

Överlinjen skall vara rak och stram såväl i stående som i rörelse.

Manke

Manken skall vara torr, väl markerad och bred.

Ländparti

Ländpartiet skall vara brett men inte alltför långt. Det skall ha
kraftfull muskulatur.

Kors

Korset skall vara brett och rundat, harmoniskt sluttande i ländpartiets förlängning. Höftbensknölarna skall inte vara synliga.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall ha väl välvda revben, rymlig och nå ner till armbågarna. Förbröstet skall vara väl utfyllt och harmoniskt rundat.

Underlinje och buk

Underlinjen skall vara mjukt uppdragen mot buken utan överdrift
(inte vinthundslikt).

Svans

Svansen skall vara naturlig och nå till hasleden. Den skall vara
ansatt under överlinjen och den får inte bäras åt sidan. Svansen
skall bäras snett böjd neråt vid roten och mer eller mindre böjd
uppåt vid svanspetsen. Den skall vara kraftig vid svansroten och
gradvis avsmalna mot spetsen.
Svansen skall vara försedd med långa, vågiga, silkeslena behäng,
som skall börja några centimeter från svansroten och bli allt
längre mot mitten av svansen för att därefter gradvis minska mot
svansspetsen.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Frambenen skall vara lodräta och parallella. Deras baksidor skall
vara försedda med vågig päls av medellängd ovanför armbågen,
längre på frambenen och minska i längd i höjd med mellanhanden.

Skulderblad

Skulderbladen skall ligga väl an mot bröstkorgen och vara tämligen
snedställda (50 grader mot horisontalplanet).

Överarm

Överarmens längd skall vara mindre än 1/3 av mankhöjden. Vinkeln mot horisontalplanet skall vara ca 60 grader.

Underarm

Frambenen skall vara torra och väl musklade.

Handlov

Handlovarna skall vara väl mejslade och torra.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara väl mejslade och torra. Från sidan sett
skall de endast vara lätt snedställda.

Framtassar

Framtassarna skall vara ovala, väl välvda, slutna och ha päls mellan
tårna. Klorna skall vara starka och mörka. Trampdynorna skall
vara fasta och mörka.

Bakställ
Helhet

Bakifrån sett skall bakbenen vara lodrätt ställda. Bakbenen skall
vara kraftfulla och muskulösa från lår till underben.

Lår

Låren skall vara breda och tämligen långa med kraftfull och påtagligt framträdande muskulatur. Vinkeln mot horisontalplanet skall
vara mellan 65 och 70 grader.

Underben

Underbenen skall vara ungefär lika långa som lårbenen och ha väl
utfylld och framträdande muskulatur.

Has/hasled

Hasorna skall vara starka och seniga.

Baktassar

Baktassarna skall vara ovala och en aning längre än framtassarna,
men i övrigt lika.

Rörelser

Rörelserna skall vara lätta, smidiga, jämna och energiska men
samtidigt eleganta. Benen skall röra sig parallellt utan att rygglinjen
tenderar att sänkas överdrivet eller rulla.

Hud

Huden skall vara smidig och ligga väl an mot kroppen.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara lång och vågig på öronen, med behäng som når
nedanför öronlappen. Pälsen skall bilda fanor på baksidan av benen
och på svansen. På kroppen skall pälsen vara slät, silkeslen och
riklig, med några lätta vågor på nacken respektive vid svansansättningen. På huvudet skall pälsen vara kort och tunn.

Färg

Färgen skall vara vit och brun med måttlig mängd fläckar, vilka
ibland kan vara mycket stora, med oregelbundna fält, som kan ha
få eller måttligt många prickar eller roanteckning, utan överdrift.
Den bruna färgen varierar från kanel till mörk leverfärg.
Vit bläs och vit fläck på huvudet uppskattas, om markeringarna inte
är för stora. Avsaknad av vita markeringar på huvudet är helt tillåtet.
Läppränderna, ögonkanterna och nostryffeln skall vara bruna utan
avpigmentering.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhund:		
56 - 61 cm
Tik:		
55 - 59 cm
Avvikelse på +2 cm och -1 cm tolereras.

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 hundens förmåga att utföra sitt traditionella arbete.

Allvarliga fel

•
•
•
•
•
•
•

Alltför brett skallparti.
Dåligt ansatta tänder.
Alltför ljusa ögon efter 3 års ålder.
Delvis vitt öra; öra som är alltför kort eller som är trekantigt.
Klen benstomme.
Lockig päls på kroppen.
Avsaknad av behäng.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.
• Avsaknad av rastyp (otillräckliga drag som gör att djuret i helhet
inte tillräckligt liknar sina rasfränder).
• Över- eller underbett (omvänt saxbett utan förlorad kontakt
tolereras).
• Sned käke.
• Avsaknad av någon tand (utom P1orna).
• Olikfärgade ögon.
• Vass blick eller rovfågelsögon.
• Vindögdhet.
• Förekomst av sporrar på bakbenen.
Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är
förbjuden i Sverige.
• Andra färger än vitt och brunt.
• Avpigmentering (större pigmentbortfall på nostryffeln och/eller
ögonkanterna).
• Mankhöjd som avviker från de i standarden föreskrivna gränserna.

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 våra 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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