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Standard för
TIBETANSK SPANIEL
(Tibetan spaniel)
Grupp 9
FCI nummer 231
Originalstandard
1987-06-24
FCI-Standard
1998-05-11; engelska
SKKs Standardkommitté
2003-10-08
Ursprungsland/hemland:
Tibet/Storbritannien
Användningsområde:
Sällskapshund
FCI-klassifikation:
Grupp 9, sektion 5
Bakgrund/ändamål:
Tibetansk spaniel är en av de
hundraser, som räknar Tibet
som sitt ursprungsland. Rasen
har månghundraåriga traditioner
där. Det var främst i klostren den
levde. Förutom att vara en ytterst
vaksam väktare på klostermurarna,
fungerade den som munkarnas
sällskap. Hundarna hade också
ett religiöst/mytologiskt
symbolvärde. Tibetansk spaniel är
den tibetanska hundras som senast
kommit till Europa.

Bakgrund/ändamål:
Rasen kommer från Tibet där den i
århundraden har funnits i klostren.
Rasen användes som väktare och
varskodde munkarna när det kom
främlingar i dalarna på väg till klostren.
De var även fina sällskapshundar, som
gärna sov i sin ägares säng. Rasen vill
fortfarande gärna sova i sängar, den har
kvar sin vaktinstinkt, liksom de vill ligga
högt och se ut över sitt revir, gärna från
en upphöjd plats, en sten, ett bord eller
ett fönsterbräde. Rasen är nyfiken, men
de tar sällan ögonkontakt med personer
de inte känner, ibland blundar de när de
möter främlingar, vilket kan vara bra att
veta när man möter dem i en
utställningsring. Hundarna är ofta aktiva i
sitt intresse om vad som händer runt
omkring, men de kan även bli totalt
ointresserade av sin omgivning och med
blicken i fjärran. I en utställningsring får
detta inte misstas för annat än totalt
ointresse, eller en helt avslappnad
attityd. En tibetansk spaniel kan bli
gammal, 15 år är inget ovanligt. Rasen
skall rakt över ses som en mycket
ursprunglig tibetansk hundras. Den får
inte vara överdriven på något sätt, detta
är mycket viktigt att komma ihåg när den
skall bedömas.
Alla överdrifter är fel oavsett om det ser
glamoröst eller flashigt ut. Det är viktigt
att komma ihåg rasens ursprung som en
uråldrig hundras från världens tak, en ras
som funnits i sekler. Vi skall se oss som
rasens väktare och vara noggranna med
att inte förändra eller ”modernisera” den.
Den fungerar så bra i vår västerländska
värld som den är.
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Helhetsintryck:

Helhetsintryck:

Tibetansk spaniel är en
liten, aktiv och alert
hund. Helheten skall ge
ett välbalanserat intryck.
Kroppens längd skall
något överstiga mankhöjden.

Notera det något rektangulära formatet
som inte får innebära kortbenthet. Den
rörliga och livliga tibben bör visas på löst
koppel och ställa upp sig själv. Man
missar hundens rastypiska och alerta
livlighet om den hålls i ett järngrepp av
handlern i stående och/eller visas
upphängd i stramt koppel i slängtrav i
full rulle runt en utställningsring.

Uppförande/karaktär:

Uppförande/karaktär:

Till temperamentet är den
vaken och tillgiven men
självständig. Den är glad
och självmedveten,
mycket intelligent, men
avståndstagande mot
främlingar.

En tibbe är glad, morsk och bestämd.
Avståndstagande mot främlingar innebär
inte skygghet eller nervositet.
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Huvud:

Huvud:

Huvudet skall vara
litet i proportion till
kroppen och bäras stolt.
Det skall vara maskulint hos hanhundar,
men inte grovt.

Huvudet är ett av rasens särtecken och är
mycket viktigt för rastypen. Det får aldrig
vara stort och grovt – litet och nätt är
ledstjärnan. Rasen anses vara en
huvudras.

Skallparti

Skallparti

Skallen skall vara lätt
välvd, av måttlig bredd
och längd.

Äppelformade eller toppiga skallar är helt
fel och skall motarbetas.

Stop
Stopet skall inte vara
djupt, men markerat.
Nostryffel

Nostryffel

Nostryffeln skall helst vara svart.

Observera standardtextens helst.

Nosparti

Nosparti

Nospartiet skall vara medellångt, trubbigt
med fylliga överläppar och utan rynkor.
Hakan skall vara lagom djup och bred.

Nosen får inte vara kort eller
pekingeseliknande. Den får heller inte vara
lång och snipig, med fattig underkäke.
Frownlines kallas de mycket önskvärda
schatteringar i pannan och på nosen som
bildas av pälsen. Dessa är ytterst
rastypiska och får inte förväxlas med
rynkor/hudveck som inte får förekomma.
Hela nospartiet skall vara fylligt från alla
håll, med markerade noskuddar.
Den önskvärda trubbigheten erhålles
genom en väl markerad haka. Läpparna får
absolut inte vara lymfatiska.
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Käkar/Tänder

Käkar/Tänder

Lätt underbett. Tänderna skall vara jämnt
placerade och underkäken skall vara
bred mellan hörntänderna. Komplett bett
är önskvärt. Tänder och tunga får inte
synas när munnen är stängd.

Antalet tänder är inte det viktigaste,
obeservera standardtextens
önskvärt. Notera att en
avslappnad eller ointresserad tibbe
ibland kan låta underläppen hänga
så att tänderna anas. Bett att
eftersträva, foton, se nedan.

Ögon

Ögon

Ögonen skall vara mörkbruna,
medelstora, ovala, klara och uttrycksfulla.
De skall sitta tämligen brett isär men vara
framåtriktade. Ögonkanterna skall
vara svarta.

Det skall finnas en glimt i den
nyfikna och livliga blicken.

Öron

Öron

Öronen skall vara tämligen högt ansatta,
medelstora och hängande.
Hos den vuxna hunden skall öronen ha
rikligt behäng. Det är önskvärt att öronen
lyfts något från skallinjen, men de får inte
vara för lätta. Det är otypiskt med lågt
ansatta, stora eller tunga öron.

Öronen som lyfts lätt när hunden är i
aktivitet får aldrig vara flygiga.
Vanligt är stora tunga öron vilket
förstör såväl uttryck som helhet på
huvudet.
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Hals:

Hals:

Halsen skall vara måttligt
kort, stark och väl ansatt
i skulderpartiet.
Den skall vara täckt av en
man eller ”schal” av
längre hår, mer markerad
hos hanhundar än hos
tikar.

Måttligt kort hals får inte förväxlas med
den till synes korta hals som beror på
en fellagd skuldra. En för kort hals ger
ett stabbigt intryck, en för lång hals ger
obalans i helheten.

Kropp:

Kropp:

Kroppslängden, från
manke till svansrot, skall
vara något större än mankhöjden.

Notera den något annorlunda metoden att
mäta kroppslängden.

Schalens mängd och längd kan förvilla
blicken.

Rygglinje
Rygglinjen skall vara plan.
Bröstkorg

Bröstkorg

Bröstkorgen skall ha väl välvda revben.

En välutvecklad bröstkorg av god längd är
ett måste på en sund och livlig hund.

Svans

Svans

Svansen skall vara högt ansatt, ha riklig
plym och i rörelse bäras i en stolt båge
över ryggen. Stående får hunden bära
svansen hängande.

Se upp med:
Hårt rullade svansar.
Svansar som ligger platt mot
ryggen.
Låg svansansättning.
Observera sista meningen i
standardtexten.
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Extremiteter:
Framställ:
Benstommen skall vara
måttligt grov.
Skulderblad
Skuldrorna skall vara väl
tillbakalagda och fasta.
Underarm

Underarm

Underarmarna skall vara lätt
böjda.

Den korrekta böjen är ytterst viktig. Ett vanligt
förekommande fel är att böjen kombineras
med en oönskad vek mellanhand och
utåtvridna tassar.

Framtassar

Framtassar

Hartassar som skall vara små och
nätta med fransar mellan tårna.
Fransarna är ofta längre än
tassen. Rund s k kattass är inte
önskvärd.

Långa fransar anses som fint och är ett av
rasens adelsmärken.

Bakställ:

Bakställ:

Bakbenen skall vara välkonstruerade och kraftiga.

Stor vikt skall läggas vid att hunden i såväl
stående som gående skall vara parallell och
inte heller övervinklad eller underställd. Den får
inte heller vara kohasig eller hjulbent.

Knäled

Knäled

Knälederna skall vara
måttligt vinklade.

Notera standardtexten!

Has
Haslederna skall vara lågt
ansatta och bakifrån sett
parallella.
Baktassar
Baktassar, se framtassar.
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Rörelser:

Rörelser:

Rörelserna skall vara raska,
fria, aktiva och parallella.

Brådskande beskriver bättre snabbheten
i steget och den bestämda målmedvetna
attityd som är så rastypisk.
Rörelserna är en stor del av rasens
karaktär.
Kom ihåg att det är lika otypiskt med
korta symaskinsrörelser som med ett
långt elastiskt flytande steg. Det korrekta
rörelseschemat syns endast när hunden
visas på löst koppel.

Päls:

Päls:

Pälsstruktur

Pälsstruktur

Täckhåret skall vara silkeslent, slätt i
ansiktet och på framsidan av benen,
medellångt på kroppen, men tämligen
åtliggande. Underullen skall vara fin och
tät. Öronen och frambenens baksidor
skall vara väl befransade. Svansen och
lårens baksidor skall ha riklig, längre
päls. Rasen får inte vara överpälsad.
Tikar tenderar att ha mindre päls och
kortare man än hanhundar.

Vanligt fel är en utvecklad nästan rakt
utstående ymnig kroppspäls a lá
pekingese. Till delar lyfts då täckhåren av
överdrivet tät underull vilket ger ett tungt
intryck även på den tunnaste hund.
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Färg

Färg

Alla färger och blandningar
av färger är tillåtna.

I underbara färgskalor, från
svartaste svart till vitaste vitt med
eller utan olika former av
teckningar, är det endast
leverfärgen man skall se upp
med, i det att svart pigment
(ögonkanter) till den färgen är en
genetisk omöjlighet.

Storlek/vikt:
Mankhöjd

Mankhöjd

Ca 25 cm

Nyligen officiellt genomförda
mätningar gav vid handen att
hundarna tenderar, jämnt över
åldrar och kön, att ligga inom 25
till 28 cm. Samma förhållande
synes även råda i andra länder.

Vikt
Ca 4-7 kg
Fel:
Varje avvikelse från standarden är fel och
skall bedömmas i förhållande till graden
av avvikelse.

Nota bene:
Hund får ej prisbelönas om den är
aggressiv eller extremt skygg eller om
den har anatomiska defekter som menligt
kan påverka dess hälsa och sundhet.
Testiklar:
Hos hanhundar måste båda testiklarna
vara fullt utvecklade och normalt belägna
i pungen.
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Anteckningar
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