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RUSSISK-EUROPÆISK LAIKA
(Russko-Evropeiskaia Laika)
Oprindelsesland: Rusland
Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Helhedsindtryk:

Alsidig jagthund
FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type)
Sektion 2 (Nordiske jagthunde)
Med brugsprøve
Dette er en russisk jagthunderace fra de europæiske skovarealer i Rusland. De første
optegnelser om en spidsøret hund fra de nordlige egne blev udgivet af A.A. ShirinskyShikhmatov i ”The Album of northern sledge dogs-laikas” in 1895. De nævnte hunde
var Cheremis og Zyrianskiy Laikas. Racen fandtes kun i Komi, Udmurtia, Arkhangelsk,
Yaroslavl, Tver, Moscow og i nogle andre områder i Rusland. I 1947 blev afkom fra
Arkhangelsk, Komi, Karelia, Votiatsk og fra andre Laikaer samlet til en race under det
moderne navn: Russisk-Europæisk Laika. Racestandarden blev godkendt i 1952. Den
korrekte moderne type på en Russisk-Europæisk Laika – som en godkendt renavlet
hund – er ikke opnået ved at krydse forskellige Laikaer, men ved et omhyggeligt
planlagt avlsarbejde igennem en lang periode.
En middelstor hund med en middel til stærk bygning. Helhedsindtrykket viser en
kvadratisk bygget hund, hvor skulderhøjden er den samme som afstanden fra
skulderspidsen til sædebenet. Kroppen kan dog være lidt længere. Muskulaturen er tør
og veludviklet. Knoglerne er stærke. Kønspræget er tydeligt
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Proportioner:

Hanner er kvadratiske til næsten kvadratiske og tæver lidt længere.
Højde/længde: Hanner 100/100-103
Tæver: 100/100-105
Skulderhøjden overstiger højden ved krydset med 1-2 cm hos hanner.
Hos tæver er den det samme eller 1 cm højere end krydset.
Længden af næsepartiet er lidt kortere end den halve hovedlængde.
Længden af næsepartiet er en anelse kortere eller det samme som det halve af
hovedets hele længde.
Afstanden fra albuen til jorden er en anelse større end afstanden fra skulderkammen til
albuen.

Temperament:

Rolig og behersket med en veludviklet lugtesans og evne til at opspore vildt

Hoved:

Tørt. Set ovenfra er det kileformet, trekantet og længere end bredt.

Skalle:

Temmelig bred med veludviklet nakkeknude

Stop:

Let fremtrædende øjenbrynsbuer giver indtryk af et udpræget stop – men det er aldrig
tydeligt.

Næse:

Middelstor og sort hos alle farvekombinationer

Næseparti:

Tør og tilspidset. Næsepartiet er lidt kortere end skallen. Næseparti og skalle er
parallelle.

Læber:

Tætsluttende og stramme

Kæber, bid:

Hvide, store, stærke og normalt udviklede tænder, der er regelmæssigt placeret i
kæben. Komplet tandsæt med saksebid

Kinder:

Veludviklede. Kindben og muskulatur er tydelige.

Øjne:

Ikke store. Ovale med moderat skråtstillede øjenrande. Hverken udstående eller
dybtliggende. Udtrykket er levende og intelligent. Øjenfarven er brun eller mørkebrun
hos alle farvekombinationer.

Ører:
Hals:

Opretstående og højtansatte – ikke store. Meget bevægelige, V-formede og tilspidsede
Muskuløs, mager og tør. Tværsnittet er ovalt. Længden er den samme som hovedets
længde. Halsen bæres i en vinkel på ca. 45 til 50° mod vandret.

Krop:
Skulderkam:

Veludviklet og fremtrædende – specielt hos hanner

Ryg:

Lige, stærk og muskuløs. Moderat bred

Lænd:

Kort og bred. Godt muskuløs og let buet

Kryds:

Bredt og let faldende. Moderat langt

Bryst:

Dybt og bredt. Det er ovalt i tværsnit og når ned til albuerne.

Underlinie:

Optrukken. Underlinien fra bryst til bug er tydelig optrukken.

Hale:

Oprullet eller seglformet. Berører ryggen, låret eller bagdelen

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:

Magre og muskuløse. Set forfra lige, moderat bredtstillede og parallelle. Forbenenes
længde fra albuen til jorden er lidt større end halvdelen af skulderhøjden.
Skulderbladet er langt og godt tilbagelagt.
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Overarm:

Lang muskuløs og ansat godt tilbage. Der er en tydelig vinkel mellem skulderblad og
overarm.

Albue:

Ligger tæt til kroppen. Er veludviklet og peger bagud parallel med kroppens midterlinie

Underarm:

Lige, mager og muskuløs med et ovalt tværsnit. Set forfra moderat bred og parallel

Mellemhånd:

Kort og let skråtstillet set fra siden. Foretrækkes uden vildkløer. NB: Det er forbudt at
fjerne vildkløer i Danmark.

Forpoter

Ovale og buede med tætsiddende kløer.

Bagpart:
Lår:

Muskuløs og velvinklet i alle led. Set bagfra lige og parallel
Moderat langt og skråtstillet

Knæ:

Velvinklet

Underlår:

Ikke kortere end overlåret og skråtstillet

Mellemfod:

Stillet næsten lodret. Set fra siden løber en lodret linie fra sædebenet tæt ned forbi
forsiden af mellemfoden. Foretrækkes uden vildkløer. NB: Det er forbudt at fjerne
vildkløer i Danmark.

Bagpoter:

Som forpoterne

Bevægelse:

Frie bevægelser

Hud:

Tyk og elastisk

Pels:
Hårlag:

Overpelsen er hård og lige. Underulden er veludviklet, blød, rigelig og uldagtig. Pelsen
på hovedet og ørerne er tæt og kort. Pelsen på skulder og hals er længere end på
kroppen og danner en krave. På kindbenene danner pelsen whiskers. Hos hanner er
pelsen længere på skulderkammen. Lemmerne er dækket af en kort, hård og tæt pels,
der er en anelse længere på bagsiden af lemmerne. Pelsen på bagsiden af bagparten
danner bukser – men uden faner. Der er et beskyttende lag af tætte hår mellem
tæerne. Halen er overdådigt dækket af en lige hård pels, der er lidt længere på
undersiden – og uden faner.

Farve:

De mest typiske farver er sort med hvidt eller hvid med sort. Helfarvet sort eller hvid
ses også.

Størrelse:

Skulderhøjde: Hanner 52-58 cm
Tæver 48-54 cm

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 velfærd og dens evne til at udføre sit oprindelige arbejde.
•

Afvigelse fra kønspræget

•

Æbleformet hoved, fremstående pande, ikke tilstrækkeligt udviklede kinder

•

Hængende læber

•

Tangbid, små udpræget spredt ansatte tænder

•

Mangel på andre tænder end PM1 og PM2

•

Øjnene store, små, runde, ikke skråtstillede, dybtliggende eller fremstående, lyse
øjne

•

Blød ryg, smal eller krum
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•

Lang lænd, smal eller buet

•

Fladt kryds, smalt eller for stejlt

•

Smalt bryst, fladt, tøndeformet eller hult

•

Stejl mellemhånd, svag mellemhånd

•

Kattepoter, harepoter, spredte poter

•

Bundne bevægelser

•

Tyk, løs eller rynket hud

•

Manglende underuld og manglende halskrave og whiskers

•

Grålig farve, pletter på hoved eller lemmer i samme nuance som grundfarven

•

2 cm over maximumshøjden

•

Tydelig afvigelse fra kønspræget

•

Let eller tung benstamme, tung krop

•

For tyk eller for mager

•

Hovedet for langt, stoppet for svagt eller for tydeligt

•

Opadvendt næseparti, for langt eller for groft

•

Manglende pigment på næse, læber og øjenrande

•

Mere end 4 manglende præmolarer – inklusive PM1

•

Store ører, lavt ansatte, ikke bevægelige

•

Runde ørespidser, for udviklede øreflipper

•

Hulbrystet

•

Udaddrejede poter, due-tæer, hjulbenet front

•

Stejle eller for skråtliggende skuldre

•

Smal bagpart med udaddrejede knæ. For bred, overvinklet eller for stejl

•

Tunge bevægelser, styltet eller vævende gang

•

Lang pels på bagsiden af forbenene, tydelige faner

•

Utypisk pels i fældeperioden

•

Tan (rød) aftegn på hoved og ben – anderledes end grundfarven

Alvorlige fejl:

Diskvalificerende fejl:
•

Aggressive eller for sky hunde

•

Enhver hund, der viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal diskvalificeres.

•

Ukorrekt bid, manglende tænder – ud over PM1 og M3, tangbid før 6 års alderen

•

Glasøjne, plettede eller forskelligt farvede øjne

•

Hængende eller delvis hængende ører

•

Naturlig stumphale, sabel- eller odderhale

•

For kort eller for lang pels, hale med fjerbusk

•

Enhver anden farve end de i standarden nævnte
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Bemærk;
•

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

•

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

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

Ω Ω Ω
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Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité
MARTS 2016
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