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VESTSIBIRISK LAIKA
(Zapadno-Sibirskaia Laika)
Oprindelsesland: Rusland
Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Alsidig jagthund
FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type)
Sektion 2 (Nordiske jagthundehunde)
Med brugsprøve
Denne indfødte russiske jagtrace stammer fra Uralbjergene og skovområderne i Vestog Østsibirien. Hundene blev udvalgt fra Khanty og Mansi jagthunde. I begyndelsen af
det 20. århundrede nedskrev russiske kynologer de første racestandarder for Vogul
(Mansi) og Ostyak (Khanty) Laikaer. I 1947 fremlagde man en ny opdeling af Lailkaracerne, og tæt beslægtede Khanty og Mansi hunde blev samlet i en race. Den nye
racestandard for Vestsibirisk Laika blev godkendt i 1952.
I dag er Den Vestsibiriske Laika den mest udbredte jagtrace i Rusland, og den er vidt
spredt i alle skovområder fra Karelien til Kamchatka. Racen er især populær i dens
oprindelige områder. Avlsmateriale fra kenneler, hvis hunde er af stabil type med gode
arbejdsegenskaber, er blevet indført til alle kynologiske centre i Den Russiske
Føderation.

Helhedsindtryk:

En hund af middel til lidt over middel størrelse. Den er substansfuld med stærk og ren
bygning.
Kroppens længde fra forbryst til sædebensknude er lidt større end afstanden fra
skulderkammen til jorden. Kønspræget er udtalt. Hanner er større end tæver og
tydeligt maskuline. Muskulaturen er veludviklet og knoglerne stærke.
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Proportioner:

Højde/længde: Hanner 100/103-107
Tæver: 100/104-108
Hos hanner ligger skulderkammen 1-2 cm højere end krydset.
Hos tæver er højden den samme, eller skulderkammen ligger 1 cm over krydset.
Hovedets længde er tydeligt længere end dets bredde.
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 den halve afstand fra
skulderkammen til jorden.

Temperament:

Et roligt velbalanceret temperament. En energisk hund med en særdeles veludviklet
lugtesans og evne til at opspore vildt. Den er opmærksom, fintmærkende og har en
udtalt passion for jagt – uanset om det er fuglevildt eller pelsklædt vildt.. Den er
selvsikker og opmærksom over for fremmede.

Hoved:

Tørt, kileformet og i balance med hundens størrelse. Set ovenfra ligner det en ligesidet
trekant. Skallepartiet er moderat bredt. Tævers hoveder er smallere end hanners.

Skalle:

Skallens længde er tydeligt større end bredden. Set forfra er den flad eller lidt rundet.
Næseryggen er parallel med skallens overside. Øjenbrynsbuerne er kun svagt
fremtrædende. Pandefuren og nakkeknuden er tydeligt markerede.

Stop:

En anelse fremhævet

Næse:

Sort og af middel størrelse. En lidt lysere brunlig næse tolereres hos hvide hunde.

Næseparti:

Moderat tilspidset. Bliver bredere ved hjørnetændernes placering. Længden af
næsepartiet er halvdelen eller lidt kortere end hovedets længde. Set i profil er
næsepartiet moderat kileformet.

Læber:

Tætsluttende

Kæber, bid:

Stærke, hvide og store tænder. De er veludviklede og ensartet – ikke for tæt –
placeret i kæben. Komlpet saksebid (42 tænder) efter tandformlen.

Kinder:

Kindbensbuerne er tydelige.

Øjne:

Ikke store, ovale og skråtstillede. De er ret dybt placerede – mere end hos de øvrige
Laika-racer. Udtrykket er intenst og intelligent Øjenfarven er mørkebrun eller en
nuance af brunt, der passer med pelsfarven.

Ører:

Opretstående og højtansatte. De er v-formede og ender i en spids. De er meget
bevægelige. Svagt udviklede øreflipper.

Hals:

Muskuløs, tør og lang. Af samme længde som hovedet. Oval i tværsnit. Halsen bæres i
en vinkel på 45 -55 grader i forhold til vandret.

Krop:
Overlinie:

Fast og lige. Blødt faldende fra skulderkammen til haleansætningen

Skulderkam:

Veludviklet og fremtrædende – specielt hos hanner

Ryg:

Lige, stærk og godt bemusklet. Moderat bred

Lænd:

Kort og moderat bred. Godt bemusklet og let buet

Kryds:

Bredt og let faldende. Moderat langt

Bryst:

Moderat dybt, bredt (brystet når ned til albuen) Det er langt og ovalt i tværsnit.

Underlinie:

Optrukken. Underlinien stiger let fra bryst til bughule.

Hale:

Fast oprullet og båret over ryggen eller hofterne. Når den strækkes ud, når den til
hasen – eller kan være 1-2 cm kortere.
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Lemmer:
Forpart:

Set forfra er den lige og parallel og ikke for bredt stillet. Forbenenes længde fra albuen
til jorden er lidt mere end halvdelen af højden ved skulderkammen.

Skuldre:

Skulderbladet er langt og godt tilbagelagt.

Overarm:

Lang, muskuløs og skråtstillet

Albue:

Ligger tæt til kroppen. Albuespidsen er veludviklet og ligger parallelt med kroppens
længdeakse.

Underarm:

Lang, lige og muskuløs – ikke grov – med ovalt tværsnit.

Mellemhånd:

Ikke lang. Let skråtstillet set fra siden. Vildkløer er ikke ønskelige. NB: Det er forbudt at
fjerne vildkløer i Danmark.

Forpoter

Ovale. Hvælvede med tæt sluttende tæer. De midterste tæer er lidt længere.

Bagpart:
Lår:

Muskuløs og stærk med tydelige vinkler i alle led. Set bagfra er benene lige og
parallelle.
Moderat langt og let skråtstillet

Knæ:

Godt vinklede

Underlår:

Moderat langt og skråtstillet – ikke kortere end overlåret

Mellemfod:

Placeret næsten lodret. Set fra siden bør en lodret linie fra sædebensknuden passere
tæt forbi forsiden af mellemfoden. Vildkløer er ikke ønskelige. NB: Det er forbudt at
fjerne vildkløer i Danmark.

Bagpoter:

Ovale. Hvælvede med tæt sluttende tæer. De midterste tæer er lidt længere.
Bagpoterne er lidt mindre end forpoterne.

Bevægelse:

Fri og energisk. Den typiske bevægelse er kort trav skiftende med galop.

Hud:

Tyk og elastisk uden folder eller fortykkelser

Pels:
Hårlag:

Overpelsen er tæt 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 forbenene. 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 kun er lidt
længere på undersiden – og uden faner.

Farve:

Grå med rødbrunt, rød med rødbrunt, grå, rød, fawn og rødbrun i alle nuancer. Rent
hvid eller plettet - f.eks. hvid med pletter i de ovenfor nævnte kropsfarver.

Størrelse:

Skulderhøjde: Hanner 55-62 cm
Tæver 51-58 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

•

En anelse nervøsitet eller manglende tillid til fremmede

•

Manglende pandefure, ikke tydelig nakkeknude, buet næseryg

•

Delvis manglende pigment på næse, læber og øjenrande

•

Lys øjenfarve
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•

Lyst pigmenteret næse, læber og øjenrande

•

Mangel på mere end 4 præmolarer - PM1-PM2

•

Tangbid efter 6-årsalderen

•

Lavt ansatte ører, bløde ikke opretbårne ører, ørerne ikke bevægelige

•

Krydset vandret, let indsunken

•

Stejl skulder, ind- eller udaddrejede albuer

•

Flad brystkasse, let hulbrystet

•

Flade fødder, spredte fødder

•

Småpletter på hoved og ben i samme farve som kropsfarven

•

Manglende underuld, halskrave og whiskers – undtagen i fældeperioder

•

Bundne bevægelser

•

2 cm over maximumshøjden hos tæver, 2 cm under minimumshøjden hos hanner

•

Tydelig afvigelse fra kønspræget

•

For nervøs

•

Omvendt kønspræg

•

For fed eller mager

•

Brat stop, opstoppernæse, kort næseparti, løse læber

•

Manglende pigment på næse, læber og øjenrande

•

Runde øjne, ikke skråtstillede, udstående, gule øjne, løse øjenrande

•

Tandmangler, små og spredte tænder

•

Udstående ører, rundede spidser, for store ører, for udviklede øreflipper

•

Svajryg, krum ryg

•

Lang lænd, smal, hængende eller krum lænd, overbygget

•

Hulbrystet

•

Halen for lang eller for kort, berører ikke ryg eller hofter

•

Udaddrejede poter, duetæer eller hjulbenet front, blød mellemhånd

•

Overvinklet eller stejl bagpart, udaddrejede knæ, kohaset eller smal bagstilling

•

Tung, bunden bevægelse, styltet eller vævende gang

•

For lang pels på bagsiden af forbenene, tydelige faner på bagparten og undersiden
af halen

•

Bølget, krøllet, blød og for lang pels, pelsen skiller på ryggen og skulderkammen

•

Udbredte småpletter af samme farve som grundfarven på hoved og ben

•

Aftegn af anden farve end grundfarven

•

Sort eller sort/hvid farve

•

Afvigelser fra størrelsen på mere end +/- 2 cm, højden ved skulderkammen mindre
end ved krydset

Alvorlige fejl:
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Diskvalificerende fejl:
•

Aggressive eller for sky hunde

•

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

•

Ukorrekt bid

•

Skæv mund

•

4 eller flere manglende tænder – inklusiv PM1 eller M3, ekstra fortænder

•

Glasøjne, plettede øjne

•

Hængeører eller halvt rejste ører

•

Hale med faner, odder- eller sabelhale, stumphale

•

For kort eller for lang pels

•

Pelsfarver, der er genetisk brun, genetisk blå, brindle eller albino

•

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

•

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

Bemærk;

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

Ω Ω Ω
Standarden udgivet af FCI 2. marts 2011

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité
MARTS 2016

¤ ¤ ¤ NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i FEBRUAR 1997 ¤ ¤ ¤
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