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LANCASHIRE HEELER
Oprindelsesland: England

Anvendelse:

Hyrde og selskabshund.

Klassifikation:

F.C.I. Gruppe 1 Hyrde – og kvæghunde
Sektion 1 Hyrde- og kvæghunde.
Uden brugsprøve.

Historisk resumé:

Oprindelsen til Lancashire Heeler kendes ikke nøjagtigt, men man mener at de
opstod i forbindelse med at man flyttede kvæg fra Wales til slagtning i Ormskirk
området ved hjælp af Corgi’s. Her mødte ”Welsh heeleren” Manchester Terrierne,
med dette indlysende resultat – Lancashire heeleren. Racen findes selvklart i dette
område og har været opdrættet her i mange generationer. Heeleren er en intelligent,
ivrig-efter-at-tilfredsstille lille fyr, der elsker mennesker. Racen er trænes, men
udvikler sig bedst med en fast men kærlig ejer. Den er i besiddelse af en forbavsende
mængde energi i sin lille skikkelse.

Helhedsindtryk:

Lille, stærk, robust bygget, årvågen og energisk arbejdshund.

Vigtige proportioner: Kroppen er ca. 2,5 cm længere end skulderhøjden (målt fra skuldertoppen til
haleansætning).
Adfærd/
Temperament:

Hyrder kvæg, men har Terrier instinkt når den jager kaniner og rotter. Modig, glad og
meget hengiven mod sin ejer.
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LANCASHIRE HEELER
Hoved:
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I proportion til kroppen.
Skallen og næsepartiets overlinier er parallelle.

Skalle:

Flad og bred mellem ørerne, bliver gradvist smallere mod øjnene som er ansat med
bred afstand.

Stop:

Moderat, ansat i samme afstand fra næsen og occiput.

Ansigtet:
Næsen:

Sort eller brun, afhængigt af pelsfarven.

Næsepartiet:

Aftager i bredde mod næsen.

Læber:

Faste.

Kæber/tænder:

Saksebid, kæberne er stærke med et perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid,
dvs. at overmundens tænder tæt overlapper undermundens og er placeret vinkelret
på kæberne. Under- eller overbid er ikke ønskeligt.

Øjne:

Mandelformede af medium størrelse og mørke bortset fra på leverfarvede hunde,
hvor øjenfarven kan være lysere så den matcher pelsfarven.

Ører:

Med et årvågent løft, eller stående, hængende ører uden ”løft” er uønskede.

Hals:

Moderat lang, velansat i skuldrene.

Krop:
Overlinie:

Fast og lige, må aldrig dykke ved skuldrene eller falde over krydset.

Lænd:

Kort.

Bryst:

Hvælvede ribben der strækker sig langt bagud, tæt forbundet med bagparten.

Hale:

Højt ansat, ukuperet (NB! Kupering er forbudt i Danmark). Båret over ryggen i en let
bue når hunden er årvågen, men halen må ikke danne en komplet ring.

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:

Godt tilbagelagt.

Albuer:

Tætliggende til brystkassen.

Overarm:

Tilstrækkelig kraftige.

Mellemhånd:

Mellemhænderne tillader poterne at dreje svagt udad, men ikke så meget at de
forårsager svaghed eller påvirker frie bevægelser.

Poter:

Små, stærke med tykke trædepuder.

Bagpart:
Generelt:

Muskuløs. Set bagfra skal bagbenene være parallelle, både når hunden går og står.

Knæ:

Velvinklede.

Haseled:

Lavt ansat.

Haser:

Aldrig hjulbenet eller kohaset.

Poter:

Små, stærke med tykke trædepuder.

Bevægelse:

Livlige og raske. Naturlig og fri bevægelse.

Pels:

Fin underpels som er overalt er dækket af en vejr resistent, kort, tyk, hård og flad
dækpels. Dækpelsen er lidt længere på halsen. Underpelsen skal ikke kunne ses
gennem dækpelsen eller tillade at lang pels står ud på manken. Lang, eller
overdreven bølget pels er højt uønsket.

LANCASHIRE HEELER
Farve:
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Sort og tan eller leverbrun og tan med pigment der passer til pelsfarven, med rigt
farvede tanfarvede aftegninger på kinderne og ofte over øjnene. Varmt tanfarvet på
næsepartiet og brystet samt fra knæene og nedefter, på indersiden af bagbenene og
under halen. Et karakteristisk sort eller lever farvet ”fingermærke”, afhængigt af
pelsfarven, lige over for poterne er ønsket. Tanfarven kan blegne med alderen. Hvidt
er uønsket. En lille hvid plet på forbrystet, er selvom den er tilladt, ikke ønsket.

Højde og vægt:
Højde:

Skulderhøjden for Hanner: Idealhøjde 30 cm
Tæver: Idealhøjde 25 cm

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i forhold til afvigelsens omfang og dens effekt på hundens
sundhed og velfærd og dens evne til at udføre sit traditionelle arbejde.

Diskvalificerende fejl:
Aggressiv eller udpræget sky.
Enhver hund der tydeligt viser fysisk eller adfærdsmæssig abnormitet skal
diskvalificeres.

Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen
Kun velfungerende og klinisk sunde hunde med racetypisk kropsbygning bør
anvendes i avl.

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