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LAKELAND TERRIER
Oprindelsesland: Storbritannien
Anvendelse:
Klassifikation:

Helhedsindtryk:
Temperament:

Hoved:
Skalle:
Næse:
Næseparti:

Terrier.
FCI Gruppe 3 (Terriers)
Sektion 1 (Store og mellemstore terriers)
Uden brugsprøve
Elegant, en rigtig brugstype, gennemført harmonisk og kompakt
Humørfyldt med frygtløs optræden, intenst udtryk og kvikke bevægelser, spændt af
forventning. Modig, venlig og selvsikker.

Helt harmonisk. Hovedets længde fra stop til næsespids må ikke være større end
afstanden fra nakkeknude til stop.
Flad og fintformet
Sort – dog leverbrun hos hunde med leverfarvet (liver) pels
Bredt, men ikke for langt
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Kæber, bid:

Øjne:
Ører:
Hals:
Krop:
Ryg:
Lænd:
Bryst:
Hale:

Kraftfulde kæber. Regelmæssige tænder med perfekt, korrekt saksebid, dvs. at de
øverste fortænder tæt overlapper de nederste, og at biddet ligger vinkelret på
kæberne.
Mørke eller nøddebrune. Skråtstillede øjne er uønskede.
Moderat små, V-formede og båret opmærksomt. De er ansat hverken for højt eller for
lavt på hovedet.
Strakt godt fremefter, let buet og uden løs hud ved struben
Stærk, moderat kort
Kort og kompakt
Rimeligt smalt
Tidligere traditionelt kuperet (NB! Kupering er forbudt i Danmark).
Kuperet: Velansat, båret muntert – men ikke ind over ryggen eller i en krølle
Ukuperet: Velansat, båret muntert – men ikke ind over ryggen eller i en krølle.
I harmonisk balance med resten af hunden.

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:
Bagpart:
Lår:
Knæ:
Haseled:
Mellemfod:

Lige forben med god benstamme
Godt tilbagelagte
Stærk og muskuløs
Lange og kraftfulde
Velvinklede
Lavt ansatte
Lige

Poter:

Små, kompakte og runde med fyldige trædepuder

Bevægelse:

For- og bagben føres lige og parallelt fremefter. Albuerne bevæges i et lodret plan og
arbejder fri af kroppens sider. Knæene drejes hverken ind- eller udefter. Godt fraskub
udgår fra den smidigt arbejdende bagpart.

Pels:
Hårlag:
Farve:

Tæt, groft og vejrbeskyttende med en god underuld
Sort/tan, blue/tan, rød, hvedefarvet, rød grizzle, liver, blue eller sort. En anelse hvidt på
poter og bryst er uønsket – men tilladt. Mahogni eller dyb tan-farve er ikke typisk.

Størrelse:

Skulderhøjde ikke over 37 cm.
Vægt for hanner 7,7 kg, tæver 6,8 kg

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 velbefindende.

Diskvalificerende fejl:
 Aggressive eller for sky hunde
 Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal
diskvalificeres.

LAKELAND TERRIER
Side 3 af 3
Bemærk:
 Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
 Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg bør anvendes i
avlen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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Anatomiske træk
Skalle
Øjne
Stop
Forhoved

Ører
Nakke
Nakkekam
Hals
Skulder

Næseryg
Næsespids

Manke/Skuldertop

Næseparti

Ryg

Overkæbe

Lænd

Kryds

Hage
Underkæbe

Haleansats

Mundvig
Kind

Sædebensknude

Strube
Skulderspids
Brystbensspids

Overlår

Overarm
Bryst
Underarm
Håndled
Mellemhånd

Bystrup 2013

Forpote

Albue

Underlinie

Brystkasse

Buglinie

Flanke
Knæ
Underlår

Hale
Haseled
Mellemfod
Bagpote

