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Helhetsintryck

Lakelandterrier skall ge ett piggt, arbetsdugligt, välbalanserat och
kompakt intryck.

Uppförande/karaktär

Lakelandterrier är glad, med orädd hållning, vaket uttryck och
snabba rörelser, alltid förväntansfull. Till temperamentet är den
djärv, vänlig och självsäker.

Huvud

Huvudet skall vara välbalanserat. Avståndet från nosspetsen till
stopet skall inte vara större än avståndet från stopet till nackknölen.

Skallparti
Skalle

Skallen skall vara flat och ädel.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart utom hos leverfärgade hundar som skall
ha leverfärgad nostryffel.

Nosparti

Nospartiet skall vara brett men inte alltför långt.

Käkar/tänder

Käkarna skall vara kraftfulla och ha ett perfekt och regelbundet
saxbett med jämna tänder.

Ögon

Ögonen skall vara mörka eller nötbruna. Snedställda ögon är inte
önskvärt.

Öron

Öronen skall vara relativt små, V-formade och alert burna. De skall
varken vara för lågt eller för högt ansatta.

Hals

Halsen skall bäras med god resning, vara lätt välvd och fri från
överflödigt halsskinn.

Kropp
Rygg

Ryggen skall vara stark och relativt kort.

Ländparti

Ländpartiet skall vara kort och stadigt.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara relativt smal.

Svans

Svansen har tidigare traditionellt kuperats.
Kuperad svans: Svansen skall vara väl ansatt och högt buren men
aldrig böjd över ryggen eller ringlad.
Okuperad svans: Svansen skall vara väl ansatt och högt buren men
aldrig böjd över ryggen eller ringlad. Den skall vara i balans med
hunden i övrigt.
Svanskupering är förbjuden i Sverige.

Extremiteter
Framställ
Skulderblad

Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda.

Underarm

Frambenen skall vara raka med god benstomme.

Framtassar

Framtassarna skall vara små, kompakta och runda med kraftiga
trampdynor.

Bakställ
Helhet

Bakstället skall vara starkt och muskulöst.

Lår

Låren skall vara långa och kraftfulla.

Knäled

Knälederna skall vara välvinklade.

Has/hasled

Hasorna skall vara låga.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara raka.

Baktassar

Baktassarna skall vara små, kompakta och runda med kraftiga
trampdynor.

Rörelser

Fram- och bakben skall röra sig parallellt rakt framåt. Armbågarna
skall röra sig lodrätt mot kroppen, fritt utmed kroppens sidor.
Knälederna skall varken vara inåt- eller utåtvridna. Det spänstiga
bakpartiet skall ge ett bra påskjut.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara tät, sträv, vädertålig och ha rejäl underull.

Färg

Svart med tanteckning, blå med tanteckning, röd, vetefärgad,
rödgrizzle, leverbrun, blå eller svart.
Små vita tecken på tassarna och vit bröstfläck är inte önskvärt
men tillåtet.
Mahogny eller djupt rödbrun är otypiskt.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Mankhöjden skall inte överstiga 37 cm.

Vikt

Normalvikt för hanhundar 7,7 kg, för tikar 6,8 kg.

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.

Nota bene

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk
konstruktion skall användas till avel.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.
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Svansansättning

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med våra 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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