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RASEBESKRIVELSE FOR VESTSIBIRSK LAIKA
(Zapadno-Sibirskaïa Laika)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Russland

Helhetsinntrykk:

Middels til stor hund, substansfull, kraftig og tørr. Litt lengre
målt fra brystbensspiss til sittebensknøl enn mankehøyden.
Tydelig kjønnspreg. Hannhundene er større og tydelig
maskuline. Godt utviklet muskulatur, kraftig benstamme.

Viktige
proporsjoner:

Mankehøyde:lengde = 100:103-107 hos hannhunder,
100:104-108 hos tisper.
Hannhunder 1-2 cm høyere ved manken enn krysset, tisper
like høye eller 1 cm høyere.
Hodet tydelig lengre enn bredden.
Snuten er like lang eller litt kortere enn skallen.
Benlengden fra bakken til albuen litt mer enn halve
mankehøyden.

Adferd/
temperament:

Stødig, avbalansert.
En aktiv hund med godt utviklet
luktesans og viltfinnerevne, med lidenskap for jakt, like mye
på vilt med fjær som med pels. Selvsikker og våken mot
fremmede.

Hode:

Tørt, kileformet, i proporsjon til kroppen. Likesidet trekant
sett ovenfra. Moderat bred skalle, smalere hos tisper.

Skalle:

Tydelig lengre enn bred, sett forfra flat eller bare lett rundet.
Neseryggen parallell til skalletaket.
Uttalt issekam og
nakkeknøl.
Rundet nakkeknøl.
Bare lett utviklede
øyenbrynsbuer.

Stopp:

Lett markert.

Nesebrusk:

Middels stor, sort. Hos hvite hunder tolereres lysere (brun)
nesebrusk.

Snuteparti:

Moderat spisst, bredere ved hjørnetennene. Lengden halve
hodelengden eller litt mindre. Sett i profil moderat kileformet.

Lepper:

Tørre.
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Kjever/tenner:

Hvite, store, kraftige, godt utviklede, jevnt plasserte med god
avstand, fullt tannsett, saksebitt.

Kinn:

Tørre kinnben.

Øyne:

Ikke store, ovale, skråstilte, ganske dyptliggende (mer enn
hos andre laikaraser) med et intenst og intelligent uttrykk.
Mørk brune eller brune i harmoni med pelsfargen.

Ører:

Ståører, høyt ansatte, V-formede med spisse tupper,
bevegelige. Øreflippene svakt utviklet.

Hals:

Muskuløs, tørr og lang, like lang som hodet. Oval i tverrsnitt.
Ansatt i tilnærmet 45-55 grader mot horisontalen.

Forlemmer:

.

Helhetsinntrykk:

Rette sett forfra, moderat vidstilte, parallelle. Forbenas
lengde fra bakken til albuen er litt mer enn halve
mankehøyden

Skulder:

Lang og godt tilbakelagt.

Overarm:

Lang,
skråstilt,
godt
skulderblad/overarm.

Albue:

Godt tilliggende, albuespissen er tydelig og ligger godt
tilbake, parallell til kroppens midtlinje.

Underarm:

Lang, rett, ikke grov, godt muskelsatt, oval i tverrsnitt.

Mellomhånd:

Ikke lang, lett skråstilt sett fra siden. Sporer er ikke ønskelig.
*

Poter:

Ovale, buede med godt knyttede tær. De midterste tærne
noe lengre.

muskelsatt.

Kropp:
Overlinje:

Fast og solid, skrår lett fra manken til haleroten.

Manke:

Tydelig, særlig hos hannhunder.

Rygg:

Kraftig, rett, godt muskelsatt, moderat bred.

Lend:

Kort, moderat bred, godt muskelsatt, lett buet.

Kryss:

Bredt, moderat langt, lett fallende.

God

vinkel
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Bryst:

Moderat dypt, (når til albuen) bredt, langt, ovalt i tverrsnitt.

Underlinje/buk:

Opptrukket, buer lett fra brystkassen til buken.

Hale:

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Hardt opprullet, båret over ryggen eller hoftene. Når utstrekt
kan den nå haseleddet eller 1-2 cm kortere.

Godt muskelsatte, kraftige med tydelig vinkling i alle ledd.
Sett bakfra rette og parallelle.

Lår:

Moderat lange, skråstilte.

Knær:

Godt vinklet.

Underlår:

Moderat lange, skråstilte, ikke kortere enn låret.

Mellomfot:

Nesten loddrett. Sett fra siden skal en loddrett linje fra
sittebensknuten til bakken gå like foran mellomfoten. Sporer
er ikke ønskelig*

Poter:

Noe mindre, men ellers som forpotene.

Bevegelser:

Frie, energiske. Typiske bevegelser er kort trav vekslende
med galopp.

Hud:

Tykk og elastisk, uten folder og løs hud.

Pels:
Hårlag:

Dekkpelsen er tykk, hard og rett. Underullen er godt utviklet,
myk, rikelig og ullen. Kortere og tett på hodet og ørene.
Lengre på hals og skulder enn på kroppen, danner en krage.
Danner kinnskjegg på kinnbena. Hos hannhunder er kragen
lengre.
For- og bakben er dekket med kort, hard, tykk pels som er
noe lengre på baksiden av forbena og danner bukser på
bakbena, men ikke faner.
Mellom tærne er det et beskyttende lag med tett, hard pels.
Halen er dekket av rikelig, rett og hard pels som er bare litt
lengre på undersiden, uten å danne faner.

Farge:

Grå med rødbrunt, rød med rødbrunt, grå, rød, fawn og
rødbrun i alle nyanser. Helhvit eller hvit med flekker av noen
av nevnte farger.

Størrelse og vekt:
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Hannhunder: 55 – 62 cm
Tisper: 51 – 58 cm

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
og effekten på hundens helse og velferd, samt dens evne til å
utføre sitt tradisjonelle arbeid.
-Manglende kjønnspreg
-lett nervøs eller manglende selvtillit overfor fremmede
-manglende nakkeknøl eller issekam. Romersk profil
-lyse øyne
-for lyst pigment på nesebrusk, lepper og øyenrender.
--manglende tenner: opp til 4 P1 &P2.
-tangbitt etter 6 år
-lavt ansatte ører, myke ikke stående, ikke bevegelige.
-flatt kryss, lett nedsunket.
-steil skulder, albuer som vender ut eller innover.
-flat brystkasse, grunn.
-flate poter, sprikende tær
-prikker i pelsfargen på hodet og lemmer
-manglende underull, manglende krage eller kinnskjegg
(bortsett fra under røyting)
-dårlig steglengde
-2 cm over max høyde for tisper, 2 cm under minimum høyde
for hannhunder.

Alvorlige feil:

-tydelig manglende kjønnspreg, hannhunder som virker
feminine, tisper som virker maskuline
-for opphisset
-fet eller mager
-for markert stopp, oppstoppernese, kort snuteparti,
hengende lepper.
-manglende pigment på nesebrusk, lepper og øyenrender.
-runde øyne, plassert horisontalt, utstående, gule, hengende
øyenlokk
- små, spredte tenner.
-ører som står ut fra siden av hodet, med runde tupper, for
store, overutviklede øreflipper.
-nedsunket rygg, karperygg.
-lang i lenden, smal, hengende eller karpelend, overbygget.
-grunn brystkasse
-for lang eller for kort hale eller ikke når ned på ryggen eller
hoftene.
-Poter som peker utover, innover eller buet front.
-svake mellomhender
-overvinklet eller manglende vinkler i bakparten, knær som
peker utover, kuhaset eller trang bak.
-tunge,
korte
bevegelser,
stivt
eller
ueffektivt
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bevegelsesmønster
-for lang pels på baksiden av frambena, uttalt fane på lår og
hale.
-bølget, krøllet, myk eller for lang pels, skill på ryggen og
manken.
-overdrevent prikker i pelsfargen på hode og lemmer
-prikker i annen farge enn pelsfargen
-sort eller sort og hvit farge
-Mer enn +/-2 cm over eller under ønsket mankehøyde.
Mankehøyden lavere enn krysset.

Diskvalifiserende
feil:

Aggressiv eller tydelig sky
 Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
 Ikke korrekt bitt
 Skjevt bitt
 4 eller fler manglende tenner, inkl P1 og M3. For mange
fortenner.
 Glassøyne. Flekkete øyne
 Hengende ører, halvt stående ører
 Hale med fane, oter- eller sabelhale, stumphale
 For kort eller for lang pels
 Pelsfarge som er genetisk brun, blå, brindle eller albino.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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