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SVENSK LAPPHUND
Oprindelsesland: Sverige
Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Hyrdehund, i vore dage mest holdt som familiehund.
FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type),
Sektion 5 (Nordiske vagt- og hyrdehunde).
Uden brugsprøve.
Svensk Lapphund er en nordisk spidshund, som før i tiden blev brugt som hyrdehund
for rensdyrflokkene hos de vandrende Samer. Den har været kendt i det nordiske
område i århundreder.

Helhedsindtryk:

En typisk spidshund, lidt under middelstørrelse, med en stolt hovedbæring. Pelsen er
vejrbeskyttende.

Proportioner:

Kropsbygningen er rektangulær.

Temperament:

Livlig, vågen, venlig og hengiven. Lapphunden er meget lærenem og arbejdsvillig.
Dens evner som god vagt- og hyrdehund har gjort den meget nyttig i arbejdet med
rensdyr. Den er meget alsidig og egnet til lydighedstræning, agility, som hyrdehund og
til sporarbejde. Den er let at træne, er meget udholdende og robust.

Hoved:
Skalle :

En smule længere end bred. Panden er afrundet, og nakkeknuden er ikke klart
defineret.

Stop :

Kraftigt markeret.

Næse :

Foretrækkes mørk eller meget sort.

Næseparti :

Lidt længere end 1/3 af hovedets totale længde. Næsepartiet er kraftigt og aftager
jævnt i bredde og dybde ud mod næsen. Næseryggen er lige.

Læber :

Tæt sluttende. Gane og læberande er kraftigt pigmenterede.

Kæber, bid :

Saksebid med regelmæssigt placerede og veludviklede tænder.
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Øjne:

Ansat med god bredde, runde, ganske store, men ikke udstående. De er brune, helst
mørkebrune, og meget udtryksfulde. Øjenrandene er kraftigt pigmenterede.

Ører:

Trekantede, brede ved basis, små og opretstående, med let rundede spidser. De er
ansat langt fra hinanden og er meget bevægelige. Kipører er uønskede, men regnes
ikke som en diskvalificerende fejl.

Hals:

Middellang, tør og kraftfuld.

Krop:

Godt sat sammen, en smule længere end skulderhøjden.

Ryg :

Vandret og stærk, muskuløs og smidig.

Lænd :

Kort og bred.

Kryds :

Forholdsmæssigt langt og bredt, let skråtstillet og meget muskuløst.

Bryst :

Ret dybt, når ned til albuerne. Brystkassen er forholdsmæssigt lang, med ovalt
tværsnit, og de bageste ribben er veludviklede. Forbrystet er veludviklet, og brystbenet
er godt markeret.

Underlinie :

Bugen er let optrukken.

Hale:

Ret højt ansat – kan nå ned til haseleddet, når den rettes ud. Den bæres oprullet over
ryggen, når hunden er i bevægelse.

Lemmer:
Forpart:

Forparten skal være passende vinklet i skuldre og albuer for at sikre godt fremgreb.

Skuldre :

Skulderbladet godt tilbagelagt.

Albuer :

Med god tilslutning til brystkassen.

Underarm :

Underarmene er lige og kraftige. De er parallelle både i stand og bevægelse.

Mellemhånd :

Tilpas skråtstillet.

Forpoter :

Stærke og ovale, med tæt sluttede tæer, robuste og fjedrende trædepuder. De er godt
beklædt med pels, også mellem trædepuderne. Kløer og trædepuder er kraftigt
pigmenterede.

Bagpart:

Velvinklet, uden overdrivelse, i knæ og haser.

Overlår :

Muskuløst.

Haseled :

Lavt ansat for at give kraft i fraskubbet. Vildtkløer er uønskede.
(NB! Fjernelse af vildtkløer er forbudt i Danmark)

Bagpoter :

Som forpoterne.

Bevægelse:

Let og spændstig, jordvindende med godt ”drive”.

Pels:
Hårlag :

Fyldig dobbelt pels. Dækhårene står ud fra kroppen, underulden er tæt og meget fint
krøllet. Pelsen er kort på hovedet og forsiden af benene, længere på brystet, bagsiden
af benene og på halen. Pelsen er busket, lang og tæt på halen og danner en krave
rundt om halsen.

Farve :

Normalt ensfarvet sort, typisk med bronzefarvet schattering. Leverbrun pels har været
kendt før i tiden. Hvidt er tilladt på bryst, poter og halespids, men er herudover
uønsket.

Størrelse:

Idealhøjde for hanner 48 cm,
Idealhøjde for tæver 43 cm.
Tolerance +/- 3 cm.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.
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Alvorlige fejl:
•

Totalt manglende underuld.

Diskvalificerende fejl:
•

Utypisk.

•

Abnormiteter.

Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.
Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

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