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RASEBESKRIVELSE FOR LHASA APSO 

 
Opprinnelsesland:  
 

Tibet 

Hjemland:  
 

Storbritannia 

Helhetsinntrykk: 
 
Viktige proporsjoner: 
 

Velbalansert, robust bygget, med rikelig med pels, uten overdrivelser. 
 
Lengde fra brystbensspiss til sittebensknuten lengre enn 
mankehøyden.   

  
Adferd/ 
temperament: 
 

Glad og selvsikker.  Årvåken og likevektig, men noe reservert overfor 
fremmede. 

Hode: 
 

Rikelig dekket av pels som faller ned over øynene uten å påvirke 
hundens evne til å se.  Rikelig mustasjer og skjegg. 
 

 Skalle: Forholdsvis smal, tydelig avtagende bak øynene.  Ikke helt flat, men 
heller ikke hvelvet eller epleformet. 
 

 Stopp: Middels. 
 

Nesebrusk: Sort. 
 

Snuteparti: Ca 4 cm langt, ikke kvadratisk.  Lengden ca 1/3 av hodets totale lengde.  
Rett neserygg. 

  
Kjever/tenner: Omvendt saksebitt, Komplett tannsett ønskelig.  Fortennene plassert på 

en bred og så rett linje som mulig. 
  
Øyne: Mørke.  Middels store, ovale, framoverrettede.  Verken store eller 

utstående, små eller innsunkne.  Intet hvitt må sees øverst eller nederst i 
øyet. 
 

Ører: Hengende, med meget rikelig pels. 
 

Hals: Kraftig og godt buet. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette, dekket med rikelig pels. 
 

Skulder: Godt tilbakelagt. 
  
Poter: Runde kattepoter, kraftige tredeputer.  Rikelig dekket med pels. 

 
Kropp: Kroppslengden fra brystbensspissen til sittebensknuten større enn 

mankehøyden.  Velbalansert og kompakt. 
 
 

Overlinje: Rett. 
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Lend: Kraftig. 
  
Bryst: Lang brystkasse. 

 
Hale: Høyt ansatt.  Båret godt over ryggen, men ikke krokformet.  Ofte har den 

en knekk ved halespissen.  Rikelig, lang pels. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Velutvikleet med god muskulatur.  Velvinklet.  Rikelig dekket med pels. 
 

Haser: Sett bakfra parallelle og ikke for tett sammen. 
  
Poter: Som forpotene. 

 
Bevegelser: 
 

Frie og utvungne. 

  
Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Overpelsen lang, tung, rett og hard, ikke ullen eller silkeaktig.  Moderat 
underull.  Aldri så mye at det hemmer bevegelsene. 
 

Farge: 
 

Gylden, sandfarget, honning, mørk gråblå, skifergrå, røkfarget, flerfarget, 
sort, hvit eller brunlig.  .  Alle farger likeverdige.   

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder:  25,4 cm ideal 
Tisper:  noe mindre 
 

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. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

 Aggressiv eller for sky 

 Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter  
  
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 
 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
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