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RASEBESKRIVELSE FOR

LABRADOR RETRIEVER

Opprinnelsesland/
hjemland:

Storbritannia

Helhetsinntrykk:

Kraftig bygget, kompakt, meget aktiv. (noe som utelukker
overdreven kroppsvekt eller masse) Bred skalle, bred og dyp
brystkasse. Bred og sterk over lend og bakpart.

Adferd/
temperament:

Godlynt, meget aktiv. Utmerket luktesans, mykt bitt, meget glad i
vann. Tilpasningsdyktig og hengiven. Intelligent, ivrig og lydig
med en sterk vilje til å tilfredsstille. Vennlig uten spor av aggresjon
eller skyhet.

Hode:
Skalle:

Bred. Tørt skåret uten utposede kinn.

Stopp:

Markert.

Nesebrusk:

Bred, velutviklede nesebor.

Snuteparti:

Kraftig, ikke snipete.

Kjever/tenner:

Middels lange kjever, sterke kjever og tenner med et perfekt,
jevnt og fullstendig saksebitt; dvs at tennene i overkjeven
akkurat overlapper tennene i underkjeven og står loddrett i
kjeven.

Øyne:

Middels store med et intelligent og godlynt uttrykk. Brune eller
hasselnøttfargete.

Ører:

Ikke store eller tunge. Ansatt ganske langt bak og bæres tett inntil
hodet.

Hals:

Tørr, sterk og kraftig. Ansatt på velplasserte skuldre.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftig benstamme. Rette sett forfra og fra siden.

Skulder:

Lang og skråstilt.

Underarm:

Rett.

Poter:

Runde, kompakte. Godt hvelvede tær, velutviklede tredeputer.

Kropp:
Overlinje:

Rett.

Lend:

Bred, kort og sterk.

Kryss:

Ikke avfallende.

Bryst:

Bredt og dypt. Godt hvelvede, tønneformede ribben, men dette
skal ikke oppnås ved at hunden bærer overdreven vekt.

Hale:

Karakteristisk. Meget tykk ved roten, gradvis avsmalnende mot
spissen. Middels lang, uten fane. Tett dekket over det hele med
kort, tykk pels som gir det runde utseendet kalt "oterhale". Halen
kan bæres høyt, men ikke krummet over ryggen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Velutviklede.

Knær:

Velvinklede.

Haser:

Lave. Kuhaser meget uønsket.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Frie, jordvinnende. Rette og parallelle sett for- og bakfra.

Pels:
Hårlag:

Karakteristisk kort og tett uten bølger eller faner. Føles forholdsvis
hardt å ta på. Isolerende og værbeskyttende underull.

Farge:

Ensfarget sort, gul, lever/sjokolade. Den gule varierer fra lys
kremfarget til reverødt. Liten, hvit brystflekk tillatt.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder: 56 - 57 cm
Tisper: 54 - 56 cm

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

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.
Norsk Kennel Klub, 04.09.2019

