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RASEBESKRIVELSE FOR RUSSISK-EUROPEISK LAIKA
Historikk:

Rasen stammer fra de europeiske skogområdene i Russland.
Første gang nevnt i 1895. I 1947 ble alle spisshunder fra den
regionen samlet under navnet russisk-europeisk laika.
Standarden ble godtatt i 1952. Den er ikke et resultat av en
blanding av andre laika-raser, men renavlet over lang tid.

Bruksområde:

Jakthund for alle typer jakt.

Opprinnelsesland/
hjemland:

Russland

Helhetsinntrykk:

Middels stor, middels til kraftig bygget, kvadratisk hund,- dvs
at kroppslengden fra skulderledd til sittebensknuten er lik
mankehøyden, men den kan også være en aning lengre.
Tørre, godt utviklede muskler. kraftig benstamme. Tydelig
forskjell på kjønnene.

Viktige
proporsjoner:

Hannhunder nesten kvadratisk 100/100-103, tisper en aning
lengre, 100/100-105.
Mankehøyden 1-2 cm mer enn høyden over krysset hos
hannhunder, lik hos tisper eller 1 cm mer.
Snutelengden er litt mindre enn halve hodets lengde.
Litt større avstand fra bakken til albuen enn fra albuen til
manken.

Adferd/
temperament:

Hode:

Stødig, avbalansert, med godt utviklet luktesans og viltfinneregenskaper.
Tørt. Kileformet sett ovenfra, trekantet og lengre enn bredt.

Skalle:

Relativt bred, tydelig nakkeknøl.

Stopp:

Lett framtredende øyebrynsbuer gir inntrykk av et uttalt stopp,
men det er aldri bratt.

Nesebrusk:

Middels stor, sort hos alle pelsfarger.

Snuteparti:

Tørr og spiss. Litt kortere enn skallen.
neserygg/skalletak.

Lepper:

Stramt tilliggende.

Kjever/tenner:

Hvite, store og kraftige tenner, godt utviklete og jevnt
plasserte. Fullt tannsett, saksebitt.

Kinn:

Godt utviklede kinnben, tydelige muskler.

Parallelle linjer
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Øyne:

Ikke store, oval, moderat skråstilte, verken dyptliggende eller
framstående, med et livlig og intelligent uttrykk. Mørk brune
eller brune hos alle pelsfarger.

Ører:

Ståører, ikke store, bevegelige, høyt ansatte, V-formede,
spisse.

Hals:

Muskuløs, tørr og stram, oval i tverrsnitt, lengden lik hodets
lengde. Ansatt i ca 45-50 grader mot horisontalen.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Tørre, muskuløse, rette sett forfra, moderat bredde,
parallelle. Benlengden til albuen er litt mer enn halve
mankehøyden.

Skulder:

Lang og godt tilbakelagt.

Overarm:

Lang, godt tilbakelagt, muskuløs. Tydelig vinkling mellom
skulderblad og overarm.

Albue:

Ligger tett til kroppen, godt utviklet og peker bakover, parallell
til kroppens midtlinje.

Underarm:

Rett, tørr, muskuløs, oval i tverrsnitt, sett forfra moderat
vidstilt, parallell.

Mellomhånd:

Kort, lett skråstilt når sett fra siden. Fortrinnsvis uten sporer.

Poter:

Ovale, buede og godt knyttede.

Kropp:

Manke:

Godt utviklet, tydelig, særlig hos hannhunder.

Rygg:

Rett, kraftig og muskuløs, moderat bred.

Lend:

Kort, bred, godt muskelsatt, lett buet.

Kryss:

Bredt, moderat langt, lett skråstilt.

Bryst:

Bredt, dypt, ovalt i tverrsnitt, når til albuene.

Underlinje/buk:

Opptrukket. Godt uttalt underlinje fra bryst til buk.

Hale:
Baklemmer:

Krøllhale eller sigdformet. Berører ryggen, låret eller
skinkene. Utstrakt når den haseleddet eller 2-3 cm kortere.
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Helhetsinntrykk:

Muskuløse med god vinkling i alle ledd. Sett bakfra rette og
parallelle.

Lår:

Moderat langt, skråstilt.

Knær:

Godt vinklet.

Underlår:

Ikke kortere enn låret, skråstilt.

Mellomfot:

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

Poter:

som foran

Bevegelser:

Frie bevegelser

Hud:

Tykk og elastisk.

Pels:
Hårlag:

Dekkpelsen er hard og rett. Godt utviklet underull;- tykk,
myk, rikelig og ullen. Kort og tett på hode og ører. Lengre på
nakke og skuldre og danner en krage. På kinnbena dannes
kinnskjegg. Lengre over manken, særlig hos hannhunder.
For- og bakben er dekket av kort, hard, tett pels som er litt
lengre på baksiden av lemmene. Danner bukser uten faner
på bakbena. Beskyttende hårvekst mellom tærne.
Halen er dekket med rikelig, rett og hard pels som er litt
lengre på undersiden, men danner ikke fane.

Farge:

Mest typisk er sort med hvitt eller hvitt med sort. Ensfarget
sort eller hvit finnes også.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Feil:

Hannhunder: 52-58 cm
Tisper: 48 - 54 cm
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.
-dårlig kjønnspreg
-eplehode; fremtredende panne, lite utviklede kinnbensbuer.
- overutviklede øyebrynsbuer
-delvis pigmentmangel på snute, lepper og øyelokksrender
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-hengende lepper
-tangbitt, små, feilfargede eller glissent plasserte tenner
-mangel av mer enn P1 og P2
-øyne store, små, runde, ikke skråstilte, dyptliggende eller
framtredende, lyse på farge.
-myk, smal eller karperygg
-flatt, smalt eller avfallende kryss
-Smalt, flatt, tønneformet eller grunt bryst
-steile eller svake mellomhender
-kattepoter, harepoter, sprikende poter.
-bundne bevegelser
-tykk, løs eller rynket hud
-ikke tilstrekkelig underull, manglende krage og kinnskjegg
-gråning. Flekker eller prikker i bunnfargen på hode og
lemmer
-høyde 2 cm over maksimum

Alvorlige feil:

-svært dårlig kjønnspreg
-for lett eller for grov benstamme, tung kropp
-for tykk eller for mager
-for langt hode, stoppet bratt eller lite tydelig
-Snute som peker oppover, for lang eller for grov
-manglende pigment på nesebrusk, lepper og øyelokksrender
-mer enn 4 manglende tenner, inkl P1
-ører store, lavt ansatte, ikke mobile
-runde ørespisser, overutviklede øreflipper
-grunn brystkasse
-Poter som peker øst-vest, utovervendte eller hjulbente.
-Steil eller for skråstilt skulder
-Trang bak, hjulbent, for vidstilt, overvinklet eller steil bak.
-Tunge bevegelser, stive, korte steg.
-lang pels på baksiden av lemmene med tydelige faner
-utypisk pels i felling
-tan tegninger på hode og ben, ulik bunnfargen

Diskvalifiserende
feil:

Aggressiv eller for sky
 Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
 bittfeil, tannmangel ut over P1 og M3, tangbitt før 6 år
gammel
 Glassøyne, flekkete øyne eller øyne av ulik farge
 hengeører eller kippører
 naturlig stumphale, sabelformet eller oterhale
 for kort eller for lang pels, faner på halen
 annen farge enn angitt

OBS
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Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er halekupering og fjerning av sporer forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 27.03.2013

