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   GRUPPE:   9 
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   av 24.03.2004 
   Utg av: 02.04.2004 GB 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR LØWCHEN 
 (Petit Chien Lion) 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Frankrike 

Helhetsinntrykk 
 

Liten, intelligent, munter med et livlig våkent uttrykk. Robust 
med god benstamme, kor velproporsjert kropp. Høyt båret 
hode og tydelig opptrukket buk. Stolte og bestemte 
bevegelser, understreketav bølgende man pga løveklippen. 
De uklippete områder skal være helt naturlige og under ingen 
omstendighet formet. Løveklippingen obligatorisk på utstilling. 
 

Viktige proporsjoner: Kvadratisk kroppsbygning. Kroppslengden (skulderleddet til 
sittebensknuten) lik mankehøyden. Snutelengden ca 2/3 av 
skallen.    
 

Adferd/ 
temperament: 

Meget hengiven og lojal, oppmerksom og mottagelig, alltid 
bekvem, kan være rolig og diskret når ønsket. Et direkte og 
mykt blikk uttrykker ønsket om å gjøre det som ventes. 
 

Hode: Forholdsvis kort og ganske bredt fra toppen av skallen til 
snuten. Bæres høyt. 
 

 Skalle: Forholdsvis flat. Like bred som lang. 
 

Stopp: Moderat markert. 
 

Nesebrusk: Sort (hel pigmentering obligatorisk), brun hos brune hunder 
(helt pigmentering obligatorisk). På linje med neseryggen. 
 

Snuteparti: Ganske bred, rett neserygg. 
 

Lepper: Stramme og sorte, mørk brune hos brune hunder. 
 

Kjever/tenner: Kraftige tenner, komplett tannsett. Saksebitt. Mangel av P1 
tolereres. 
 

Øyne: Fremoverrettede, med god avstand. Store, meget mørke, 
runde. Fullstendig pigmenterte øyelokksrender. 
 

Ører: Lavt ansatte (i øyehøyde). Moderat lange, rekker nesten til 
halve snutelengden hvis trukket fremover. Hengende med 
godt beheng.  Behenget bør rekke minst til snutespissen. 
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Hals: Med god lengde, lett buet, går jevnt over i skuldrene og 

manken. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette. 
 

Skulder: Skråstilt, bevegelig, muskuløs. 
 

Albue: Godt tilliggende. 
 

Mellomhånd: Kort og rett sett forfra, lett skråstilt sett fra siden. 
 

Poter: Små og runde. Godt knyttet og hvelvet. 
 

Kropp: Kort og velproporsjonert. 
 

Overlinje: Rett. 
 

Lend: Kort, bred og muskuløs. 
 

Bryst: Velutviklet, rekker til albuene. 
 

Underlinje: Godt opptrukket. 
 

Hale: Ansatt litt under overlinjen. Bæres elegant buet over ryggen 
uten å berøre denne. Bare haledusken berører ryggen enten 
stående eller under bevegelse. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette. 
 

Lår: Muskuløse, overlåret samme lengde som underlåret. 
Sittebensknuten lett fremtredende.  
 

Haser: Forholdsvis kraftige, normalt vinklet. Lengden ca ¼ av 
mankehøyden. 
 

Mellomfot: Kraftige, står loddrett mot bakken. 
 

Poter: Som forpotene. 
 

Bevegelser: Livlige, energiske og med god steglengde. Parallelle, hodet 
stolt båret. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: Silkeaktig, langt, bølgete, tett uten underull. 
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Farge: 
 

Alle farger og fargekombinasjoner tillatt. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: 26 - 32 cm ± 1 cm 
 

Vekt: ca 6 kg 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
i relasjon til rasebeskrivelsen. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 

- Tydelig skyhet 
- Totalt eller delvis depigmentering nese, lepper og 

øyelokkrender, eller andre farger enn sort eller mørk 
brun for brune hunder 

- Oppstoppernese. 
- Mangel av en eller flere fortenner eller hjørnetenner 
- Mangel av mer enn to tenner (P2, P3, nedre P4) 
- Mangel av to tenner ved siden av hverandre (P2, P3, 

nedre P4) 
- Mangel av øvre P4, nedre M1 eller annen molar, 

bortsett fra M3. 
- Over- eller underbitt 
- Øyne: Små, mandelformete, utstående, for lyse eller 

forskjelligfarget. 
- Entropion, ektropion. 
- Ører: Ikke lange nok, eller uten beheng. 
- Ringlet hale. 
- Pels: Krøllet, for kort, manglende bølger. 
 

  
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 7. februar 2005 
 
 
 


