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RASEBESKRIVELSE FOR LANCASHIRE HEELER 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

England. 

Helhetsinntrykk: 
 

Liten, sterk. Robust bygget, våken og energisk arbeidshund. 

Viktige 
proporsjoner: 

Avstanden mellom manken og haleansatsen overstiger 
mankehøyden med ca 2.5 cm.  
Avstanden fra nakkeknølen til stoppen like langt som 
neseryggen. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Kvegdrivende hund som også viser terrierinstinkt som kanin- 
og rottejeger. Modig, glad og lojal. 

Hode: 
 

I proporsjon til kroppen. Skallen og neseryggen skal være 
parallelle. 
 

 Skalle: Flat, bred mellom ørene. Avsmalnende mot øynene. 
 

 Stopp: Moderat markert.  
 

Snuteparti: Jevnt avsmalnende mot nesebrusken. 
 

Lepper: Stramme. 
 

Kjever/tenner: Kraftige kjever. Jevn tannstilling. Saksebitt. Komplett 
tannsett. Over- eller underbitt ikke ønskelig. 
 

Øyne: Mandelformete, middels store med god innbyrdes avstand. 
Mørke, bortsett fra hos leverbrune der fargen kan være lysere 
for å harmonere med pelsfargen. 
 

Ører: Våkent løftete, lette tippører eller ståører. Hengende ører 
uten reisning i basen ikke ønskelig. 
 

Hals: Middels lang, velplassert mot skulderen. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Kraftig benstamme. 
 

Skulder: Godt tilbakelagt. 
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Albue: Godt tilliggende. 
 

Mellomhånd: Skal tillate at potene dreies lett utover, men ikke så mye at 
det forårsaker svakhet eller hindrer frie bevegelser. 
 

Poter: Små, faste, godt utviklete tredeputer. 
 

Kropp:  
 

Overlinje: Stram og rett, verken senket bak manken eller fallende mot 
krysset. 
 

Lend: Kort. 
 

Bryst: Godt hvelvete ribben, lange bakre ribben. 
 

Hale: Høyt ansatt, ukupert. Når oppmerksom bæres lett bøyet, men 
aldri ringlet over ryggen. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Muskuløse og parallelle sett bakfra, både under bevegelse og 
stand. Aldri hjulbent eller hasetrang. 
 

Knær: Velvinklete. 
 

Haser: Lavt ansatte. 
 

Poter: Som forpotene. 
 

Bevegelser: 
 

Raske, livlige, naturlige og frie. 

Hud: 
 

Pigmentet skal være i overensstemmelse med pelsfargen. 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Tynn underull og helt dekket av motstandskraftig, kort, tykk, 
hard og rett dekkpels. Noe lengre dekkpels på halsen. 
Underullen skal ikke synes gjennom dekkpelsen eller gjøre 
slik at pelsen på halsen står ut. Lang eller alt for bølget pels 
absolutt ikke ønskelig. 
 

Farge: 
 

Sort og tan; leverbrun og tan. 
Tantegniner med dyp farge på snutepartiet, flekker på 
kinnene og ofte over øynene; fra kneet og nedover, på 
bakbenas innsider og under halen. Ønskelig med 
tommelfingertegn (sort hår som et tommelmerke i den 
rødgule tanfargen) over potene. Tanfargen kan blekne med 
årene. Liten hvit brystflekk tillatt.  
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Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Ideal hannhunder: 30 cm  
Ideal tisper: 25 cm 
 

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. 

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 14. juni 2007 
 
 


