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Standard för

LHASA APSO
Ursprungsland/
hemland:

Tibet/
Storbritannien

Användningsområde:

Sällskapshund

FCI-Klassifikation:

Grupp 9, sektion 5

Bakgrund/ändamål:

Lhasa apso har under århundraden fötts upp som sällskaps- och
vakthund i tibetanska hem och kloster. Rasnamnet apso betyder
på tibetanska ”den hårige” och anspelar på rasens rikliga päls. En
av de första utlänningar som lyckades förvärva en lhasa apso
uppger att hunden stammade från huvudstaden Lhasa - därav
rasnamnet.
Rasen introducerades i England omkring år 1900 under namnet
lhasa terrier, en gemensam beteckning för de nu skilda raserna
lhasa apso och tibetansk terrier. År 1934 bildades den engelska
rasklubben och en standard för lhasa apso utarbetades.
Tidiga exemplar av rasen var alltid mycket vaksamma. De
observanta hundarna gjorde det omöjligt för främlingar att nalkas utan att bli uppmärksammade. En viss vaksamhet mot främlingar kan fortfarande noteras hos lhasa apso.

Helhetsintryck:

Lhasa apso är en välbalanserad, stabilt byggd hund med riklig
päls.

Uppförande/karaktär:

Lhasa apso är glad och självsäker med alert och stabilt temperament men något avvaktande mot främlingar.

Huvud:
Skallparti

Skallen skall vara måttligt smal, avtagande bakom ögonen. Den
skall inte vara helt flat, men inte heller välvd eller äppelformad.

Stop

Stopet skall vara markerat.

Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart.

Nosparti

Nospartiet skall vara ca 4 cm långt, ungefär en tredjedel av huvudets totala längd. Det skall inte vara fyrkantigt. Nosryggen skall
vara rak.

Käkar/Tänder

Framtänderna bör vara placerade på en så rak linje som möjligt
i den breda käken. Omvänt saxbett. Fullt tandantal önskvärt.

Ögon

Ögonen skall vara mörka, medelstora, ovala, och framåtriktade,
varken stora och framträdande eller små och insjunkna.
Ögonvitan får inte synas i övre eller nedre kanten.

Öron

Öronen skall vara hängande med rikligt behäng.

Hals:

Halsen skall vara stark och väl välvd.

Kropp:

Avståndet från bröstbensknappen till sittbensknölarna skall överstiga mankhöjden. Kroppen skall vara välbalanserad och kompakt.

Rygg

Ryggen skall vara plan.

Ländparti

Ländpartiet skall vara starkt.

Bröstkorg

Revbenen skall nå långt bakåt.

Svans

Svansen skall vara högt ansatt, rikligt behårad och väl buren över
ryggen men inte spiskroksliknande. Det förekommer ofta en
knyck vid svansspetsen.

Extremiteter:
Framställ:
Skulderblad

Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda.

Underarm

Frambenen skall vara raka med riklig behåring.

Framtassar

Tassarna skall vara runda, s.k. kattfot, rikligt behårade och ha
starka trampdynor.

Bakställ:

Bakstället skall vara muskulöst och väl utvecklat med goda vinklar och rikligt behårat.

Has

Hasorna skall bakifrån sett vara parallella och inte alltför tätt
placerade.

Baktassar

Baktassar som framtassar.

Rörelser:

Rörelserna skall vara fria och lediga.

Päls:
Pälsstruktur

Täckhåret skall vara långt, tungt, rakt och hårt, varken ulligt eller
silkelent. Det skall finnas måttligt med underull. Huvudet skall ha
riklig hårbeklädnad, som faller ner över ögonen, kraftig mustasch, kind- och hakskägg. Ben, tassar och svans skall likaså vara
rikligt behårade.

Färg

Golden, sand, honung, mörkt grizzle, skiffergrå, rökfärgad, svart,
vit, svartbrun eller vit med fläckar. Alla dessa färger är likvärdiga.

Storlek/vikt:
Mankhöjd

Idealmankhöjd för hanhund:
Idealmankhöjd för tik:

25,5 cm
något lägre

Fel:

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Nota bene:

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg
eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka
dess hälsa och sundhet.

Testiklar:

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.
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