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RASEBESKRIVELSE FOR ØSTSIBIRSK LAIKA
(Vostotchno-Sibirskaia Laika)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Russland

Helhetsinntrykk:

Middels stor, kraftig og kompakt. Kroppslengden, fra brystbensspiss til
sittebensknøl, er noe lengre enn mankehøyden. Hodet er heller stort og svært
kraftig.
Godt utviklet muskulatur. Kraftig benstamme, kraftigere hos hannhunder enn
hos tisper. Tydelig kjønnsforskjell.

Viktige
proporsjoner:

Hannhunder nesten rektangulære, tisper noe lengre. Hannhunder 100/104 :
109, tisper 100/106 : 111. Hannhunder 1-2 cm høyere ved manken enn ved
krysset, tisper enten like høy eller 1 cm høyere. Snuten er noe kortere enn
halve hodets lengde. Høyden fra bakke til albue = halve mankehøyden.

Adferd/
temperament:

Hode:

Stødig, avbalansert. Aktiv med godt utviklet luktesans og evne til å finne vilt,
uttalt jaktlyst, særlig storvilt. Svært selvstendig når den jakter. Vennlig og
tillitsfull mot folk.
Kraftig, heller stort i forhold til kroppen, kileformet, sett ovenfra en likesidet
trekant. Ganske bred skalle, særlig hos hannhunder.

Skalle:

Noe lengre enn bred. Øyenbrynsbuene bare lett utviklet,
pannebenskam tydelige.

Stopp:

Gradvis, bare moderat uttalt.

Nesebrusk:

Sort, middels stor. Hos hvite og lysegule er brunt akseptert.

Snuteparti:

Litt kortere enn skallens lengde. Kileformet sett i profil, moderat butt.

Lepper:

Moderat stramme, men ikke hengende.

Kjever/tenner:

Hvite, store, kraftige tenner, velutviklede og jevnt plassert.
tannsett.

Kinn:

Uttalte kinnbensbuer, men ikke overdrevent.

Øyne:

Middels store, ovale, skråstilte, verken dyptliggende eller framtredende, med
et ærlig, vennlig uttrykk. Mørk brune eller i samsvar med pelsfargen.

Ører:

Ståører, bevegelige, V-formet med spisse eller lett rundete tipper. Bredt
plasserte, på høyde med øynene. Noe synlige øreflipper. Indre øre godt
dekket av pels.

Hals:

Forlemmer:

nakkeknøl og

Saksebitt, fullt

Muskuløs, tørr, rund eller lett oval i tverrsnitt. Like lang som hodet eller noe
kortere. Ansatt ca 40 – 50 grader mot horisontalen.
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Helhetsinntrykk:

Tørre, muskuløse. Rette sett forfra, moderat vidstilte, parallelle. Forbena til
albuen utgjør halve mankehøyden.

Skulder:

Langt, muskuløst skulderblad, moderat tilbakelagt.

Overarm:

Lang, moderat skråstilt, muskuløs. Tydelig vinkel skulderblad – overarm.

Albue:

Godt tilliggende, godt utviklet og ligger parallelt med kroppens midtlinje.

Underarm:

Rett, tørr, muskuløs, rund i tverrsnitt. Sett forfra moderat vidstilt, parallell.

Mellomhånd:

Ikke lang, lett skråstilt sett fra siden.

Poter:

Runde eller lett ovale, buede med godt samlede tær.

Kropp:
Overlinje:

Fast og rett, skrår fra manken til halefestet.

Manke:

Godt utviklet, uttalt, særlig hos hannhunder, 1-2 cm over overlinjen, moderat
utviklet hos tisper.

Rygg:

Rett, kraftig, muskuløs, moderat bred.

Lend:

Kort, moderat bred, muskuløs og lett uttalt.

Kryss:

Bredt, lett avfallende, relativt langt.

Bryst:

Bredt, dypt, (når til albuen eller 1-2 cm nedenfor, særlig hos hannhunder)
langt, ovalt i tverrsnitt.

Underlinje/buk:

Stiger lett fra bryst til buk.

Hale:

Ringlet eller sigdformet, båret over ryggen. Sigdformet som ikke berører
ryggen eller er båret halvt ned er akseptabelt. Når utstrakt når haseleddet
eller 1-2 cm kortere.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Muskuløse med uttalt vinkling i alle ledd. Rette og parallelle sett bakfra.

Lår:

Moderat lange, lett skråstilte.

Knær:

Godt vinklet.

Underlår:

Langt, skråstilt, ikke kortere enn låret.

Mellomfot:

Nesten loddrett. Sett fra siden skal en tenkt loddrett linje fra sittebensknuten
treffe like foran eller bak mellomfoten.

Poter:

Noe mindre , men ellers som forpotene.

Bevegelser:

Frie. Typisk er et jordvinnende trav som veksles med skritt og galopp.

Hud:

Tilstrekkelig tykk og elastisk, uten folder eller underhudsfett.
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Pels:
Hårlag:

Hard og rett dekkpels. Godt utviklet, myk, tykk og ullen underull. Kort, tett og
blank på hodet og ører. Lengre over skulder og nakke og danner krage, på
kinnebena danner det ”kinnskjegg”. Hos hannhunder er pelsen over manken
lengre. Lemmene er dekket av kort, hard og tett pels som bare er noe lengre
på baksiden av forbena. På baksiden av bakbena dannes det bukser, men
uten faner. Halen er rikt dekket av rett og hard pels som bare er litt lengre på
undersiden, men uten faner. Beskyttende buskaktig pels mellom tærne.

Farge:

Mest typisk sort/tan, sort, sort/hvit eller hvit med flekker (piebald) Små prikker i
hovedfargen er tillatt på bena.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Feil:

Hannhunder: 57 – 64 cm
Tisper:
53 – 60 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
-framtredende panne og snipete snute
-delvis pigmentmangel på nesebrusk, lepper, øyelokk
-blekt pigment på nesebrusk
-mangel av ikke mer enn 4 P 1 – P2
-tangbitt når over 6 år
-små tenner med store mellomrom
-lyse eller ravfargede øyne hos helsorte hunder
-store ører, lavt ansatte, myk ørebrusk, ikke nok behåret på innsiden.
-halsen for oval i tverrsnitt
-svak eller karperygg
-lang lend, flat, buet.
-krysset enten vannrett eller for bratt
-manglende ribbensbue, smal, manglende forbryst, grunn
-steile skuldre, buede underarmer, albuene inn- eller utoverdreide.
- steil eller svak i haseleddet
-utvridde poter, marktrang,
-bakpart uten korrekte vinkler, kuhaset
-flate eller myke poter, ikke tilstrekkelig med hår mellom tærne
-sporer på bakbena *
-manglende steglengde
-prikker i hovedfargen på hode og kropp.

Alvorlige feil:

-tydelig manglende kjønnspreg
-noe reservert
-fet eller mager
-grovt hode
-kort snute, snipete snute
-for markert stopp, manglende stopp
-mer enn 4 manglende premolarer, medregnet P1 og P2
-runde, framtredende øyne
-runde øretipper, for store øreflipper
-kvadratisk
-overbygget
-lett benstamme
-overvinklet eller steil i bakparten
-trang bak, knær eller haser utoverdreid
-tunge, uregelmessige bevegelser, passgang
-rynket, løs hud
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-lang pels på baksiden av forparten og uttalte faner på baksiden av lår og hale
-bølget, krøllet, myk eller for lang pels, pels som danner midtskill på ryggen og
manken under felling
-prikker på kroppen i annet enn hovedfargen
- avvik fra idealstørrelse med +/- 2 cm.

Diskvalifiserende
feil:












Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
Bittfeil
Skjevt bitt
Mer enn 4 manglende tenner, inkl P1,2 og M3. For mange fortenner.
Glassøyne, prikkete øyne
Hengeører, halvt hengende ører
Stumphale
For kort eller for lang pels, manglende underull
Genetisk brun, genetisk blå, brindle eller albino pelsfarge

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