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RASEBESKRIVELSE FOR LAPSK VALLHUND (Lapinporokoira)
Opprinnelsesland/hjemland: Finland.
Helhetsinntrykk: Middels stor spisshund, rektangulær. Kraftige bein, muskuløs. Spenstig, men virker
ikke tung. Tydelig kjønnspreg. Pelsen velegnet for arktisk klima.
Viktige proporsjoner: Kroppslengden ca. 10% mer enn mankehøyden. Brystdybden ca. halve
mankehøyden.
Adferd/temperament: Lærevillig, rolig, vennlig, energisk og arbeidsvillig. Har lett for å bjeffe under
gjeting.
Hode: Langstrakt. Snutepartiet noe kortere enn skallen.
Skalle: Lett hvelvet. Synlig pannefure, markerte øyebrynsbuer.
Stopp: Svakt fallende.
Nesebrusk: Sort foretrekkes, men harmonerer med pelsfargen.
Snuteparti: Rett neserygg, jevnt avsmalnende mot snutespissen sett både ovenfra og fra siden.
Lepper: Stramme.
Kjever/tenner: Kraftige kjever og tenner. Saksebitt. Normalt tannsett.
Kinn: Tydelig markerte.
Øyne: Helst mørke, men harmonerer med pelsfargen. Plassert relativt langt fra hverandre, ovale.
Livlig og intelligent uttrykk, hos tisper til og med hengivent.
Ører: Stående, middels lange, ansatt relativt langt fra hverandre, forholdsvis brede ved basis.
Innsiden av ørene er dekket av tett hår, særlig den nederste delen.
Hals: Kraftig, middels lang, jevn overgang til skuldrene. Ikke løs halshud.
Forlemmer:
Helhetsinntrykk: Kraftige, godt festet til kroppen med kraftige muskler, men som tillater frie
bevegelser. Muskuløse, velvinklete. Rette og parallelle sett forfra.
Skulder: Skråstilt og muskuløs.
Albue: Godt tilliggende, verken inn- eller utoverdreide. Peker rett bakover.
Underarm: Rett.
Håndrot: Spenstig og fjærende.
Mellomhånd: Noe skråstilt sett fra siden, som muliggjør smidige bevegelser.
Poter: Noe ovale og dekket med tett pels, også mellom tredeputene. Godt hvelvede. Spenstige og
tykke tredeputer.
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Kropp:
Manke: Markert.
Rygg: Sterk og muskuløs.
Lend: Kort og muskuløs.
Kryss: Ganske langt og lett fallende.
Bryst: Dypt, langt og romslig, men ikke spesielt bredt. Tydelig hvelvede ribbein.
Underlinje/buk: Lett opptrukket.
Hale: Middels lang, lavt ansatt, tett behåret. I hvile hengende, under bevegelse bæres i en løs bue
som ikke bør gå inn over ryggen. Halebevegelsene kan også være roterende.
Baklemmer:
Helhetsinntrykk: Velvinklete. Rette og parallelle sett bakfra.
Lår: Forholdsvis lange, brede og muskuløse.
Knær: Tydelig vinklete. Fremoverrettede.
Haser: Ganske lavt ansatte, tydelig vinklete.
Mellomfot: Ganske korte, rette og parallelle.
Poter: Som forpotene. Sporer ikke ønskelige.
Bevegelser: Frie, fjærende og avbalanserte. Travet utrettelig. I hurtig trav tendens til snoring.
Hud: Overalt tilliggende uten rynker.
Pels:
Hårlag: Middels langt eller langt. Rett, temmelig utstående og grovt. Underullen fin og tett. Ofte
lengre og tettere på halsen, brystet og lårenes bakside.
Farge: Sort i ulike nyanser, til og med gråaktig eller mørk brun med en lysere farge enn hovedfargen.
Gråaktige eller brunaktige tegninger forekommer ofte på hode, kroppens underside og beina. Hvite
tegninger på hals, bryst og bein tillatt. Sort, grå eller brunaktig underull.
Størrelse og vekt:
Mankehøyde: Hannhunder: Ideal 51 cm ± 3 cm
Tisper: Ideal 46 cm ± 3 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.
− Manglende kjønnspreg
− Myke ørespisser eller kippører
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− Meget lyse øyne hos sorte hunder
− Ringlet hale eller hale bøyet over ryggen
− Myk, bølget eller tilliggende pels
− Manglende underull
Diskvalifiserende feil:
Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske defekter som påvirker hundens sunnhet
skal diskvalifiseres.
− Over- eller underbitt
− Hengende ører
OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
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FORORD
Som registrert rase er den lapske vallhunden fortsatt ung, men har allerede blitt relativt ensartet.
Registreringen av rasen lapsk vallhund startet på 1950-tallet, men 10. desember 1966 ble finsk
lapphund og lapsk vallhund skilt i to raser, da man så at det fantes to typer innenfor
reingjeterhundene. Rasen har fortsatt åpen stambok, og tar jevnlig inn nye individer fra Lappland,
noe som selvsagt preger rasen i forhold til variasjon i type og utseende. Oftest er det de hundene
som har registrert stamtavle i mange generasjoner som har den mest stabile typen. Den felles
historien med finsk lapphund gjør at det fra tid til annen oppstår hunder med likhetstrekk fra denne
rasen. Det er uansett ønskelig å opprettholde en viss variasjon i type og utseende.

Helhetsinntrykk
Lapsk vallhund skal være en robust hund med trav som den mest naturlige gangarten. Den skal
derfor være rektangulær, tydelig lengre enn mankehøyden. Middels kraftig og relativt godt vinklet.
Pelsen skal være middels lang eller lang. Det er viktig at pelsen har tett underull som skal beskytte
mot regn og kulde. Den skal bevege seg velbalansert og med letthet, en utrettelig brukshund som
uttrykker vilje til å samarbeide. Den skal være rolig og ikke stresse seg opp unødig, og den vil ofte
være likegyldig overfor fremmede.

Proporsjoner
En lapsk vallhund skal være synlig lengre enn høy: Hannhundene ca. 10 %, og tispene 15 % lengre enn
mankehøyden. Det finnes hunder med korte kropper, til og med kvadratiske proporsjoner i rasen,
ofte sammenfallende med at de er dårlig vinklet.
Når man skal vurdere lengden på en lapsk vallhund, skal man spesielt legge vekt på gode vinkler, en
sterk front, en lang brystkasse, og en sterk bakpart med brede lår og et kort lendeparti. En hund som
er kort i kroppen, men riktig konstruert, er bedre enn en hund som er lang i kroppen, men der
lengden består av en lang rygg og langt lendeparti. En slik hund ikke vil holde ut i arbeid.
Brystdybden skal være ca. halve mankehøyden, så en lapsk vallhund skal ikke virke spinkel eller
høybeint, selv om man til tider kan se slike individer i rasen.
De viktigste kvalitetene man skal legge vekt på når man ser på helheten, er sunnhet, harmoni og
utholdenhet rent anatomisk og i bevegelse. En lapsk vallhund skal kunne arbeide i lange perioder i
tøffe forhold og ofte dårlig vær.
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Hannhunder av utmerket type:

En kraftig hannhund med god pels.

En godt konstruert hannhund.

Utmerkede proporsjoner.

Svart hannhund, merk hvordan fraværet av
tegninger påvirker uttrykket.

Hannhund med gode proporsjoner
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Tisper av utmerket type:

Over til venstre: Godt konstruert tispe med for kort pels. Over til høyre: Kraftig tispe med god pels
Under til venstre: Eldre tispe med utmerkede proporsjoner, merk den tydelige dippen.
Under til høyre: Viltfarget tispe med korrekt kroppslengde.

Brun tispe med korrekte proporsjoner og vinkling.

Tispe med utmerkete proporsjoner og
vinkling
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Vanlige feil i type og proporsjoner:

Noe lang og tung

For høybeint og kort i kroppen

Hannhund med for kort kropp og dårlig vinkling

Høybeint og spinkel tispe

For tung og kraftig
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Hode
Langstrakt, noe kileformet hode, men aldri lett eller uten substans. Det er viktig at en hannhund ser
maskulin ut, og en tispe feminin. Skallen må være bred nok mellom ørene, og bare litt konveks.
Stoppen skal være ganske åpen, men allikevel godt synlig. Pannebeina skal være klart definert, særlig
på hannhundene. Kjevebeinsbuen skal også være markert, men ikke overdrevet.
Ører
Ørene skal være stående, mellomstore, og relativt vidstilte, men ikke overdrevent. Relativt brede ved
basen, og ikke alt for spisse. Det er essensielt for rasen at innsiden av ørene er godt behåret, dette
beskytter mot insektbitt. For store ører er en vanlig feil innen rasen. Videre er det også en del hunder
med kippører, en slik hund skal ikke bli premiert med CK. Hengeører er en diskvalifiserende feil.
Øyne
Øynene skal være mandelformede, og skal ikke sitte for tett. Fargen skal være brun, brune hunder
har noe lysere øyefarge, men skal ikke være gulaktig. Blå øyne er en diskvalifiserende feil.
Snutepartiet
Snutepartiet skal være noe kortere enn skallen, og bare svakt avsmalnende mot snuten, aldri spisst.
Neseryggen skal være rett. Lette og snipete snuteparti forekommer, så vel som svake underkjever.
Leppene skal være tørre.
Nesen
Svarte hunder skal ha svart nese, brune hunder har alltid brun nese.
Bitt
Saksebitt. Tangbitt er godtatt, særlig hos eldre hunder. Tydelig under- eller overbitt er en
diskvalifiserende feil. Tannmangel skal i det minste nevnes i kritikken.
Utrykk
Rolig og intelligent. Hos tisper spesielt, et ydmykt og underdanig uttrykk.
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Utmerkede hoder og uttrykk:

Riktig ansatte ører og et godt uttrykk
og uttrykk

Brun hannhund med utmerket hode
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Eldre tispe med et pent uttrykk

Utmerket tispehode sett fra siden

Tispe med utmerket hode og uttrykk

Utmerket hannhundhode sett fra siden
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Det er tillatt for en lapsk vallhund å ha hvit bliss,
som vist på dette bildet.
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Feilaktig øreansetting og uttrykk:

For tettsittende ører

For vidstilte ører

For myke ører
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Kropp
Kroppen skal være robust, men aldri tung. Manken skal være tydelig markert, men ikke overdrevet.
Ofte er dippen ganske tydelig, dette må ikke mistolkes til at hunden har svai i ryggen. Overlinjen skal
være sterk, rett og aldri avfallende. Lendepartiet skal være kort, krysset langt og bare svakt
avfallende. Særlig på tisper skal krysset også være bredt. Det er viktig med brede, muskuløse lår.
En vanlig feil på rasen er at krysset er for kort og rett. Hundene med denne feilen får ofte lite muskler
i bakbeina og får ikke effektive og kraftfulle bevegelser. Brystkassen skal være lang og dyp, men aldri
være dypere enn albueleddet. Brystet skal være definert, men ikke overdrevet.

Dårlig vinklet, overarmen er for kort og rett, svak
overlinje. Denne konstruksjonen er ikke fordelaktig på en
hund som skal være utholdende.

Kort i kroppen, dårlig vinklet, krysset er for kort og
rett.

Denne illustrasjonen viser en godt konstruert front.
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Hale
Halen skal være av medium lengde og lavt ansatt. I hvile skal den henge, i bevegelse brukes den til å
skape balanse. Halen bæres på linje med overlinjen, eller noe høyere i bevegelse. En sigdformet hale
er godkjent i bevegelse, men den skal aldri krølle seg over ryggen. En lapsk vallhund er ofte lett å
lese, da den bruker halen til å uttrykke sin sinnsstemning. Særlig når den hilser, gjør halen en
sirkelbevegelse. Halen skal være kraftig og tett behåret. Haleknekk er en diskvalifiserende feil.

Nr. 1 og nr. 2 viser begge korrekt båret hale i bevegelse, men nr. 3 er feil, og bør påvirke
premieringen til hunden.

Bein og bevegelse
En lapsk vallhund skal ha god beinstamme og godt utviklede muskler. Den skal være tydelig vinklet.
Når hunden står, skal den være rett og parallell, sett både forfra og bakfra. I bevegelse, særlig i raskt
trav, har den en tendens til å snore. Dette må ikke forveksles med trange bakbeinsbevegelser.
Rasen skal være godt vinklet, men like viktig er det at den er harmonisk vinklet foran og bak, for at
den skal kunne trave på en sunn og effektiv måte.
Skulderen skal være skråstilt, og overarmen skal være like lang som skulderbladet. Albuene skal ikke
være utovervridde. De skal bæres tett inntil kroppen. Noen lapske vallhunder har for korte
overarmer, noe som fører til høye forbeinsbevegelser.
Mellomhendene skal være noe skråstilte. De skal være fleksible, men ikke løse, slik at de effektivt kan
fungere som «støtdempere».
Bakbeina skal være godt vinklet, lårene brede og muskuløse. Hasene skal være ganske lave, som gir
kraftfulle bakbeinsbevegelser.
Potene skal være ovale og kraftige. De skal være dekket av tett pels, som gir beskyttelse mellom
tredeputene.
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En lapsk vallhund skal bevege seg effektivt, fleksibelt, harmonisk og uanstrengt. Rasen skal ha et
utholdent, jordvinnende og jordbundet trav med god steglengde. En hund med lite kraft i
bevegelsene og korte steg er ikke egnet som reingjeter under tøffe forhold.

Gode bevegelser

Størrelse
Mankehøyden skal være 51 cm (+/- 3 cm) for hannhunder og 46 cm (+/- 3 cm) for tisper. Mindre
avvik fra disse målene kan aksepteres om hunden ellers er av utmerket type.

Temperament
Type og anatomi er viktig på en hund, men det aller viktigste er uansett temperamentet. En pen lapsk
vallhund med dårlig temperament er ikke en god representant for rasen. På utstilling kan man bare
bedømme temperamentet relativt overfladisk på den tiden som er avsatt til hver enkelt hund.
Lapsk vallhund er en intelligent og oppmerksom hund. Selv om disse tingene ikke kan utforskes til
fulle på utstilling, kan man få et inntrykk av væremåten i løpet av denne tiden. En lapsk vallhund skal
være føyelig og vennlig, men ofte likegyldig overfor fremmede, tisper kan til og med virke reserverte
med et tydelig ydmykt kroppsspråk. Bare så mye som et hint av aggresjon mot mennesker er en
diskvalifiserende feil. Lapske vallhunder skal heller ikke knuffe med hverandre i ringen. Den lapske
vallhunden skal bjeffe når den arbeider, men kun i arbeid, og skal ellers være stille og rolig. Dette
betyr at i utstillingsringen skal en lapsk vallhund fremstå som rolig, og skal ikke bjeffe.

Pels
Dekkpelsen skal være middels lang eller lang. Den skal være rett og stri. Lapsk vallhund skal ha rikelig
med underull, denne skal være fin og tett. Dette er viktig for at den skal kunne overleve under
arktiske forhold.
Pelsen skal være relativt utstående, og skal aldri være flat. Videre må den tåle vær og vind, og være
vannavstøtende.

16

En vanlig feil på rasen er for kort eller for myk pels. Dette bør vektlegges mer. Den lapske vallhunden
er på ingen måte en kortpelset rase, pelsen bør i det minste være middels lang.
Farge: Svart med tegn, viltfarget, brun, brun med tegn og helsvart er godkjente farger. Creme, sobel
og brindle er diskvalifiserende farger. I den nye standarden for rasen vil heller ikke blå (dilute) være
tillatt. Hvite avtegn er godkjent på hode, bryst, nakke og bein.

Bildene viser to hunder som begge har
utmerkede proporsjoner, den ene med
mellomlang pels, og den andre med lang
pels.
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