FCI Standard
26.09.2019 (EN)

Nr. 365
(ORG 04.09.2019)

YAKUTSKAYA LAIKA
Yakutian Laika
Oprindelse: Rusland
Anvendelse:

Slæde og jagthund

Klassifikation:

FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type)
Sektion 1 (Nordiske slædehunde)
Med brugsprøve
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Kort historisk rids:

Yakutskaya Laika er en ældgammel lokal race, der blev avlet af de oprindelige
stammefolk i den nordøstlige del af Rusland. De anvendte racen som slædehunde og
jagthunde. Arkæologiske fund har vist, at disse stammefolk anvendte hunde til jagt og
til at trække slæderne for mere end 8000 år siden. De første skrevne optegnelser om
hunde i denne region går tilbage til 1633. Hollandske Nicolas Witsen udgav i 1692
bogen ”Northern and Eastern Tartary”, hvori der var et kapitel ”How Yakutians travel in
Winter”. I dette kapitel omtales hundene, der trak slæderne. Den første rigtige
beskrivelse af Yakutskaya Laika er fra 1843, hvor racen i bogen ”Geography of The
Russian Empire” omtales som ”en hund af speciel race”. Racens antal omtales første
gang i bogen ”Statistical tables of The Russian Empire” – udgivet i St. Petersburg
1856. Her opgjordes det, at der var 15157 hunde registreret som slædehunde i Yakutregionen. I 1958 offentliggjordes den første standard for Den Nord-Østlige Slædehund.
Denne standard dannede basis for standarden for Yakutskaya Laika og blev
offentliggjort i 2005 af The Russian Kynological Federation.
I århundreder har Yakutskaya Laika været en del af hverdagslivet i regionen. Den har
været med på jagt, den har vogtet rensdyrflokkene, den har transporteret beboernes
ejendele og ikke mindst bevogtet lejrene mod vilde dyr og fremmede – alt under de
hårde klimatiske forhold, der kendetegner ”The far North”. Disse evner har fremhævet
Yakutskaya Laika som en alsidig race – ikke bare i Rusland, men i mange lande og på
forskellige kontinenter.

Helhedsindtryk:

Takutskaya Laika er en middelstor, stærk, kompakt og muskuløs hund med moderat
benlængde og tyk hud uden tegn på løshed. Pelsen er veludviklet og skal være
tilstrækkelig tæt til, at hunden kan arbejde under hårde arktiske forhold. Kønspræget er
tydeligt. Hannerne er stærkere og mere kraftfulde end tæverne.

Vigtige proportioner: Kroppens længde fra skulderspids til sædebensknude overstiger skulderhøjden med
10-15%.
Hovedets længde er en smule mindre end 40% af skulderhøjden.
Næsepartiets længde er 38-40% af hele hovedets længde.
Afstanden fra jorden til albuen er 52-54% af skulderhøjden.
Adfærd /
temperament:

Hoved:
Skalle:
Stop:
Næse:
Næseparti:
Læber:
Kæber, bid:

Kinder:
Øjne:

Yakutskaya Laika er en stolt og livlig hund, der slutter sig tæt til sin ejer. Det er en
venlig, social og energisk hund.
Kileformet, moderat tilspidset og i balance med hundens størrelse
Moderat bred, let rundet med en tilstrækkelig høj pande
Tydeligt markeret
Stor med godt åbne næsebor. Farven er sort eller brun.
Kileformet, gradvis smallere mod næsespidsen, godt udfyldt under øjnene
Tørre, tætsluttende og godt pigmenterede
Tænderne er stærke og hvide. Der foretrækkes et fuldt tandsæt (42 tænder ifølge
tandformlen). Saksebid eller tangbid. Et stramt underbid – uden mellemrum – er
acceptabelt for hunde over 3 år.
Moderat markerede
Vender lige fremad, bredt ansatte – men ikke dybt, mandelformede. Farven er mørk
brun, blå, forskelligt farvede øjne (et brunt og et blåt) eller blå prikker på en brun iris.
Tørre og tætsluttende øjenrande, der matcher farven på næsen. Manglende pigment
på øjenranden, når baggrunden er hvid, er acceptabelt.
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Ører:

Trekantede, højt ansatte og brede ved basis, helt eller halvt oprejste, tykke. Ørerne er
dækkede med en tæt og kort pels. Når hunden bevæger sig, er ørerne tilbagelagte.

Hals:

Af moderat længde og sidder ikke for højt på kroppen. Muskuløs

Krop:
Overlinie:
Ryg:
Lænd:
Kryds:
Bryst:
Underlinie:

Kompakt
Lige og fast. Falder moderat fra den ikke for fremtrædende skuldertop til halen.
Fast, bred og lige. Er meget muskuløs
Kort, bred og muskuløs
Langt, bredt og muskuløst. Det er let rundet og næsten horisontalt stillet.
Bredt med godt hvælvede ribben. Det har tilstrækkelig længde og moderat dybde.
Let opkneben

Hale:

Højt ansat og dækket af en tyk lodden pels. Den bæres i en halvcirkel krøllet over
ryggen. En seglformet hale er tilladt. I hvile eller over lange distancer må halen hænge
løst ned.

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:
Overarm:
Albuer:
Underarm:
Mellemhånd:
Forpoter:

Stærke, muskuløse lige og parallelle
Lige, parallel, stærk og særdeles muskuløs
Skråtliggende af moderat længde
Muskuløs, skråtliggende af moderat længde
Ligger tæt til kroppen og vender lige bagud
Temmelig lang. Står parallelt
Kort, stærk og let skråtstillet
Godt hvælvede med sætsluttende tæer og meget hårde trædepuder. Der er en tyk pels
mellem tæerne.

Bagpart:
Helhedsindtryk:
Overlår:
Knæ:
Underlår:
Mellemfod:
Bagpoter:

Har stærke knogler og er muskuløs. Set bagfra er stillingen lige og parallel.
Bredt og muskuløst
Tydeligt vinklet
Middellangt og stærkt. Haseleddets vinkling er tydelig.
Stærk og lodret stillet
Som forpoterne – dog lidt større end disse

Bevægelse:

Hurtig og elastisk. De karakteristiske gangarter er hurtigt trav eller galop.

Pels:
Hårlag:

Farve:

Størrelse:

Tyk, glansfuld, lige og hård af middel længde. Der er en veludviklet tyk og tæt
underpels. På halsen danner pelsen en manke, der er tydeligst hos hanner. På
bagsiden af for og bagben er der tykke faner. Halen er dækket af en kort frynse.
Pelsen er kortere på hovedet og på forsiden af benene.
Hvid med aftegn – tofarvede eller trefarvede

Skulderhøjde: Hanner 55 – 59 cm
Tæver 53 – 57 cm
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Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indvirkning på
hundens sundhed og velbefindende og dens evne til at udføre sit oprindelige arbejde.

Alvorlige fejl:






Stor afvigelse fra typen, kortbenede hunde
Kvadratisk krop
Flad ribbensbue, hulbrystet eller tøndeformet brystkasse
Hunden ikke i balance, bevægelsen uden energi
Bølget eller blød pels, for korte hårstrå med for lidt udviklet underpels

Diskvalificerende fejl:





Aggressiv eller for sky
Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal
diskvalificeres.
Feminine hanner
Overbid eller underbid med mellemrum, skæv kæbe






Total pigmentmangel på næse, øjenrande eller læber
En hvilken som helst anden helfarve end hvid
Korthåret
En hvilken som helst abnormitet i bygning eller sundhed der forhindrer hunden i at
udføre det arbejde, der er traditionelt for racen.




Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg bør anvendes i
avlen.

Bemærk:

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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Anatomiske træk
Skalle
Øjne
Stop
Forhoved

Ører
Nakke
Nakkekam
Hals
Skulder

Næseryg
Næsespids

Manke/Skuldertop

Næseparti

Ryg

Overkæbe

Lænd

Kryds

Hage
Underkæbe

Haleansats

Mundvig
Kind

Sædebensknude

Strube
Skulderspids
Brystbensspids

Overlår

Overarm
Bryst
Underarm
Håndled
Mellemhånd

Bystrup 2013

Forpote

Albue

Underlinie

Brystkasse

Buglinie

Flanke
Knæ
Underlår

Hale
Haseled
Mellemfod
Bagpote

