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(LAKELAND TERRIER)
Alkuperämaa: Iso-Britannia

KÄYTTÖTARKOITUS: Terrieri.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 3 terrierit

Alaryhmä 1 suuret ja keskikokoiset terrierit
Käyttökoetulosta ei vaadita.

YLEISVAIKUTELMA: Tyylikäs, työskentelyyn soveltuva, tasapainoinen ja
tiivisrakenteinen.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Iloinen, peloton, ilmeeltään tarkkaavainen,
nopealiikkeinen ja aina valmis toimintaan. Rohkea, ystävällinen ja itsevarma.

PÄÄ: Sopusuhtainen. Kuono-osa ei ole kallo-osaa pitempi.
KALLO-OSA: Litteä ja puhdaslinjainen.
KIRSU: Musta, maksanruskeilla koirilla maksanruskea.
KUONO-OSA: Leveä, mutta ei liian pitkä.
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Leuat ovat voimakkaat. Hampaat ovat tasai-
sessa rivissä; täysihampainen leikkaava purenta ts. yläetuhampaiden takapinta
koskettaa tiiviisti alaetuhampaiden etupintaa ja hampaat ovat suorassa kulmassa
leukoihin nähden.
SILMÄT: Tummat tai pähkinänruskeat. Vinot silmät eivät ole toivottavat.
KORVAT: Melko pienet, V:n muotoiset ja asennoltaan tarkkaavaiset. Eivät liian
korkealle eivätkä liian matalalle kiinnittyneet.

Ryhmä: 3

FCI:n numero: 70b
Hyväksytty: FCI 24.6.1987

SKL-FKK 4.11.1998



LAKELANDINTERRIERI 2/3

KAULA: Pitkä, hieman kaartuva, ei löysää kaulanahkaa.

RUNKO
SELKÄ: Vahva ja kohtalaisen lyhyt.
LANNE: Tiivis.
RINTAKEHÄ: Kohtalaisen kapea.

HÄNTÄ: Tavallisesti typistetty. (Huom. Suomessa typistyskielto.) Korkealle kiin-
nittynyt, iloisesti pystyssä, mutta ei selän päälle painuva eikä kiertyvä.

RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat suorat ja hyväluustoiset.
LAVAT: Viistot ja taakse sijoittuneet.
KÄPÄLÄT: Pienet, tiiviit ja pyöreät. Päkiät ovat vahvat.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat voimakkaat ja lihaksikkaat.
REIDET: Pitkät ja voimakkaat.
POLVET: Hyvin kulmautuneet.
KINTEREET: Matalat.
VÄLIJALAT: Suorat.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.

LIIKKEET: Etu- ja takaraajat liikkuvat suoraan eteenpäin yhdensuuntaisesti.
Kyynärpäät liikkuvat rungon suuntaisesti ja vapaasti, polvet eivät ole sisä- eivätkä
ulkokierteiset. Joustavan takaosan ansiosta hyvä takaraajan työntö.

KARVAPEITE
KARVA: Tiheä, karhea ja sään kestävä; tiheä aluskarva.
VÄRI: Musta parkinruskein merkein (black and tan), sininen parkinruskein mer-
kein, punainen, vehnänvärinen, punaisen harmahtava (red grizzle), maksanruskea,
sininen tai musta. Pienet valkoiset merkit käpälissä ja rinnassa eivät ole toivottavat,
mutta sallitaan. Mahonki tai syvä parkinruskea väri eivät ole tyypillisiä.

KOKO JA PAINO
SÄKÄKORKEUS: Säkäkorkeuden ei tule ylittää 37 cm.
PAINO: Urokset 7,7 kg ja nartut 6,8 kg.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus.
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


