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FCI Standard nr 70 / 19.05.2009 / Suurbritannia
LAKELANDI TERJER

PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
KEHTIVA
ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 26.03.2009.

AVALDAMISE

KASUTUS: Terjer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 3: Terjerid.
Alarühm 1: Suured ja keskmise suurusega terjerid.
Töökatseteta.
ÜLDMULJE: Arukas, töine, heas tasakaalus ja kompaktne.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Lõbus,
kartmatu
iseloomuga,
tähelepaneliku ilmega ja kiire liikumisega, kogu aeg ootel. Julge,
sõbralik ja enesekindel.
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PEA: Heas tasakaalus. Vahemaa laubalõikest ninaotsani ei ole
pikem kui vahemaa laubalõikest kuklakühmuni.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Lame ja rafineeritud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must, välja arvatud maksapruuni värvusega koerte
puhul, kellel on nina samuti maksapruun.
Koon: Lai, aga mitte liiga pikk.
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Ühtlase asetusega hambad. Täielik
ja korrapärane käärhambumus, mis tähendab seda, et ülemised
hambad ulatuvad pisut üle alumiste ja väljuvad lõualuust otse.
Silmad: Tumedad või pähkelpruunid. Viltused silmad on
ebasoovitavad.
Kõrvad: Üsna väiksed, V-kujulised ning erksa hoiakuga. Ei ole liiga
kõrge ega liiga madala asetusega.
KAEL: Sirutunud, kergelt kumer, ilma voltideta.
KERE:
Selg: Tugev, mõõdukalt lühike.
Nimme: Hästi arenenud.
Rind: Mõistlikult kitsas.
SABA: Varem oli kupeeritud saba tavapärane.
Kupeeritud: Hea asetusega, kantakse uljalt, aga mitte selja kohal või
rõngas.
Kupeerimata: Hea asetusega, kantakse uljalt, Hea asetusega,
kantakse uljalt, aga mitte selja kohal või rõngas. Ülejäänud koeraga
heas tasakaalus.
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JÄSEMED
ESIJÄSEMED: Esijalad sirged, tugeva luustikuga.
Õlad: Hästi tahapoole suunatud.
TAGAJÄSEMED: Tugevad ja lihaselised.
Reied: Pikad ja jõulised.
Põlveliigesed: Hästi kaardunud.
Kannaliigesed: Madala asetusega.
Pöiad: Sirged.
KÄPAD: Väiksed, kompaktsed, ümarad ja heade padjanditega.
KÕNNAK/LIIKUMINE: Esi- ja tagajalad liiguvad otse ja
paralleelselt. Küünarnukid liiguvad kere suhtes risti, külgedel vabalt,
põlveliigesed ei ole sisse- ega väljapoole pöördunud. Paindlikud
tagajalad on tugeva tõukejõuga.
KARVKATE
KARV: Tihe, kare ja ilmastikukindel. Tugev aluskarv.
VÄRVUS: Must ja pruun, sinine ja pruun, nisukarva, punakashall,
maksapruun, sinine või must. Väiksed valged täpid käppadel ja
rinnal on ebasoovitavad, ent lubatud. Sügavpruun ja mahagonitoon ei
ole tüüpilised.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus: Mitte üle 37 cm (14 ½ tolli) õla juurest mõõdetuna.
Kaal: Isased 17 naela (7,7 kg). Emased 15 naela (6,8 kg).
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VEAD: Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda
vigadeks ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse
kõrvalekalde ulatusest ning võimalikust mõjust koera tervisele ja
heaolule.
Füüsilisi ja käitumuslikke
diskvalifitseeritakse.

kõrvalekaldeid

näitavad

koerad

NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.
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