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LHASA APSO RAS STANDARD 

 
Bakgrund/ändamål 
Lhasa Apso har under århundraden fötts upp som sällskaps- och vakthund i Tibetanska hem 
och kloster. Rasnamnet apso betyder på tibetanska ”den hårige” och anspelar på rasens rikliga 
päls. En av de första utlänningar som lyckades förvärva en Lhasa Apso uppger att hunden 
stammade från huvudstaden Lhasa – därav rasnamnet. 
Rasen introducerads i England omkring 1900 under namnet Lhasa Terrier, en gemensam 
beteckning för de nu skilda raserna Lhasa Apso och Tibetansk Terrier. År 1934 bildades den 
Engelska rasklubben och en standard för Lhasa Apso utarbetades. 
Tidiga exemplar av rasen var alltid mycket vaksamma. De observanta hundarna gjorde det 
omöjligt för främlingar att nalkas utan att bli uppmärksammade.  En viss vaksamhet mot 
främlingar kan fortfarande noteras hos en Lhasa Apso. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Kommentar 
De första Lhasa Apsona kom till England 1901 dock var på den tiden både Lhasa Apso och 
Tibetansk Terrier kallad Lhasa Terrier och det var Miss Wild, kennel Cotsvale, som var den 
första att börja med rasen, vilken hon sedan födde upp i över sjuttio år! Rasens första 
champion var Ch. Rupso, importerad från Shigatse 1907. Han vann mycket mellan 1908 och 
1911 och efter hans död blev han uppstoppad och kan fortfarande ses på British Museum i 
Tring. Det var 1965 som rasen åter fick Championship (C.C.) status, efter många dystra år 
mellan det första världskriget och 1950-talet.  De första Apsona kom till USA 1933 och var 
en present från den 13:e Dalai Laman till Herr och Fru Suydam Cutting. De var också 
grunden till den legendariska Hamilton kenneln. Rasen kom till Sverige 1965 och det var 
Marianne Baurne, kennel Krysants, som redan var känd för sina Tibetanska Spaniels och 
Tibetanska Terriers. En uppfödning som vi har att tacka för att introducera denna 
charmerande och speciella ras till detta land!  
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Helhetsintryck 
Lhasa Apso är en välbalanserad, stabilt byggd hund med riklig päls. 
 

 

 
 

 
Uppförande/karaktär 
Lhasa Apso är glad och självsäker med alert och stabilt temperament men något avvaktande 
mot främlingar. 
 

 
 

 
 

Kommentar 
Det står rikligt med päls i nästan varannan mening i standarden men någonting som inte får 
glömmas bort är att rasen också ska vara sund med en funktionsduglig konstruktion. 

Kommentar: 
Alla de Tibetanska raserna har samma särdrag, dvs. att de är misstänksamma mot 
främlingar och var tvungna att vara så för att överleva i Tibet.  Detta särdrag finns 
fortfarande kvar hos många hundar och får inte ses som något negativt, men rasen får 
aldrig vara aggressiv, skygg eller rädd. Den ska visa upp sig med god resning och stolt bära 
svansen över ryggen. 
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Huvud  
Skallparti 
Skallen ska vara måttligt smal, avtagande bakom ögonen. Den skall inte vara helt flat, men inte 
heller välvd eller äppelformad. 
 

 
 

 
 
Stop 
Stopet skall vara markerat 
 

 
 
 
 

 
 
Nostryffel 
Nostryffeln skall vara svart 
 
Nosparti 
Nospartiet skall vara ca 4 cm långt, ungefär en tredjedel av huvudets totala längd. Det skall inte 
vara fyrkantigt. Nosryggen skall vara rak. 
 
 

 
 
 
 

Kommentar: 
Apson har ett kortskalligt huvud, dock i dess mest moderata form. Mycket viktigt är 
proportionerna mellan nosparti och skalle som ska vara 1:2, (på en Shih Tzu ska de vara 
1:4 och på en Tibetansk Terrier 1:1) 
En måttligt smal skalle betyder inte att skallen ska var långsmal eftersom det inte passar in 
med ögonen som ska vara placerade brett isär från varandra. Skallen är lätt men dock 
märkbart avtagande bakom ögonen.  Standarden är skriven så för att uppmärksamma och 
visa skillnaden mot en Shih Tzus breda skalle. Skallen ska också vara bara lätt välvd.  

Kommentar 
Stopet ska vara väl markerat dock inte brant. 

Kommentar 
Det är bättre att mäta 1 del nosparti till 2 delar skalle än att rikta in sig på 4cm eftersom på 
en hund med kort skalle kan ett nosparti på 4cm vara ganska långt. Nospartiet ska vara 
tillräckligt brett och väl utvecklat och utfyllt under ögonen. 
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Käkar/Tänder 
Framtänderna bör vara placerade på en så rak linje som möjligt i den breda käken. Omvänt 
saxbett, fullt tandantal önskvärt. 
 

 

 
 
 

 
   
Ögon 
Ögonen skall vara mörka, medelstora, ovala och framåtriktade, varken stora och framträdande 
eller små och insjunkna. Ögonvitan får inte synas i övre eller nedre kanten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar 
Det är viktigt med en bred underkäke och en väl markerad haka med synlig underläpp för 
att ge Apson det rätta uttrycket. Lhasa Apson har mindre problem med tandbortfall 
nuförtiden, men även om vi önskar fullt tandantal så är käkens form och bredd viktigare. 
Omvänt saxbett med bra haka är det optimala, men tångbett kan tolereras om käken är bred 
och hakan finns där, likaså lätt underbett eller underbett så länge tänderna inte syns när 
munnen är stängd och bredden i underkäken finns kvar. Ett saxbett är absolut icke  
önskvärt och är ett mycket allvarligt fel! 
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Vackra mörka ögon på en ung Apso,              Mörka välformade ögon, kunde ha lite mer  
 fin hakmarkering              kraftfullare nosparti och markerad haka. 
 

 
 
Öron 
Öronen skall vara hängande med rikligt behäng 
 

 
Korrekt ansatta öron för Lhasa Apso och t.h. Tibetansk Spaniel  
 

 
 

Hals 
Halsen skall vara stark och väl välvd. 

 
 

 

Kommentar 
Ett av de viktigaste karaktärsdragen i ett Apsouttryck är ögonen som måste vara 
framåtriktade och sitta väl isär, mörka och mandelformade. Varje likhet med Shih Tzuns 
runda ögonform är ett fel. Snedställda ögon, likaså för tätt sittande ögon är ett vanligt 
förekommande fel.  

Kommentar 
Öronen, som ska vara medelstora, ska vara ansatta i höjd mellan skallens plan och ögonens 
placering och ganska långt bak i skallen. Lhasan får lyfta öronen något vid lystring. 

Kommentar 
Halsen ska vara medellång, väl ansatt i skuldrorna och stolt buren. 
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Kropp 

 

B.E 
Avståndet från bröstbensknappen till sittbensknölarna skall överstiga mankhöjden. Kroppen 
skall vara välbalanserad och kompakt. 

 
Rygg 
Ryggen skall vara plan. 
 

 
 
 

 
Ländparti 
Ländparti skall vara starkt. 
 
Bröstkorg 
Revbenen skall nå långt bakåt 
 

 

Kommentar 
Det är mycket viktigt att Lhasa Apson är lätt rektangulär, den får aldrig ge ett kort och/eller 
högtställt intryck, likaså vill man inte ha en lång kropp som då ofta kommer tillsammans 
med en kort hals. 

Kommentar 
Ryggen ska vara stark och muskulös.     

Kommentar 
Eftersom vi kräver en lång bröstkorg ska ländpartiet inte vara för långt och buklinjen får 
inte vara för uppdragen. 
Bröstkorgen ska vara väl välvd och ska nå ner till armbågarna, förbröstet ska vara 
välutvecklat, dock inte så brett eller djupt som hos Shih Tzun. Ett vanligt förkommande fel 
är just korta bröstkorgar. 
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Svans 
Svansen skall vara högt ansatt, rikligt behårad och väl buren över ryggen men inte  
spiskroksliknande. Det förekommer ofta en knyck vid svansspetsen. 
 
 

 
Väl ansatt och buren svans på en välbalanserad elegant Apso med utmärkt päls 

 

 
 

Extremiteter 
Framställ 
Skulderblad 
Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda. 

 
 
Underarm 
Frambenen skall vara raka med riklig behåring. 
 

Kommentar 
Svansens längd är inte så viktig som ansättningen är. Den ska vara hög och svansen ska 
vara väl buren över ryggen med gott lyft. En platt buren svans förstör helheten och för högt 
buren svans liknar istället den korrekta Shih Tzuns svansföring. Knycken som kan finnas på 
svansspetsen är ett unikt karaktärsdrag för alla de Tibetanska raserna.  

Kommentar 
Lhasa Apson ska ha normalt välvinklade skuldror och överarmar för att ge ett effektivt 
frambenssteg. Ett vanligt förkommande fel är branta eller framskjutna skuldror som ger en 
kantig helhet istället för den mjuka övergången mellan hals och rygg som vi eftersträvar. 
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Framtassar 
Tassarna skall vara runda, s.k. kattfot, rikligt behårade och ha starka trampdynor. 
 

 
Bakställ 
Bakstället skall vara muskulöst och väl utvecklat med goda vinklingar och rikligt behårat. 

 
Has 
Hasorna skall bakifrån sett vara parallella och inte alltför tätt placerade. 

 
 
Baktassar 
Baktassar som framtassar. 

       
Rörelser 
Rörelserna skall vara fria och lediga. 

 

Kommentar 
Vi förväntar oss inte en rak ”terrier” front, men vi eftersträvar någorlunda raka framben 
som inte alltid är så lätta att få eftersom också ett välutvecklat förbröst är viktigt på rasen. 
Det nämns ingenting om benstomme, men vi kan läsa att rasen ska vara stabilt byggd, ha 
stark hals och rygg och vara muskulös och då måste den också ha god benstomme.  Tunn 
och grov/tung benstomme är lika stora fel.  

Kommentar 
Vanligt är att rasen har ganska stora och något platta tassar och oftast också något utåtvridna. 

Kommentar 
Första delen av meningen är oerhört viktig ”muskulöst och väl utvecklat”.  Ett väl 
utvecklat och muskulöst bakparti får aldrig offras för en mycket lång päls. Över- och 
underben ska ha god vinkling, dvs. normal vinkling.   

Kommentar 
Stabila och välutvecklade hasor är viktiga för rasens sunda och kraftfulla rörelser.

Kommentar 
Baktassarna är oftast något mindre och mer framåtriktade än framtassarna.  En Lhasa Apso 
måste stå på hela trampdynorna och inte ”på tårna”. 

Kommentar 
När Lhasa Apson har korrekta proportioner är vikten ganska jämnt fördelad över kroppen 
och rörelserna får en mycket god räckvidd med kraftfullt påskjut, dock helt utan höga bak- 
bens rörelser, så kallad ”flic- ups” som är önskvärda hos Shih Tzu rörelserna. Rörelserna 
ska vara lätta, starka och användas utan ansträngning. Problem vi har är oftast för korta 
och ostabila frambenssteg och trånga bakbensrörelser. Ett väl buret huvud och en väl buren 
svans tillsammans med korrekta rörelser ger den typiska eleganta helheten med de 
eftertraktade ”fria och lediga” rörelserna. 
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Päls 
Pälsstruktur 
Täckhåret skall vara långt, tungt, rakt och hårt, varken ulligt eller silkelent. Det skall finnas 
måttligt med underull. Huvudet skall ha riklig hårbeklädnad, som faller ner över ögonen, 
kraftig mustasch, kind och hakskägg. Ben, tassar och svans skall likaså vara rikligt behårade. 
 

 
En Apso med vacker helhet och den korrekta pälskvaliteten 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kommentar 
Rasstandarden har alltid önskat ”långt hår”. Dock var 1930-talets idé om långt hår något 
helt annat än dagens idé om samma sak - ”ju mer desto bättre”. Kvalitén är viktigare än 
kvantiteten. Täckhåret ska kännas grovt snarare än hårt, oftast är den bästa pälskvalitén 
en aning lätt vågig med naturligt häng och tyngd. Många pälsar som är iögonenfallande 
vackra och raka är för mjuka med för mycket underull och som skulle vara till stor nackdel 
för hunden i sitt hemland Tibet.  
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Färg 
Golden, sand, honung, mörk grizzle, skiffergrå, rökfärgad, svart, vit, svartbrun eller vit med 
fläckar. Alla dessa färger är likvärdiga. 

 

Storlek/vikt 
Mankhöjd 
Idealmankhöjd för hanhund: 25,5 cm. 
Idealmankhöjd för tik: något lägre 

 

Fel 
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse. 

 
Nota bene 
Hund får inte prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om det har anatomiska 
defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet. 

 
Testiklar 
Hos hanhunden måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen. 
 

_____________________________________ 
 
 

   
Apso i Sverige och Tibet utför en ”Drakdans” 

Kommentar 
Alla färger och kombinationer av färger är likvärdiga. Leverfärg är inte tillåtet, dock står 
det inte i standarden att den ska diskvalificeras! 

Kommentar 
Det var mycket länge sen vi hade den korrekta storleken. Det är dock viktigt att domaren 
poängterar att hunden är” stor” eller ”mycket stor” och inte sätter ner en ”liten” hund som 
ser liten ut mot de andra, men som säkert är närmare idealmankhöjden! Mät gärna om ni är 
det minsta osäkra! En hane som är 28 cm är hög medan en som mäter 30 cm börjar bli allt -
för stor. Dock är balans, sundhet och rörelser viktigare när ni börjar fundera över storlek.  
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Fina huvuden och utryck att ha på näthinnan 

 

    
Välutfyllt nosparti och väl markerad haka       Vackert tikhuvud med härlig blick och  
              korrekt pälskvalitet 
 
 

 
Stolt och aristokratiskt uttryck  
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Välformat vackert maskulint huvud med det rätta uttrycket 

 
 
 

        
 
 

Två tikar med utmärkta feminina uttryck 
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Fina helheter att ha på näthinnan 
 

        
 
 
 

     
 

 
             En av de vackraste och mest korrekta Lhasa apson som någonsin funnits 
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Bilder från Tibet 2007  foto Ljiljana Vlasic Marsic, Kroatien  
 

    
 

   
 

   
 



 

Tack för visat intresse! 
 
 
 

 

 
Hjälp oss bevara rastypen! 

Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser 
Lhasa Apso Klubben 


