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LHASA APSO STANDARD 
Standard FCI - nummer 227 
FCI – Standard 2011-02-16; engelska  
FCI – Standard fastställd av FCI General Commitee 2010-10-13 
Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18   
Ursprungsland/hemland: Tibet/ Storbritannien  
Användningsområde: Sällskapshund  
FCI-Klassifikation: Grupp 9, sektion 5 

LHASA APSO RAS STANDARD 
BAKGRUND/ÄNDAMÅL 

Lhasa Apso härstammar från Tibet där fortfarande många lever på hög höjd och där  
klimatet kan vara bistert. Rasen måste vara härdig för att kunna klara dessa villkor, 
vilket har haft stort inflytande på hur rasen utvecklats. Dess långa, hårda päls med 
sin tjocka underull fungerar som skydd på vintern och pälsen som faller över ögonen 
skyddar dem mot vind, damm och starkt solsken.  

Lhasa Apso är en av flera österländska raser som kommit till väst. De första Lhasa 
Apso kom till Storbritannien under tidigt 1920-tal och ställdes kort därefter ut i London. 
De blev först förväxlade med andra långhåriga österländska raser vilka alla kallades 
Lhasa Terrier. Senare delades raserna upp och särskilt skilde man på Lhasa Apso och 
Tibetansk Terrier, som man tror ligger bakom de första Lhasa Apso-hundarna. År 1933 
bildades den engelska rasklubben.  

KOMMENTAR
De första Lhasa Apsona kom till England 1901 dock var på den tiden både  
Lhasa Apso och Tibetansk Terrier kallad LhasaTerrier 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 uppfödare som vi har att tacka för att introducera denna charmerande och 
speciella ras till detta land!



3

HELHETSINTRYCK 
Lhasa Apso skall vara en välbalanserad, stabilt byggd hund med riklig päls,  
utan överdrifter.

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 funktions
duglig konstruktion. Rasen mognar sent och är som bäst mellan 510 år.

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN  
Avståndet från bröstbensknappen till sittbensknölarna skall överstiga mankhöjden. 

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR 
Lhasa Apso är glad och självsäker med alert och stabilt temperament men något av-
vaktande mot främlingar.

KOMMENTAR
Alla de tibetanska raserna har samma särdrag, dvs. att de har stor intrigritet.  
Detta särdrag finns fortfarande kvar hos många hundar och får inte ses som 
något negativt. Detta ska inte förväxlas med aggressivitet, eller rädsla. Den ska 
visa upp sig med god resning och stolt bära svansen över ryggen. 
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HUVUD 
Huvudet skall ha riklig behåring som faller ner över ögonen, dock utan att hindra hunden 
från att se. Mustascher, kindhår och skägg skall vara uttalade.

SKALLPARTI 
SKALLE

Skallen ska vara måttligt smal, avtagande bakom ögonen. Den skall inte vara helt flat, 
men inte heller välvd eller äppelformad.

KOMMENTAR 
Lhasa Apson har en moderat huvudform med proportioner 1:2. En måttligt smal 
skalle innebär inte långsmal. Skallens form är avgörande för ögonens placering. 
Det ska finnas bredd mellan ögonen. Skallen ska vara lätt avsmalnande bakom 
ögonen. Skallen ska vara lätt välvd.

STOP 
Stopet skall vara måttligt markerat. 

ANSIKTE
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 
En bättre måttangivelse är 1 del nosparti  
och 2 delar skalle. Skallen får dock aldrig  
upplevas som kort och därmed ett för kort  
fyrkantigt nosparti. Nospartiet ska vara brett,  
välutvecklat och utfyllt under ögonen. 

 Lhasa Apso ShihTzu  Tibetan Terrier
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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.

KOMMENTAR 
Lhasa Apson ska ge ett orientaliskt uttryck. Bettet och underkäkens bredd är  
essentiell för rasens säregna uttryck. Hakan ska vara välmarkerad och under
läppen väl synlig. 

Omvänt saxbett eller lätt underbett är önskvärt (tänderna ska dock aldrig synas), 
tångbett accepterat om uttrycket inte påverkas, saxbett är inte accepterat.  
Tänderna ska vara stora och placerade på en rak linje. Upp märksamma gärna 
antalet incisiver som ska vara 6. Hörntänderna ska ligga fritt.
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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 
Ett av de viktigaste karaktärsdragen i ett Lhasa Apsouttryck är ögonen som måste vara framåt
riktade och sitta väl isär, vara mörka och mandelformade. Varje likhet med Shih Tzuns runda  
ögonform är ett allvarligt fel. 

 

Tre vackra uttryck med mörka välformade ögon.



7

ÖRON

Öronen skall vara hängande med rikligt behäng.

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

KOMMENTAR 
Öronen, ska vara medelstora, ansatta i höjd mellan skallens plan. Lhasa Apson 
får lyfta öronen något vid lystring. 

HALS 

Halsen skall vara stark och väl välvd.

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

KROPP
Kroppen skall vara välbalanserad och kompakt. 

KOMMENTAR 

Lhasa Apson ska vara lätt rektangulär. Den får aldrig vara högställd,  
lätt och luftig. Inte heller motsatsen, dvs lågställd och lång. 
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Under pälsen ska det vara en välbyggd liten hund med en välutvecklad kropp.  
Harmoniska vinklar helt utan överdrifter. Samma hund med och utan päls. 

ÖVERLINJE  

Överlinjen ska vara plan.

LÄNDPARTI 

Ländparti skall vara starkt. 
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BRÖSTKORG 

Revbenen skall nå långt bakåt.

KOMMENTAR 
Bröstkorgen ska vara väl välvd, av god längd, kraftig och nå ner till armbågarna. 
Förbröstet ska vara välutvecklat. 

SVANSEN 

Svansen skall vara högt ansatt, rikligt behårad och väl buren över ryggen men inte 
spiskroksliknande. Det förekommer ofta en knyck vid svansspetsen.

Fina svansbågar som för ögat ger en harmonisk bild. Idag ser vi många platta svansar 
vilket påverkar den önskvärda siluetten. 
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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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KOMMENTAR 
Svansen ska vara högt ansatt och bäras i en vacker båge över ryggen, och inte 
motsatsen som en spiskrok. En vacker svansbåge skall premieras då motsatsen 
med en plattsvans förstör helhetsin trycket. Knycken som kan finnas på svans
spetsen är ett unikt karaktärsdrag för alla de tibetanska raserna. 

EXTREMITETER
FRAMSTÄLL  
SKULDERBLAD 

Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda.

KOMMENTAR 
Lhasa Apson ska ha normalt välvinklade skuldror och överarmar för att ge ett 
långt effektivt frambenssteg. Ett vanligt förkommande fel är branta eller fram
skjutna skuldror som ger ett kort framsteg. Lhasa Apson ska ha en mjuk övergång 
mellan hals och rygg för att få en vacker siluett.

UNDERBEN 

Frambenen skall vara raka med riklig behåring.

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.

FRAMTASSAR 

Tassarna skall vara runda, s.k. kattfot, rikligt behårade och ha starka trampdynor.

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

BAKSTÄLL  
HELHET

Bakstället skall vara muskulöst och väl utvecklat med goda vinklingar och riklig  
behåring.

KOMMENTAR 
Bakstället ska vara välutvecklat, starkt och muskulöst, över och underben ska ha 
god vinkling. Notera gärna speciellt väl musklade hundar med bra lårbredd.
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HAS / HASLED

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

KOMMENTAR 

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

BAKTASSAR 

Baktassar som framtassar.

KOMMENTAR 
En Lhasa Apso måste stå på hela trampdynorna och inte ”på tårna”.

RÖRELSER 

Rörelserna skall vara fria och lediga.

KOMMENTAR 
En Lhasa Apso med korrekta proportioner har vikten väl fördelad över hela  
kroppen, detta innebär att rörelserna får en mycket god räckvidd och bra  
påskjut. Påskjutet ska vara utan flicups – som inte är önskvärt. Rörelserna ska 
vara stabila, kraftfulla och obehindrade. Ett välburet huvud och en vacker  
svansbåge tillsammans med korrekta rörelser ger den önskvärda siluetten.

Harmonisk hane med rastypiska rörelser, utan överdrifter.
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Välbalanserad hane med fria lediga rörelser utan överdrifter i baksteget.

PÄLS  
PÄLSSTRUKTUR 

Täckhåret skall vara långt, tungt, rakt och hårt, varken ulligt eller silkelent. Det skall 
finnas måttligt med underull. Pälsen får aldrig menligt inverka på rörelsefriheten.  

Utmärkt pälsstruktur, observera att man kan se varje strå. 
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KOMMENTAR 
Kvalitén är viktigare än kvantiteten. Täckhåret ska kännas grovt snarare än hårt, 
oftast är den bästa pälskvalitén inte den längsta pälsen, eftersom den knäcks 
pga den strukturen. Många pälsar som är vackra att titta på är allt för mjuka och 
har för mycket underull. Underullen är till stor nackdel för rasen i vardagen då 
den är oerhört svår att sköta. 

FÄRG 

Golden, sand, honung, mörk grizzle, skiffergrå, rökfärgad, svart, vit, brunaktig eller vit 
med fläckar. Alla dessa färger är likvärdiga.

KOMMENTAR 
Alla färger och kombinationer av färger är likvärdiga. Leverfärg är inte tillåtet. 
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Fem hundar i tre olika 
färger, alla har korrekta  
pälsar med utmärkt 
struktur, utan överdriven 
mängd päls. 
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STORLEK/VIKT 

MANKHÖJD 

Idealmankhöjd för hanhund: 25 cm.  
Idealmankhöjd för tik: något lägre.

KOMMENTAR 
Det var mycket länge sen vi hade den korrekta storleken. Det är viktigt att  
domaren poängterar om hunden är ”stor” eller ”mycket stor” och inte sätter ner 
en ”mindre” hund som ser liten ut, denne är förmodligen närmare idealstorleken. 
Mät gärna vid minsta osäkerhet. Typ, balans, sundhet och rörelser är fortfarande 
viktigare än storlek. 

FEL 

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av 
avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.  

DISKVALIFICERANDE FEL 

• Aggressiv eller extremt skygg. 
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall  

diskvalificeras.    

NOTA BENE 

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall  
användas till avel.  

TESTIKLAR 

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

Lhasa Apso i Sverige och Tibet utför en ”Drakdans”.
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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 LHASA APSO MED UTMÄRKTA RASDETALJER

Två utmärkta Lhasa Apso 
med härlig könsprägel, 
Fina uttryck med  
välmarkerad haka fin 
bredd i underkäken.  

Hane med utmärkta  
proportioner, utan  
överdrifter.  

Fin hane med utmärkta 
rasdetaljer. Med det 
önskvärda arroganta  
uttrycket.
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Vacker tik med fint  
uttryck trotts den något  
korta nosen. Fin bredd i  
underkäken och väl  
markerad haka. Vacker  
päls med bra struktur. 

Vackert huvud, fina  
mandelformade ögon med 
korrekt placering, utmärkt 
bredd och markering på 
hakan. Observera  
pigmentet och den stora 
svarta nostryffeln.  
Sammantaget ett utmärkt 
huvud och uttryck.

Även om vi önskar en  
arrogant hund ska den 
vara glad och positiv.
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Två härliga rasrepre-
sentanter med tydlig 
könsprägel. Till höger 
hane och till vänster tik. 

Ung hane med utmärkta 
proportioner. Vacker över-
linje, väl ansatt svans med 
fin båge. Pälsen är fort-
farande ungdomlig.  



HJÄLP OSS BEVARA RASTYPEN! 
SVENSK SPECIALKLUBB FÖR TIBETANSKA RASER 
LHASA APSO KLUBBEN

TACK FÖR VISAT INTRESSE!
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