
Exteriör 

Labradoren är en ras som är arbetande och behöver en god kondition, substans och muskelmassa 

som inte får förväxlas med fetma. Exteriören ska vara välbalanserad harmonisk och kraftfull, utan 

överdrifter åt något håll. Som apportör av småvilt både på land och vatten har Labradoren några 

tydliga rastypiska egenskaper. Halsen liksom framstället ska vara starkt och kraftigt för att orka bära 

upp större fåglar. Bröstkorgen ska vara tunnformad för att kunna fösa undan vattnet vid simning och 

pälsen skall vara dubbel med vattenavvisande underull. Svansen ska vara rundad och täckt med tjock 

päls för att kunna användas som roder. För att ge ett milt uttryck ska ögonen vara bruna eller 

hasselnötsbruna, ej svarta eller för ljusa. Detta är några av de mest utmärkande dragen för 

Labradoren. Helhetsintrycket, enligt rasstandarden, är en starkt byggd, kompakt och mycket rörlig 

hund med bred skalle, bred och djup bröstkorg och brett och starkt ländparti och bakställ.  

Svaren på den exteriördomarenkät som skickats ut pekar i nuläget på en varierande kvalitet rent 

exteriört, för det några domare tyckte hade utvecklats i positiv riktning tyckte andra hade utvecklats i 

negativ riktning. Se bilaga. Andelen utställda hundar har legat på ungefär samma nivå över tid men 

började redan före pandemin att minska. Av de utställda hundarna är det ca 41% som fått excellent 

och ca 26% har fått ck. Tittar man bara på jaktklassen så är dessa siffror betydligt lägre; 10% har fått 

excellent. Se bilaga E1. 

Tar man bara de aktuella utställningsåren 2016-2021 så delades det ut 43% excellent och av dem har 
29% fått ck.  Slutsatser kan även vara svåra att dra då det i statistiken redovisas antal starter inte 
antal hundar som ställts ut. Se bilaga E2. 
 
Exteriörbeskrivning krävdes tidigare för att får starta i elitklass på jaktprov. Det kravet togs bort i 
regelverket 20220101. Exteriörbeskrivning var en beskrivning av hundens anatomi enligt ett schema. 
 
Exteriörbedömning kom till som en möjlighet att få hundar exteriörbedömda under pandemin. Vid 
exteriörbedömning får hunden en kritik och ett kvalitetspris enligt gällande utställningsregler. 
 
Mål  

• Ökat intresse och större kunskap om anatomi/exteriör hos domare och uppfödare.  

Ej mätbart 

• Ökad andel av domarna, som bedömer rasen är rasspecialister.  

Ej uppnått 

• Ökad förståelse för och kunskap om labradoren som jakthund hos domarna.  

Ej mätbart 

• Utställningsverksamheten ska i första hand vara ett verktyg för att säkerställa avelsutvärdering av 

föräldradjur och individer. 

Ej mätbart 

 

 


