34 Pluto Timon ” Maskulin med god utstrålning och med utmärkt rastyp.”. Foto Ängvaktartorp, Christoffer Lindström
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Rasbeskrivning Lipizzaner
De egenskaper som framavlats hos lipizzanern har gjort den lämplig för allmän användning med en beprövad och särskild fallenhet
för klassisk ridkonst (högre skolan) och för körning.
Lipizzanern är mycket uttrycksfull med en nobel hållning, generellt är den harmoniskt byggd, kroppen mer rektangulär än kvadratisk.
En idealisk storlek för en vuxen häst ska ligga mellan 153 och 158 cm. Huvudet är uttrycksfullt med stora, svarta ögon, en bred,
något välvd panna, en fint mejslad underkäke, starka ganascher med tillräcklig frihet, rak eller något konvex nosrygg.
Som en kvarleva från sitt ursprung i barocken, har den starka och högt ansatta halsen en välvd överlinje och är högt buren.
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Mankammen flyter över i en måttligt hög och lång manke.
Bogen är stark och lång och ska hålla en vinkel mellan 50 och 65 grader mot den proportionellt långa överarmen.
Bröstet ska vara djupt och brett. Ryggen är bred, muskulös och kompakt, länden är stark.
Korset ska vara rundat, starkt och med en väl ansatt svans.
Hästen ska ha relativt korta, starka, torra ben med tydligt markerade senor, starka leder och hårda, korrekt formade hovar.
Den höga knäaktionen är typisk och viktig och bidrar till det eleganta, harmoniska och skönheten i det paradliknande steget. Skritten är
energisk och livlig, med ett långt övertramp. Bakbenen bär upp hästens vikt och är därför en nödvändig förutsättning för den goda samling som
en lipizzanern är avlad för.
Den traditionella skimmelfärgen är dominant. Alla färger accepteras.
Lipizzanern karaktäriseras genom sin härdighet, uthållighet, temperament, lättföddhet, vilja att lära, lydnad och gemytlighet.
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