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   GRUPPE:   2 
   FCIs RASENR.: 327 
   av 29.09.83 
 
 

RASEBESKRIVELSE FOR RUSSISK SORT TERRIER  
  (Tchiorny terrier) 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Russland 

Helhetsinntrykk: 
 

Over middels stor. Godt kjønnspreg. Sterk, med kraftig 
benstamme og velutviklet muskulatur. Tilliggende og elastisk 
hud uten folder eller løs hud. Rasen er selvsikker, reservert 
overfor fremmede. Omstiller seg lett til forskjellige klimaer. 
Lærevillig. Robust. 
 

Viktige 
proporsjoner: 
 

Kroppslengde:mankehøyde=100:105. 

Adferd/ 
temperament: 

Hardfør med stabilt temperament, meget energisk og livlig 
med sterk forsvarslyst. 
 

Hode: Langt og forholdsvis smalt.  
 

 Skalle: Flat. 
 

 Stopp: Markert, men ikke for utpreget. 
 

Snuteparti: Massivt, jevnt avsmalnende. Lengden noe mindre enn 
skallen. Skjegget gir snuten et skvært utseende. Neseryggen 
parallell med skalletaket. 
 

Lepper: Tykke og kjøttfulle. Overleppen dekker underkjeven uten 
leppefold. 
 

Tenner: Kraftige, hvite, tett plassert. Fortennene på en linje, saksebitt.
 

Kinn: Velutviklet. 
 

Øyne: Små, ovale, skråstilte, mørke. 
 

Ører: Høyt ansatte, henger rett ned, små og trekantede. Ørets 
forkant ligger inntil kinnet. 
 

Hals: Lang, kraftig, tørr, ansatt i en vinkel på 40-45° til overlinjen. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette og parallelle sett forfra. 
 

Skulder: Vinkelen mellom skulderblad og overarm ca. 110°.  



Norsk Kennel Klub  3 

 
Albue: Ligger godt inntil kroppen. 

 
Underarm: Rett og muskuløs. 

 
Mellomhånd: Kort og rett. 

 
Poter: Runde med kraftige tredeputer. 

 
Kropp:  

 
Overlinje: Rett, bred, muskuløs. 

 
Manke: Høy, godt markert. 

  
Lend: Kort, bred, muskuløs og lett buet. 

 
Kryss: Bredt, muskuløst, en aning fallende mot halen, som er høyt 

ansatt. 
 

Bryst: Velutviklet, dypt, med god ribbensbue. Brystet når ned til 
albuen eller noe under. 
 

Underlinje/buk: Lett opptrukket. 
 

Hale: Høyt ansatt, tykk og kort kupert*. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Sett bakfra rette og parallelle og med god bredde. 
 

Lår: Muskuløse og godt utviklede. 
 

Underlår: Lange og skrånende. 
 

Haser: Kraftige, lange og nesten vertikale. Haseleddet tørt og godt 
utviklet. 
 

Poter: Runde med kraftige tredeputer. 
 
 
 

Bevegelser: 
 

Lette, harmoniske og flytende. Langsomt trav eller galopp er 
typisk. Under trav skal bena forflyttes i en rett linje (snoring). 
Rygg og lend elastiske. 
 
 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Pelsen stri, hard, rikelig og meget tett, lengden 4-10 cm og 
dekker hele kroppen. Snutepartiet dekket av stritt, buskete 
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skjegg; stive og strie øyebryn. På nakken og manken er 
pelsen lenger og danner en man. Forlemmer ned til albuene 
og baklemmene ned til lårene er dekket av stri og lang pels. 
Underpelsen tett og velutviklet. 
 

Farge: 
 

Sort; sort med grå hår. 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 66-72 cm 
Tisper: 64-70 cm 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
i relasjon til rasebeskrivelsen. 
 

 Feil:  
 Helhet: Lettbygd, utilstrekkelig muskulatur. For lang i 

forhold til høyden. For luftig eller kortbent. 
Høyde under eller over oppgitte mål. Mang-
lende kjønnspreg. 

 Gemytt: Engstelig, stresset, passiv. 
 Hodet: For lite, rund skalle, for lite eller for markert 

stopp, utstående kinnben, løse lepper. 
 Ører: For lavt ansatt, for lange, luftige eller flagrende. 
 Øyne: Store, ikke tilstrekkelig mørke, synlig blinkhinne, 

nedre hengende øyelokk, synlig melkehvit flekk 
i øyet. 

 Tenner: Dårlig utviklete, ødelagte tenner, fravær av inntil 
to P1 eller fravær av en P1 en P2. Noe tann-
sten. 

 Hals: Kraftig, kort, løs halshud. 
 Bryst: Ikke godt nok velvet eller flat brystkasse, når 

ikke til albuene. 
 Buk: Kraftig opptrukket eller myndeaktig. 
 Manke: Lav og dårlig utviklet. 
 Rygg: Svak, smal eller utilstrekkelig muskelsatt. 
 Lend: Lang, utilstrekkelig avrundet. 
 Kryss: Flatt eller avfallende, utilstrekkelig muskelsatt. 
 Hale: Lavt ansatt, ikke korrekt kupert*. 
 Front: Noe for steil skulder, albuer innover eller utover-

dreide, svak mellomhånd. 
 

 Bakpart: Dårlig muskulatur, korte ben, lett kuhaset, 
hjulbent, dårlig vinkling. 

 Poter: Ut- eller innoverdreidde, harepoter. 
 Bevegelser: Lett avvik fra snoring, utilstrekkelig skrittlengde. 
 Pels: Glatt pels, ikke stri. Bølget, myk, kruset. Lenger 

enn 10 cm. Utilstrekkelig skjegg og bryn. 
 Farge: Brune eller grå nyanser, liten hvit flekk på 

brystet. 
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Grove feil: Helhet: Lett benstamme, dårlig muskulatur, dårlig 
kondisjon. For lang i forhold til høyden. 
Overbygget. Mer enn 1 cm under eller 2 cm 
over oppgitte mål. Betydelig mangel på kjønns-
preg. 

 Gemytt: Fryktsom, meget stresset, meget passiv. 
 Hodet: Grovt, for lett eller for tungt, rundt hode, kort 

eller spiss snute, oppstopper. 
 Ører: Står opp fra basen, halvt stående. 
 Øyne: Lyse, skjeløyd. 
 Tenner: Meget små, fortenner ikke på linje. Tenner med 

ødelagt emalje. 
 Bryst: Tønneformet brystkasse, for vid, flat, trang, ikke 

dyp nok. 
 Front: Steil skulder, kraftig utvridde albuer, koder over, 

meget svak mellomhånd. 
 Rygg: Svai eller oppskutt. 
 Lend: For lang, smal eller karpelend. 
 Kryss: For avfallende eller smalt. 
 Bakpart: Overbygget, meget steile bakben. 
 Poter: Flate eller skjeve. 
 Bevegelser: Bundne eller ineffektive bevegelser, krabbe-

liknende bevegelser (ikke snoring), passgang. 
 Pels: For lang (15 cm), myk, fallende pels, kort eller 

bløt pels, utilstrekkellig pels på hode og ben. 
 Farge: Brun pels, rødaktige flekker, hvite flekker på 

hake, hode, hals og ben. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

- Ethvert avvik fra saksebittet.  
- Flerfarget pels. Hvitt på potene. Røde flekker. Grå pels. 
- Mangel av en fortann eller hjørnetann.  
- Fravær av tredje eller fjerde premolar. Fravær av en molar.  
- Aggressivitet. 

 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 
*) I henhold til norsk lov er halekupering forbudt. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 8. oktober 1996. 


