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   GRUPPE:   3 
   FCIs RASENR.: 168 

    
 
 

RASEBESKRIVELSE FOR DANDIE DINMONT TERRIER 

 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Storbritannia. 

Helhetsinntrykk: 
 

Karakteristisk hode med vakker silkeaktig pels. Store, kloke 
og intelligente øyne. Sterk, lang, lav og smidig kropp. Korte, 
sterke ben, værbeskyttende pels.  
 

Viktige 
proporsjoner: 
 

 
Forhold skalle : snuteparti = 5 : 3. 

Adferd/ 
temperament: 
 

Sporty bruksterrier. Selvstendig, meget intelligent, bestemt, 
iherdig, følsom, hengiven og verdig. 

Hode: 
 

Stort og kraftig, men i proporsjon til hundens størrelse. Ekstra 
godt utviklet muskulatur, spesielt kjevemuskulaturen.  
 

 Skalle: Bred, avsmalnende mot øynene, måler omtrent det samme 
fra øyekrok til nakken som fra øre til øre. Pannen godt 
hvelvet, hodet dekket av meget bløt, silkeaktig pels, ikke 
begrenset til bare ”topknot”.  
 

Nesebrusk: Sort. 
 

Snuteparti: Et hårløst trekantet parti (ca. 2,5 cm bredt) som peker 
bakover fra nesebrusken mot øynene.  
 

Kjever/tenner: Sterke kjever. Jevne og regelmessige tenner, komplett 
tannsett, saksebitt. Tennene skal sitte rett i kjeven. Enhver 
avvikelse høyst uønsket. Meget kraftige tenner, spesielt 
hjørnetennene som er særdeles store for en så liten hund. 
Hjørnetennene passer godt mot hverandre for å få størst 
mulig grep og bittstyrke. Innsiden av munnen sort eller mørkt 
farget. 
 

Kinn: Avtar jevnt til et dypt og kraftig snuteparti. 
 

Øyne: Dyp mørk hasselnøttfargede, sitter langt fra hverandre. Lavt 
plassert. Store for en så liten hund, klare og runde, men ikke 
utstående. Bør ikke vise hvitt. 
 

Ører: Hengende, plassert bredt, lavt og langt bak på skallen. 
Henger tett inntil kinnene, ubetydelig utstående ved basen. 
Brede ved basen og avtar nesten til en spiss. Ørets forkant 
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henger nesten rett ned fra basen til spissen. Meget tynn 
ørebrusk og hud. Lengden 7,5 – 10 cm. Fargen harmonerer 
med fargen på kroppen.  
Hos pepperfarget hund er ørene dekket av bløt, mørk pels (i 
noen tilfeller nesten sort); hos sennepsfarget hund en nyanse 
mørkere enn på kroppen, men ikke sort. Begge 
fargevariantene skal ha et tynt beheng av lys pels som 
begynner ca 5 cm ovenfor spissen og av nesten samme 
farge og struktur som ”topknot”, dette gjør øret spesielt 
iøynefallende. Dette kommer ofte først etter 2 års alder. 
 

Hals: Meget muskuløs, velutviklet og sterk, viser stor kraft. Går 
naturlig over i skuldrene. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Korte med særdeles kraftig utviklet muskulatur og 
benstamme. Bredstilt, så brystet når godt ned mellom bena. 
Krumme ben meget uønsket. 
 

Skulder: Godt tilbakelagt, ikke tung. 
 

Overarm: Følger brystkurven. 
 

Poter: Peker rett fremover eller lett utoverdreide stående. Runde og 
kraftige tredeputer. Mørke klør, men varierer i fargenyanser 
overensstemmende med kroppsfargen. Flate eller sprikende 
poter høyst uønsket. 
 

Kropp: Lang, sterk og smidig. 
 

Overlinje: Ganske lav ved skulderpartiet, ryggen har en svak konkav 
bue, lenden en tilsvarende konveks bue. Faller gradvis svakt 
fra lendens høyeste punkt til haleroten. 
 

Rygg: Meget muskuløs. 
 

Bryst: Velutviklet og godt nedsenket mellom forbena.  Godt 
hvelvede og runde ribber. 
 

Hale: Ganske kort, 20-24 cm lang, temmelig tykk ved haleroten, blir 
gradvis tykkere i ca. 10 cm lengde og avtar så til en spiss. 
Ikke vridd eller krøllet, men bæres oppoverbuet som en 
krumsabel og med halespissen loddrett på høyde med 
haleroten når hunden er oppspilt. Ansatt verken for høyt eller 
for lavt. Bæres normalt litt høyere enn overlinjen. 
  
 
 

Baklemmer:  
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Helhetsinntrykk: Litt lengre enn forbena. Temmelig bredstilte, men ikke 

skrevende på en unaturlig måte. 
 

Lår: Velutviklede. 
 

Knær: Velvinklede. 
 

Haser: Ganske lavt ansatte. Evt. sporer fjernes vanligvis. 
 

Poter: Mindre enn forpotene, ellers som forpotene.  
 

Bevegelser: 
 

Kraftfulle, rette fraspark gir flytende, frie og lette bevegelser 
med god steglengde i fronten. Stive, styltende, hoppende og 
veivende bevegelser høyst uønsket. 
  

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Meget viktig rasetrekk. Dobbel pels med myk linaktig 
underpels og en hardere dekkpels som ikke er stri, men hard 
å ta på. Pelsen skal ikke flyte jevnt nedover ryggen, men 
danner ”pensler” pga. den harde overpelsen som bryter 
gjennom den mykere underpelsen. Ca. 5 cm langt beheng på 
forbena. Oversiden av halen dekket med stri pels, undersiden 
ikke så stri, men med en pen fane av mykere hår. 
 

Farge: 
 

Pepper; sennep. 
 
▪ Pepper: Varierer fra mørk blåsort til lys sølvgrå, 

mellomnyansene foretrekkes. Fargen på kroppen går godt 
nedover skuldrene og hoftene og går gradvis over i 
fargene på bena og potene som varierer i forhold til 
kroppsfargen fra dyp tan til lys fawn. Rikelig, sølvhvit 
”topknot”. 

 
▪ Sennep: Varierer fra rødbrun til lys fawn. Rikelig 

kremfarget ”topknot”. Ben og poter av mørkere sjattering 
enn hodet. 

 
Begge varianter har beheng bak på forbena som er lysere 
enn pelsen på forsiden av bena. Noen hvite hår i brystet og 
hvite klør tillatt. Hvite poter uønsket. Pelsen på halens 
underside lysere enn oversiden, som skal være mørkere enn 
fargen på kroppen. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Vekt: 8 – 11 kg i god brukskondisjon. Den lavere vekt foretrekkes. 
 

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

Diskvalifiserende 
feil: 

Aggressiv eller tydelig sky. 
En hund som viser alvorlige fysiske eller atferdsmessige 
avvik. 

  
 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 

 
 
 


