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TERRIER

Opprinnelsesland/
hjemland:

Storbritannia.

Helhetsinntrykk:

Våken, sporty, velbalansert, kompakt.

Adferd/
temperament:

Livlig, fryktløs med våkent uttrykk, raske bevegelser, på
tærne av forventning. Freidig, vennlig og selvsikker.

Hode:

Velbalansert. Lengden fra stopp til snutespiss skal ikke
overstige lengden fra nakkeknøl til stopp.

Skalle:

Flat og edel.

Nesebrusk:

Sort, unntatt på leverfargede, som har leverfarget nesebrusk.

Snuteparti:

Bredt, men ikke for langt.

Kjever/tenner:

Kraftige kjever. Jevne tenner som skal sitte rett i kjeven.
Saksebitt.

Øyne:

Mørke eller nøttefarget. Skråstilte øyne uønsket.

Ører:

Moderat små, v-formede, båret våkent. Verken for høyt eller
for lavt ansatt.

Hals:

God reisning, lett buet uten løs halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette, god benstamme.

Skulder:

Godt tilbakelagt.

Poter:

Små, kompakte, runde og godt sluttede.

Kropp:
Rygg:

Sterk, moderat kort.

Lend:

Kort.

Bryst:

Moderat smalt.
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Hale:
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Godt ansatt, båret høyt, men ikke fremover ryggen eller
krøllet. I harmoni med hunden for øvrig.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Sterke og muskuløse.

Lår:

Lange og kraftige.

Knær:

Godt vinklede.

Haser:

Korte.

Mellomfot:

Rett.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

For- og bakbena beveges rett fremover og parallelt. Albuene
beveger seg fritt som pendler langs kroppen, verken inn- eller
utoverdreide knær. Godt fraspark krever fleksible bakben.

Pels:
Hårlag:

Tett, hard og værbeskyttende med god underpels.

Farge:

Sort og tan; blå og tan; rød; hvete; rød og gråmelert (grizzle),
lever; blå; sort. Små hvite flekker på poter og bryst uønsket,
men tillatt. Mahogny eller dyp tanfarge ikke typisk.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Ikke overstige 37 cm.

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

7,7 kg
6,8 kg

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.

Diskvalifiserende
feil:

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