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RAT TERRIER

OPPRINNELSESLAND
/HJEMLAND: USA
BRUK: jakt på skadedyr, både under og på bakken, samt småvilt.
FCI-KLASSIFIKASJON: gruppe 3 uten CACIB
HELHETSINNTRYKK: Robust, kompakt, liten- til middels stor tofarget hund som gir
inntrykk av eleganse og spenst, indikerer fart, kraft og balanse. Arr eller brukne eller
manglende tenner skal ikke straffes. Moderat benstamme i forhold til størrelsen. En
velbalansert hund med rene linjer under stram hud. Må aldri være høystilt eller spinkel eller
minne om en miniatyr, og heller ikke klumpet og grov. Skal stilles i god, hard kondisjon.
VIKTIGE PROPORSJONER: Noe lengre enn høy. Høyden, målt fra bakken til høyeste
punkt på manken, er litt mindre enn lengden, målt fra skulderleddet til sittebenet. Lav på
beina er en alvorlig feil. Brystdybden = høyden fra bakken til albuene.
ADFERD/
TEMPERAMENT: Svært oppmerksom, knyttet til sin eier, full av energi, likevel lett trent
og lydig. Vanligvis vennlig overfor andre hunder, men kan være reservert overfor
fremmede. At den underkaster seg er ingen feil. Aggresjon og skyhet må slås ned på.
HODE : som en glatt, stump kile sett forfra og i profil. Blir gradvis bredere mot øreansats i
en ubrutt linje. Godt fylt ut under øynene.
Skalle: Moderat bred sett forfra, ganske flat på toppen, avrundet på sidene og blir gradvis
bredere fra øyekroken til øreansats. Ikke fremtredende nakkeknøl.
Stopp: Moderat, men tydelig,
ANSIKTSDEL:
NESEBRUSK: Fullpigmentert, farge i henhold til pelsfargen. Kjøttfargede er en feil hos
lemon eller lys aprikosfargede og en alvorlig feil hos andre farger. ”Vinternese” godtas.
SNUTEPARTI: Kraftig, bare noe kortere enn skallen og blir gradvis smalere mot
nesebrusken. Godt utviklet underkjeve. Aldri snipet.
LEPPER: Tørre og stramme. Samme farge som nesebrusken, men kan også være rosa,
enten helt eller flekkvis.
Kinn: Flate, muskuløse uten å være fremtredende
KJEVER/TENNER: Sterke, saksebitt foretrekkes, men tangbitt også godtatt..
ØYNE: Ikke store, plassert med god avstand i skallen, øyenfargen i hht pelsfargen, fra mørk
brun til hasselnøtt. Pigment på øyelokkranden samme som på nesebrusk. Grå øyne godtas
hos
blå eller fawn-blå hunder, men er en alvorlig feil hos hunder med annen farge. Blå
flekker diskvalifiserende.
ØRER: Ansatt på toppen av skallens ytterkant, v-formede, lengde i proporsjon til hodet,
moderat spisse i tuppen. Sett fra siden er øreansatsen på linje med øyets ytre hjørne. Må

bæres likt når hunden er oppmerksom; enten stående, halvt stående eller knapp-ører, ingen
foretrukket. Rosenører er en feil når hunden er oppmerksom.
HALS: Iengden i proporsjon til hodet. Kraftig, buet, tørr. Går glatt over i skulder.
KROPP: Kompakt, kraftig og fleksibel.
RYGG: Rett og sterk fra manken til lenden.
LEND: Kort, lett buet.
KRYSS: Lett avrundet.
BRYST: Godt buede ribben. Når til albuen. Oval sett forfra. Tydelig forbryst.
UNDERLINJE/BUK: Lett opptrukket
HALE: Ansatt i rygglinjens fortsettelse. Vanligvis kupert * mellom andre og tredje ledd,
den kan være medfødt kort eller den kan være naturlig, lang og bli gradvis smalere mot
haseleddet. Lengden er ikke viktig. Hvordan den bæres varierer, den kan bæres fra litt
under horisontalinjen til nesten rett opp, men må aldri bæres over ryggen eller ringlet.
LEMMER:
FORPART: Rette og parallelle.
SKULDER: Godt tilbakelagt med flate muskler og nok avstand mellom skulderbladene til å
gi frie bevegelser.
OVERARM: av omtrent samme lengde som skulderbladet. Godt vinklet til skulder.
ALBUE: Ligger direkte under skulderbladstoppen. Vender verken inn- eller utover.
MELLOMHÅND: Lett skrånende sett fra siden.
FORPOTER: Ovale, kompakte, moderat buet, tykke tredeputer og kraftige klør. Peker
verken inn- eller utover . Sporer kan fjernes *
BAKPART: I balanse med forparten. Muskuløse, med glatt muskulatur. Må ikke være
bulende og grove.
KNÆR: Godt vinklet
HASER: Lave, parallelle. Står loddrett på bakken.
BAKPOTER: som for forpotene, men noe mindre. Sporer fjernes *
BEVEGELSER: Effektivt trav med god rekkevidde i fronten og driv i bakparten som
viser spenst, fart og kraft. Parallelle, men med økt fart vil hunden snore. Beveger seg uten
at albuene vris utover, uten fletting eller rulling over ryggen.
PELS:
HÅRLAG: Kort, tettliggende, glatt og skinnende. Kan variere i tekstur. En liten krave og
bølger langs ryggen er tillatt, men ikke ønskelig. All antydning til krøller er
diskvalifiserende. Manglende pels (genetisk hårløshet) er diskvalifiserende. Følehår må
ikke klippes.
FARGE: Alle variasjoner av pied er tillatt. Pied beskrives som ganske store flekker av en
eller flere farger i kombinasjon med hvitt. Ensfarget hvit. Ekstremt piebald med kun
marmorert/prikket hud. Godtatte farger, med eller uten tan tegninger, er hovedsakelig sort,
sjokoladefarget, rød, aprikos, blå, fawn, tan, lemon, eller hvit. Intense, klare farger og
tegninger foretrekkes. Hvitt på kroppen skal være mellom 10 og 90%, men alle mønstre,
som prikker eller flekker med hvitt, med eller uten hvitt i ansikt, hode og ører er tillatt uten
at noe foretrekkes. Tan tegninger er vanlig og varierer fra krem til rustfarge.

Grevlingtegninger er godtatt. Fregner, prikker og marmorering er vanlig, men tette prikker
er ikke ønskelig. Sobel er tillatt i pelsen eller som avskygning på hodet eller en strek på
tærne. Sort maske hos en hund som ellers ikke har sort i pelsen er en alvorlig feil. Noen få,
hvite hår utgjør ikke tilstrekkelig tegning. Minimum hvitt består av en flekk eller stripe hvit
pels med hvit hud under på forbrystet eller kroppen større enn en tomme. Mindre enn det er
diskvalifiserende. Diskvalifiserende farge er ensfarget uten hvite tegninger, tofarget uten at
ene fargen er hvit, brindle eller merle.
STØRRELSE OG VEKT:
MANKEHØYDE:. Mniniatyr: 25,4 – 33 cm
Standard : 33 – 46 cm
FEIL:
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er skal
graderes etter hvor stort avviket er og effekten på hundens helse og velferd.
DISKVALIFISERENDE FEIL:
. aggressive eller svært sky hunder (obligatorisk i alle standarder!)
-Alle hunder som viser tegn på fysiske eller psykiske defekter (obligatorisk!)
-utypisk
-mindre eller større enn standarden tilsier ved 6 måneders alder
-blå flekker i øynene
-kuperte ører*
-genetisk hårløshet
-antydning til krøll i pelsen
-annen pelstype enn beskrevet
-ensfarget (annet enn ensfarget hvit)
-tofarget uten hvitt
-mindre enn en tomme hvit tegning
-brindle eller merle
NB!:
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass i pungen.
Ifølge norsk lov er kupering av ører og hale og fjerning av sporer forbudt.
Bare funksjonelle og klinisk friske hunder med rasetypisk bygning skal brukes i avlen.

