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GRUPPE:
FCIs RASENR.:

3
000

Original: 1999 S/F

RASEBESKRIVELSE FOR RUSSISK
Opprinnelsesland/
hjemland:
Helhetsinntrykk:

DVERGTERRIER

Russland.
Liten og glad med raske bevegelser. Elegant kroppsbygning.
Meget dekorative ører med bølgete beheng. Hodet skal
bæres høyt. Store, mørke og meget uttrykksfulle øyne. Lette
og nette bevegelser. Tørr og lett benstamme og knapp, men
utviklet muskulatur. Edel reisning. Hannhundene skal ha
kraftigere kroppsbygning og lengre pels. Tispene noe lettere.

Viktige
proporsjoner:

Mankehøyde : kroppslengde = 100 : 103

Adferd/
temperament:

Livlig, temperamentsfull, avbalansert, lærenem.

Hode:

Lite og i proporsjon til hundens størrelse.

Skalle:

Tørr. Lett avrundet. Svakt markert nakkeknøl.

Stopp:

Markert.

Nesebrusk:

Sort, brun hos brune hunder.

Snuteparti:

Kortere enn skallen.

Lepper:

Tørre, tynne og sorte.

Kjever/tenner:

Hvite og jevne tenner. Saksebitt eller tangbitt.

Øyne:

Store, runde, mørke, fremtredende, plassert med god
avstand. Fremoverrettede. Sorte øyelokkrender, brune hos
brune hunder.

Ører:

Store, tynne og stående eller med bøyde spisser. Ansatt høyt
og bredt, dekket med langt vakkert beheng.

Hals:

Forholdsvis lang, slank og tørr. Bæres høyt.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Lange, rette, tørre, muskuløse og velutviklete.
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Skulder:

Skråstilt.

Albue:

Godt tilliggende.

Underarm:

Rette, smale, parallelle.

Mellomhånd:

Kort, skråstilt.

Poter:

Små, runde og kraftige. Skal være behåret.

Kropp:

Kort, bred og muskuløs.

Overlinje:

Rett.

Manke:

Ikke for kraftig. Går jevnt over i rygglinjen.

Rygg:

Kraftig, rett, kort.

Kryss:

Kort, lett fallende, spenstig, muskuløst og kraftig.

Bryst:

Dypt, forholdsvis bredt og ovalt. Rekker til albuene.

Underlinje/buk:

Lett opptrukket.

Hale:

Tradisjonelt kort kupert*. Bæres i nivå med rygglinjen eller
høyere.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Tørre, muskuløse og velvinklete. Parallelle sett bakfra.

Lår:

Relativt lange og utviklete.

Mellomfot:

Godt utviklet.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Lette og relativt korte.

Pels:
Hårlag:

Hele kroppen dekket med relativt langt og rett eller lett bølget
pels. Noe lengre (ca 5-6 cm) på hals og ben ned til håndrot
og haser. Langt beheng på ørene. Lang pels på potene.
Det finnes også en korthåret variant.

Farge:

Sort med gule tegninger; sandbrun med røde eller brune
tegninger (klare nyanser foretrekkes). Brun; lys gul; rødbrun;
himmelblå med lysere tegninger i samme fargetoner, alle
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ensfarget uten tegninger eller ensfarget med sorte
hårspisser.
Tegningene er to flekker over øynene, på snutepartiet
bortsett fra neseryggen, på kinnene og under haken. De to
brystflekkene skal være trekantede med spissen mot
hverandre eller samme trekantede form. Forbena har
tegninger opp til albuene og bakbena til hasene, også
innsiden av bena skal ha tegninger, samt under haleroten og
rundt analåpningen.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

20-30 cm. Små avvikelser opp eller ned tolereres.

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.
− Manglende kjønnspreg. For lett eller svak benstamme,
noe slappe muskler, kraftig kropp.
− Mankehøyde over eller under 2 cm.
− For tykk eller for kort pels.
− Små hvite tegninger på brystet, uklare eller ufullkomne
tegninger
− Grovt hode
− For kort eller for langt snuteparti, pigmentfeil på
nesebrusken
− For lite markert stopp
− Ørene for lavt ansatt, for tettstilte eller for bredt ansatte
− Øynene små, skråstilte eller for lyse.
− Nedslitte eller gule tenner som ikke svarer til alderen.
− Halsen for kort, for lang eller lavt båret.
− Svai rygg, karpelend.
− Smal eller grunn brystkasse
− For opptrukket eller for rett underlinje.
− Dårlig vinklet front. Svak mellomhånd.
− Trange eller brede bevegelser
− Flate poter, sprikende poter.
− Små avvikelser i jevne bevegelser, klumpethet.

Grove feil:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Grovt. Tungt eller langt hode.
Tydelig utstående kinn.
Hengende ører.
Øynene små, lyse, innsunkne.
Ødelagte tenner, manglende fortenner.
Krysset langt eller avfallende.
Smal eller tønneformet brystkasse.
Svai rygg, karpelend.
Helt rett underlinje.
Krumme forben, for rett skuldervinkel.
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−
−

Diskvalifiserende
feil:

For brede eller flate poter.
Tunge eller klumpete bevegelser.

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Farger som ikke er beskrevet over.
− For mye fargete flekker, hvite tegnigner på potene eller
på kroppen.
− Rosa nesebrusk.
− Mankehøyde over 32 cm eller under 18 cm

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.

Norsk Kennel Klub, 30. januar 2006

Anmerkning fra NKKs Standardkomite:
Rasen er ikke godkjent av FCI. Det foreligger to versjoner av rasebeskrivelsen fra
Russland. Den norske rasebeskrivelsen er en kombinasjon av disse.

