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Original: ANKC 2000
Kan tildeles cert, men
ikke CACIB
RASEBESKRIVELSE FOR TENTERFIELD TERRIER

Opprinnelsesland/
hjemland:

Australia

Bruksområde:

jaktterrier

Historie:

Stammer fra den nå utdødde Old English White terrier som var vanlig i
England så tidlig som det 17.århundre. Det fantas da også en sort- ogtan terrier, begge kom i ulike størrelser og pels-typer, -glatt- lang- stri. Da
ulike typer begynte å befeste seg i det 18.århundre var det ikke noe
formelt register. Ulike typer ble født i samme kull. På den tiden paret
jegerne hunder som var gode til samme type arbeid med hverandre,
uansett hvordan de så ut. Derfor dukket terriere som var rottespesialister opp. Rotter spredte sykdom og måtte bekjempes. Rotteterriere måtte være så raske og smidige at de rakk å drepe rotten før de
ble bitt. De var vanligvis små, smidige og glattpelset. Ettersom rotter
lever i skitne omgivelser var ikke lang- eller strihåret pels praktisk. Slike
små rotte-terriere ble brukt ombord på skipene som brakte de første
nybyggerne til Australia. Noen av dem ble igjen i Australia for å ta
knekken på rotter og mus som hadde unnsluppet fra skipene. Ettersom
Australia ble mer tettbebodd, ble også disse små terrierne etablert over
hele landet, ikke bare som udyr-jegere, men også som populære
familiehunder.
Rundt 1990 ble det første raseregisteret etablert. I 1992 ble man enige
om at navnet "mini-foxie" ikke passet, da det innebar en miniatyrversjon
av glatthåret foxterrier. Etter avstemming blant eiere av rasen hvor 85%
stemte for dette navnet, ble det offisielle rasenavnet Tenterfield terrier
etter George Woolnough, kjent som "the Tenterfield Saddler" Han og
hans hunder var velkjente i Tenterfield distriktet i New South Wales.

Helhetsinntrykk:

Sterk, aktiv, smidig jakt-terrier som er svært allsidig og med tiltalende
proporsjoner. Alltid glatthåret.

Proporsjoner:

Like lang fra manken til sittebensknuten som høyden fra manken til
bakken. Lengden av hode og hals i proporsjon til kroppen.

Temperament:
Hode:

Selvsikker, lærevillig, svært lojal mot sine eiere, og selv om den er
fryktløs og modig på jakt, er den også en ideell selskapshund i hjemmet.
Et ivrig, intelligent og våkent uttrykk som kommer til syne gjennom
hvordan ører og hale bæres. Middels stort i forhold til kroppen.
Kileformet sett forfra og fra siden.

Skalle:

Lett rundet fra øre til øre. Kuplete eller eplehoder er høyst uønsket.

Stopp:

Moderat.

Nesebrusk:

Sort, unntatt hos leverfargede hunder hvor den er brun.
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Snuteparti:

Kraftig. Like lang fra nesebrusk til stopp som fra stopp til nakkeknøl.
Parallell med skallen.

Lepper:

Stramme og godt pigmenterte.

Kjever og bitt:

Sterke kjever med fullt tannsett og fullstendig saksebitt. Skeivt bitt slås
hardt ned på.

Kinn:

Godt utfylt under øynene.

Øyne:

Ikke store, utstående eller runde, men lett ovale. Så mørke som mulig
med et ivrig uttrykk og pigmenterte øyelokksrender. Lyse øyne og
glassøyne uønsket.

Ører:

V-formet med lett avrundete spisser, høyt ansatt på utsiden av skallen,
stå- eller kippører. Hvis kipp-ører skal øverste 1/3 av øre vippe
framover. Ikke for brede eller store ved roten, heller middels store.
Lengden omtrent den samme som avstanden mellom ørene. Tynne.
(ikke tykke)

Hals:

Kraftig og tørr, middels lang, gir et stolt båret hode.

Forlemmer:

Kraftig, rund benstamme, i samsvar med størrelsen. Rette sett fra alle
sider.

Skulder:

Skråstilte uten for tung muskulatur.

Overarm:

Tilstrekkelig lengde, godt vinklet til skulderbladet.

Albue:

Ligger godt inn på kroppen med brystben-spissen tydelig foran
skulderleddet.

Underarm:

Rette

Poter:

Kompakte, runde, moderat buede tær.

Kropp:
Overlinje:

Kort, kompakt. Rett.

Rygg:

Sterk og stram.

Lend:

Kraftfull.

Kryss:

Avrundet, lett skråstilt.

Bryst:

Moderat buede ribben, godt utviklede bakre ribben.
brystkasse som når til albuen, men ikke under.

Moderat bred
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Lett opptrukket.

Hale:
Kupert* : ved 3.ledd. Noen ganger opptrer naturlig stumphale. Høyt
ansatt og stående når oppmerksom, men ikke båret over ryggen. Bæres
muntert og viser dens modige temperament.
Ukupert: Middels lang, i balanse med resten av hunden. Høyt ansatt og
stående når oppmerksom, men ikke båret over ryggen. Bæres muntert
og viser dens modige temperament.
Baklemmer:

Ikke for tung muskulatur.

Lår:

Lange og kraftfulle.

Knær:

Tydelige, godt vinklet.

Underlår:

Sterke, muskuløse, av god lengde

Haseledd:

Lave.

Mellomfot:

Rette., parallelle sett bakfra.

Poter:

Som foran.

Bevegelser:

For- og bakben føres rett framover, parallelle. Albuene ligger loddrett
mot kroppen, uten å klemme inn, knær og haser beveges uten å vris inneller utover, heller ikke trangt. Godt driv fra en fleksibel bakpart.

Pels:
Hud:

Alltid pigmentert

Hårlag:

Kort og glatt. Ikke underull.

Farge:

Overveiende hvit med sort, lever og/eller tan tegninger i ulike nyanser.
Trefarget er vanlig. (hvit med sorte tegninger og tan på kinn og/eller over
øynene, og/eller tan bukser) Brindle tegninger aksepteres, men er ikke
ønskelig. Ensfarget er ikke akseptert.

Størrelse:
Mankehøyde:

Hannhunder og tisper: 25,5 - 30,5 cm, ideelt 28cm, må aldri overstige
30.5 cm.

Vekt:

I proporsjon til størrelsen.

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:




Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
* Halekupering er forbudt ihht norsk lov.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende ANKC-standard 21.11.2012

