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RUSSELL TERRIER

Opprinnelsesland/
hjemland:

Storbritannia.

Bruksområde:

Jaktterrier spesielt egnet for hijakt.

Kort historikk:

I mange år hersket det stor uenighet blant terrierfolk om en
type terrier med den noe uklare betegnelsen «Jack Russell».
I Victoriatiden mottok The Kennel Club mange søknader fra
et stort antall tilhengere av en variant av foxterriere oppdrettet
av en prest ved navn Reverend John Russell. Til slutt ble
denne robuste og arbeidsvillige terrierrasen anerkjent og gitt
navnet Parson Russell Terrier.

Helhetsinntrykk:

Bruks- og hiterrier. Aktiv og kvikk, bygget for fart og
utholdenhet. Velbalansert og fleksibel. Arr fra jakt tillatt.

Viktige proporsjoner: Velbalansert. Kroppslengden en aning lengre enn mankehøyden. Lengden fra snutespiss til stopp en aning kortere
enn fra stopp til nakkeknøl.
Adferd/
temperament:

Først og fremst en bruksterrier med evne og bygning til å
jakte i hi samt å følge med ”hounds” under jakt. Modig og
vennlig.

Hode:
Skalle:

Flat, moderat bred, smalner gradvis mot øynene.

Stopp:

Svakt markert.

Nesebrusk:

Sort.

Kjever/tenner:

Kraftige og muskuløse kjever. Perfekt og jevnt saksebitt.
Komplett tannsett.

Øyne:

Mandelformede. Ganske dyptliggende, mørke. Livlig uttrykk.

Ører:

Små, V-formede av moderat tykkelse, henger forover tett
inntil hodet. Øretippen rekker til ytre øyekrok, ørebretten ikke
høyere enn skalletaket.

Hals:

Tørr, muskuløs av god lengde, gradvis bredere mot
skuldrene.
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Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Moderat bredde mellom forbena og godt plassert under
kroppen.

Skulder:

Lang,
skråstilt.
nakke/skulder.

Overarm

Av samme lengde som skulder og vinklet slik at frambena
står godt under kroppen, rett under manken.

Albue:

Tilliggende, bevegelig.

Underarm

Sterk og rett, og verken inn- eller utoverdreid. Forbena noe
lengre enn kroppsdybden.

Mellomhånd

Sterk og smidig

Poter:

Kompakte, sterke tredeputer. Verken inn- eller utoverdreide.

Kropp:

Godt

tilbakelagt.

Jevn

overgang

Velbalansert. Kroppen en aning lengre enn mankehøyden.

Manke:

Tydelig markert.

Rygg:

Sterk og rett.

Lend:

Svakt buet.

Bryst:

Moderat dypt, ikke dypere enn til albuene. Bak skuldrene skal
et par middels store hender nå rundt brystkassen. Ikke
tønneformete ribben.

Hale:

Tykk ved roten og gradvis avsmalnende mot spissen.
Moderat høyt ansatt, bæres høyt under bevegelse. Moderat
lengde og bæres så rett som mulig, gir et harmonisk inntrykk.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftige, muskuløse, velvinklete.

Knær:

Velvinklete.

Underlår

Velutviklete

Haser:

Lave.

Mellomfot:

Parallelle, gir godt fraspark.

Poter:

Som forpotene.
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Bevegelser:

Frie, godt koordinerte, rette sett for- og bakfra.

Hud:

Må være tykk og løs.

Pels:
Hårlag:

Enten stri, broken- eller glatthåret, naturlig grov, flat, rett og
tettliggende med god underull. Værbestandig. Behåret buk.
Den trimmede pelsen skal gi et naturlig inntrykk, aldri klippet.

Farge:

Helt hvit; hvit med tan, gule eller sorte tegninger eller alle
kombinasjoner av disse fargene, foretrukket på hodet og/eller
haleroten.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

Ideal 36 cm
Ideal 33 cm

Det viktigste er sunnhet og balanse, samt å huske på at
denne terrieren, avlet til å jakte rev, skal kunne spannes bak
skuldrene av middels store hender.
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 for sky.
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.

