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Innledning 

Rasereprenstanter fikk i perioden 2012-2014 oppdrag fra  styret i Norsk Terrier Klub  om å 

utarbeide rasespesifikk RAS dokument. Da det ikke finnes raserepresentant for denne rasen 

har arbeidet med dette dokumentet i hovedsak blitt gjort av styremedlemmer i Norsk Terrier 

Klub. Det neste dilemmaet det kun er en hund av denne rasen i Norge og det har aldri vært 

født valpekull i Norge.  

Generelt 

Rasens historie; bakgrunn og utvikling 

Tenterfield terrieren stammer opprinnelig fra England på 1700 tallet fra den opprinnelige og i 

dag utdøde  Old English White terrier. Det fantes da en sort –og en tan terrier ,begge kom i 

forskjellige størrelser og  pelstyper, dvs langhåret glatthåret og ruhåret.  På dette tidspunktet 

var det ikke noen godkjente register og fra samme kull kunne det komme ulike typer hunder. 

Det ble derfor noe tilfeldig hvordan hundene så ut og med ulike egenskaper. Men jeger 

ønsket en god jakthund og paret hunder med samme type egenskaper uavhengig type og 

rase. På denne måten utviklet  det seg en terrier type med egenskap på jakt av småvilt , på 

dette tidspunktet rotter og mus.  Rotter måtte bekjempes da disse sprette sykdom. Til dette 

arbeide var det nødvendig med en liten, rask og smidig hund som rakk og drepe rotten før de 

selv ble bitt. Pelskvalitet var også et nøkkelpunkt, da rotter lever i skittene  og trange miljøer 

var  det ønskelig med glatthårede typer.  På dette tidspunktet begynner de første nybygger 

og utvandre til Australia og disse små rotte terrierne ble med om bord på skipene  for å 

bekjempe rotter  og mus ombord  på overfarten.  Noen av disse hundene ble igjen i Australia 

for å fortsette jakten på rotte og mus.  Snart ble denne lille hunden populær over store deler 

av Australia ikke bare på grunn av sine jaktegenskaper, men også som en lojal og god  

familiehund. 

Så sent som 1990 ble det første raseregister etablert i Australia. Til da hadde rasen ikke hatt 

noe offisielt navn, men blitt omtalt som miniatyr  fox terrier/ ”mini foxie”.  I 1992 var det 

ønskelig med  et rasenavn og eiere av rasen var enig om at ”mini foxie” ikke var et egnet 

navn. Det ble avholdt en avstemning og 85% av  eierne  stemte  på  navnet   Tenterfield   

terrier etter George Woolnough som var kjent under navnet ” the Tenterfield Saddler”. Denne 

mannen og hans hunder  bodde i New South Wales , Tenterfield distrikt som dermed ble det 

offisielle navnet på rasen.  

Rasens populasjon 

Populasjonsstørrelse 

Antall individer av rasen i Norge er 1 , det vil faktisk bety at punkerne under ikke lar seg gjøre 

og fylle ut. 

Helse 

Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen 

Da det kun finnes 1 individ av rasen i Norge er det ikke mulig å si noe om helsetilstanden i 

rasen. 
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Mentalitet og bruksegenskaper 

Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester 

Jakthund , særlig rotter og småvilt.  

Det foreligger heller ikke  resultater fra  jaktprøver, bruksprøver eller mentaltester. 

Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden 

Tenterfield  terrieren er særlig egnet som jakthund fordi den har en sterk og smidig kropp. 

Den er aktiv,  lærevillig og modig, samtidig som den har gode proporsjoner på kroppen som 

gjør den egnet til å gå inn i hi. 

Atferd 

Atferdsproblemer 

Tenterfield terrier blir beskrevet som en glad, kvikk og livlig hund med stort pågangsmot.  

Den er lærevillig  og selvsikker. Den er også blitt beskrevet som en god og lojal familiehund 

som går godt sammen med barn. 

Den skal aldri være nervøs eller aggressiv. Heller ikke sky og engstelig . 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål  

Opprettholde rasen som en god familiehund. 

Prioritering og strategi for å nå målene 

Det er vanskelig å lage noe prioritering for å nå målene da det ikke finnes mange individer av 

rasen i Norge. 

Eksteriør 

Eksteriørbedømmelser 

Teneterfield  terrieren  er for hanhunder og tisper  25.5-30.5 cm og må aldri overstige  30,5 

cm. Vekten må ses  forhold til størrelse på hunden. 

Tenterfield terrierne skal være like lang fra manke til sittebeinsknuten , som høyden fra 

manken til baken. Lengden av hodet og hals skal være i proporsjoner  til resten av kroppen. 

Overlinjen skal være kort, kompakt og rett. Ryggen stram og sterk. Lend er kraftfull og kryss 

avrundet og lett skråstilt. Bryst har  moderat buede ribben og moderat  bred brystkasse som 

når til albue , men ikke under.  

Hodet  er middels stort i forhold til kroppen og  er kileformet, når det sees rett for fra.  Skallen 

er lett rundet fra øre til øre. Øynene er små ovale og mørke,  med pigmenterte 

øyelokksrender. Øynene utrykker iver og, med et våkent kvikt utrykk, som alltid er sett i 

sammenheng hvordan ører og hale bæres. 

 Den skal ha  sterke kjever med fullstendig tannsett og saksebitt. Skeivt bitt ikke ønskelig. 

Ørene er V-formet, med lett avrundende spisser høyt ansatt på yttersiden av skallen, de skal 

være stå- eller klippører. Hvis det skal være klipp ører skal  1/3 av øret vippe fremover. 
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Ørene skal ikke være for brede eller for store ved roten, ønskelig  er  middels store. Lengden 

på ørene omtrent den samme som avstanden mellom ørene. 

Halsen  er kraftig, middels lang som  gjør at hodet bæres stolt. 

Halen  skal være middels lang og i god balanse med resten av hunden. Høyt ansatt og 

stående når den er oppmerksom, men ikke båret over ryggen. Halen er bæres alltid glad og 

viser rasens modige temperament. Rasen kan ha naturlig stump hale 

Forbena skal ha en kraftig og rund benstamme og i samsvar med størrelsen  på resten av 

kroppen. Bena skal være rette fra alle sider. Skulderpartiet er skråstillet uten for tung 

muskulatur. Overarmene skal ha god vinkling til skulderblad og med tilstrekkelige lengde. 

Albuen skal ligge godt inntil kroppen og med brystben-spissen tydelig foran skulderleddet og 

underarmer er alltid rette.   

Bakbena skal ikke være for tunge, og  med god og smidig muskulatur.  Lårene er lange og 

kraftfulle. Underlår er streke  med god muskulatur og god lengde. Knær har tydelige og  gode  

vinkler.  Haseledd er lave. Mellomfoten peker rett frem og føres parallelle  sett bak fra. 

Bevegelser i for og bakben føres partallet rett frem. Albuene ligger loddrett inn mot kroppen 

uten å klemme. Knær og hasebevegeleser skal ikke vris innover eller utover. Disse skal 

heller ikke være for trange. Skal ha godt driv fra en fleksibel bakpart.  

Potene er runde og kompakte, med buede tær både foran og bak. 

Pelsen er glatthåret uten underull.  Pelsen skal for det meste være  hvit med sort , lever/tan 

tegninger i ulike nyanser. Ofte sees hvit med sorte tegninger og tan på kinn og eller over 

øynene.  Brindle tegninger kan forekomme, og aksepteres, mens helt ensfarget ikke kan 

aksepteres. 

Overdrevne eksteriørtrekk 

Kuperte eller eplehoder ikke ønskelig.  

For lyse pigmenterte øyne og glassøyne, samt runde øyne. 

For tykke og lange ører. 

For høy antastet hale liggende over ryggen i ikke-kupert tilstand. Eller avle på individer født 

med stump hale. 

Ensfarget  og brindle tegninger er ikke ønsket. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 

Avle på individer som holder rasestandarden.   

Oppsummering 

Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål 

Det er vanskelig å lage en god rasespesifikk avlsstrategi for denne rasen, da det er svært få 

individer i Norge. Det meste av det som er beskrevet her er hentet ut i fra FCI sin 

rasestandard og materiale om rasen som ligger i Norsk Kennel Klub sin database. 

 

 


