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AIREDALE TERRIER
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GRUPPE:
FCIs RASENR.:

3
7

RASEBESKRIVELSE FOR AIREDALE TERRIER
Opprinnelsesland/
hjemland:

Storbritannia.

Helhetsinntrykk:

Den største av terrierne. Muskuløs, energisk og ganske
kompakt, verken høytstillet eller overdreven lang i kroppen.

Adferd/
temperament:

Skarpt uttrykk, raske bevegelser, på tærne av forventning ved
den minste foranledning. Karakteren sees i øynenes uttrykk,
ørebæring og rett oppstående hale. Utadvendt og selvsikker,
vennlig, modig og intelligent. Alltid våken, ikke aggressiv,
men fryktløs.

Hode:

Velbalansert, uten synlig forskjell i lengden mellom skalle- og
snuteparti. Uten rynker.

Skalle:

Lang og flat, ikke for bred mellom ørene. Gradvis
avsmalnende mot øynene.

Stopp:

Knapt synlig.

Nesebrusk:

Sort.

Snuteparti:

Godt utfylt under øynene, ikke konkavt eller bratt fallende,
men finmeislet og virker verken for kileformet eller ordinært.

Lepper:

Stramme.

Kjever/tenner:

Både over- og underkjeve dype og kraftige, sterke og
muskuløse da et kraftig snuteparti er meget ønskelig.
Kjevene ikke overdrevent utviklet slik at kinnene blir runde
eller buler ut, da dette er uønsket. Kraftige tenner som sitter
rett i kjeven. Saksebitt, tangbitt aksepteres.

Kinn:

Flate, tørre. Ikke framtredende kinnmuskulatur.

Øyne:

Mørke, små, ikke utstående, fulle av ”terrier-uttrykk”,
intensitet og intelligens.

Ører:

V-formede, båret langs kinnene, små, men i proporsjon til
hundens størrelse. Ørebretten litt høyere enn skalletaket.

Hals:

Tørr, muskuløs, av moderat lengde og tykkelse, gradvis
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kraftigere mot skuldrene og uten løs halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Fullstendig rette med god benstamme.

Skulder:

Lang, godt tilbakelagt, skråstilt. Flate skulderblad.

Albue:

Plassert loddrett under kroppen, beveger seg fritt langs
sidene.

Poter:

Små, runde og kompakte, kraftige tredeputer. Moderat
hvelvede tær, verken inn- eller utoverdreide.

Kropp:
Rygg:

Kort, sterk, rett og jevn uten svakhet.

Lend:

Muskuløs. Hos en tett og kortkroppet hund er det liten
avstand mellom ribben og hoften. Hos hund med lang lend vil
denne vise svakhet.

Bryst:

Dypt, dvs. til albuene, men Ikke bredt. Godt hvelvede ribben.

Hale:

Høyt ansatt og bæres så rett som mulig. God styrke og
substans.

Baklemmer:
Lår:

Lange og kraftige.

Knær:

Godt vinklede, verken inn- eller utoverdreide.

Underlår:

Muskuløse.

Haser:

Lavt ansatte, parallelle sett bakfra.

Poter:

Små, runde og kompakte, kraftige tredeputer . Moderat
hvelvede tær, verken inn- eller utoverdreide.

Bevegelser:

Bena går rett fremover. Forbena beveges fritt, parallelt med
sidene. Sett forfra skal forbena danne fortsettelse av frontens
rette linje, med potene i samme innbyrdes avstand som
albuene. Godt fraspark bak sørger for fremdriften.

Pels:
Hårlag:

Hard, tett og ru, ikke så lang at den virker lurvete. Rett og tett
tilliggende, dekker kropp og ben. Dekkpels hard, ru og stri,
kortere og bløtere underpels. Den hardeste pelsen kruset
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eller bare litt bølget. Krøllet eller bløt pels høyst uønsket.

Farge:

Sadelen sort eller grizzle (gråsprengt), også oversiden av
nakken og fremsiden av halen. For øvrig tanfarget. Ørene
oftere en mørkere tanfarge, sjatteringer forekommer rundt
halsen og på siden av skallen. Noen få hvite hår mellom
forbena aksepteres.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Feil:

Grove feil:

Diskvalifiserende
feil:

Hannhunder: ca. 58 – 61 cm
Tisper:
ca. 56 – 59 cm
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, samt dens evne til å
utføre sitt tradisjonelle arbeid.
-over- eller underbitt
- hengende eller for høyt ansatte ører
- lyse eller utstående øyne
- krøllet eller bløt pels
Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter

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

.

