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73

TERRIER

Opprinnelsesland/
hjemland:

Storbritannia

Kort historikk:

The Scottish Terrier Club ble dannet i 1882, året etter at den
første rasestandarden ble nedskrevet og bare tre år etter
rasens begynnelse, slik vi kjenner den i dag. Captain Gordon
Murray fikk god støtte av grunnlegger og første formann av
The Kennel Club Mr Sewallis Evelyn Shirley.
Det allmenne inntrykket av denne kortbente terrieren fra the
Highlands er mer likt en traust skotte, men ovenfor familie og
venner er den hengiven og glad. Ved den minste lyd våkner
dens vokterinstinkt og den er klar til å beskytte hus og hjem.

Helhetsinntrykk:

Firskåren, av passende størrelse til å jakte i hi, noe som
utelukker hunder med overdreven kroppsvekt. Den er
kortbent, har en våken holdning og gir inntrykk av aktivitet og
stor styrke i lite format. Hodet gir inntrykk av å være langt i
forhold til hundens størrelse. Meget rask og aktiv til tross for
de korte bena.

Viktige
proporsjoner:

Skalle og snuteparti like lange.

Adferd/
temperament:

Lojal og trofast. Verdig, uavhengig og reservert, men modig
og meget intelligent. Djerv, men aldri aggressiv.

Hode:

Viser kvalitet. Langt, uten å stå i misforhold til hundens
størrelse. Båret på en muskuløs nakke av moderat lengde.

Skalle:

Nesten flat. Lengden tillater at hodet kan være nokså bredt
og likevel virke smalt.

Stopp:

Lite, men tydelig mellom skalle og snuteparti foran øynene.

Nesebrusk:

Sort. Stor. I profil synes linjen fra snutespiss mot haken å
skråne bakover.

Snuteparti:

Kraftig og dypt.

Kjever/tenner:

Store tenner som skal sitte rett i kjeven. Perfekt, regelmessig
saksebitt.

Kinn:

Ikke fremtredende.
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Øyne:

Mandelformede, mørkebrune, plassert nokså langt fra
hverandre, dyptliggende under øyebrynene.
Våkent,
intelligent uttrykk.

Ører:

Nette og tynne, spisse, bæres stående, ansatt på toppen av
skallen, men ikke for tett sammen. Høyt uønsket med store
ører og som er brede ved ansatsen.

Hals:

Viser kvalitet. Muskuløs og av moderat lengde.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Brystbensspissen godt foran forbena.

Skulder:

Lang, skråstilt.

Albue:

Verken utsvinget eller plassert under kroppen.

Underarm:

Rett med kraftig benstamme.

Mellomhånd:

Rett.

Poter:

Av god størrelse, solide tredeputer, godt hvelvede og
sluttede, forpotene litt større enn bakpotene.

Kropp:
Overlinje:

Rett og jevn.

Rygg:

Forholdsvis kort og meget muskuløs.

Lend:

Muskuløs og dyp.

Bryst:

Ganske bredt og dypt, henger mellom forbena. Godt buede
ribben som flater ut til et dypt bryst, godt utviklede bakre
ribben. Sterk kobling mellom ribben og bakpart.

Hale:

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Av moderat lengde for å gi hunden balanse. Tykk ved roten,
avsmalnende mot spissen. Ansatt slik at den bæres loddrett
eller svakt buet.

Bemerkelsesverdig kraftige i forhold til hundens størrelse.
Stor og bred bakdel.

Lår:

Brede.

Knær:

Velvinklede.
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Haser:

Lave, kraftige, verken inn- eller utoverdreide.

Poter:

Av god størrelse, solide tredeputer, godt hvelvede og
sluttede. Noe mindre enn forpotene.

Bevegelser:

Jevne, smidige og frie, parallelle både foran og bak, godt driv.

Pels:
Hårlag:

Tettliggende, dobbelt hårlag. Kort, tett og bløt underull; hard,
tett og ru dekkpels. Til sammen danner de en
værbeskyttende pels.

Farge:

Sort, hvete, brindle i alle nyanser.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

25 - 28 cm

Vekt:

8,5 - 10,5 kg

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, samt dens evne til å
utføre sitt tradisjonelle arbeid.

Diskvalifiserende
feil:

Aggressiv eller tydelig sky.
En hund som viser alvorlige fysiske eller atferdsmessige
avvik skal diskvalifiseres.

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

