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RASEBESKRIVELSE FOR SKYE TERRIER 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

Storbritannia. 

Helhetsinntrykk: 
 

Lang og lav med rikelig pels. Dobbelt så lang som høy. 
Synes å bevege seg med uanstrengt kroppsføring. Kraftig 
benstamme, kropp og kjeve. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Elegant og verdig. En ”enmannshund”, mistroisk overfor 
fremmede, men aldri sint. 

Hode: 
 

Langt og kraftig, styrken ikke forringes av ekstrem lengde. 

 Skalle: Moderat bredde av bakre del, smalner gradvis fremover til 
den kraftige snuten. 
 

 Stopp: Svakt. 
 

Nesebrusk: Sort.  
 

Snuteparti: Kraftig. 
 

Kjever/tenner: Kraftig. Perfekt, regelmessig saksebitt. Tennene sitter rett i 
kjeven. 
 

Øyne: Brune, fortrinnsvis mørke brune. Middels store, tett plasserte, 
uttrykksfulle. 
 

Ører: Stående eller hengende.  
Hvis stående, ikke store, men prydet med frynser. Ytre 
ørekant rett oppstående, mens indre ørekant skråner fra 
skallen til spissen.  
Hvis hengende er de større. Henger rett ned, flate, med 
forkanten tett inntil hode. 
 

Hals: Lang med svak nakkebue. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Korte og muskuløse. 
 

Skulder: Bred, tett inntil kroppen.  
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Poter: Forpoter større enn bakpoter. Peker rett frem. Tykke 
tredeputer, kraftige klør. 
 

Kropp: Lang og lav. Sidene ser flate ut pga pels som faller rett ned. 
 

Rygg: Rett. 
 

Lend: Kort. 
 

Bryst: Dypt. Oval brystkasse, dyp og lang. 
 

Hale: Når den henger skal øvre del henge ned og nedre halvdel 
føres bakover i en bue. Når den løftes, danner den en 
forlengelse av overlinjen, må ikke løftes høyere eller ringles. 
Prydet med beheng. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Kraftige, fyldige, meget velutviklete. Korte ben, muskuløse og 
rette sett bakfra.  
 

Knær: Velvinklete. 
 

Mellomfot: Ingen sporer. 
 

Poter: Peker rett frem. Tykke tredeputer, kraftige klør. 
 

Bevegelser: 
 

Bena føres rett frem under bevegelse. Sett forfra fortsetter 
forbena i en rett linje fra fronten, avstanden mellom potene er 
lik avstanden mellom albuene. Hovedfremdriften kommer fra 
bakbena som beveger seg rett fremover. Forbena strekkes 
godt forover uten å løftes for mye. Frie, uanstrengte og aktive 
og gir et mer eller mindre flytende bilde. 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Dobbelt. Kort, tett, bløt og ullen underull. Lang, hard, rett, flat 
dekkpels fri for krøller. Hårlaget på hodet kortere og bløtere, 
dekker panne og øyne. Det blandes seg med sidelokkene, 
omgir øret som frynser og lar ørets form komme til syne.  
 

Farge: 
 

Sort; mørk eller lys grå; beige; krem; alle med sorte 
markeringer. Alle farger med nyanser av samme hovedfarge 
og lysere underpels tillatt, så lenge nesebrusk og ører er 
sorte. En liten hvit flekk i brystet tillatt. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: 
Lengde: 

Idealhøyde:  25 – 26 cm 
Ideallengde (fra nesetipp til halespiss):   103 cm 
Tisper noe mindre, men i samme proporsjoner. 
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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: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 25. januar 2000 
 

 
 
 

TENNER OG BITT 
 

 

 
Overkjeve: 
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler 
(premolarer),  
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4 jeksler (molarer) 
Underkjeve: 
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler 
(premolarer),  
6 jeksler (molarer) 


