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GRUPPE: 3 

          

 

OPPRINNELSESLAND 

/HJEMLAND: Tyskland/USA 

 

BRUK: Terrier 

 

FCI-KLASSIFIKASJON: ikke godkjent 

 

HELHETSINNTRYKK: Elegant, langhåret, flerfarget toy terrier med en rasetypisk 

hestehale. Pelsen henger rett og jevnt på begge sider av kroppen, som om den hadde blitt 

delt med en kam. Halen er høyt ansatt, bæres over ryggen og er dekket med rikelige frynser 

som danner en vakker «fjærbusk». 

 

VIKTIGE PROPORSJONER: Høyden på manken er lik høyden på krysset. Selv om 

konturen av hunden kan se ut til å være kvadratisk, er kroppen noe lengre enn høyden.  

 

ADFERD/ 

TEMPERAMENT: Intelligent, lojal og hengiven til sin familie. Biewer terrieren har en 

morsom, leken oppførsel som gjør at den er en god følgesvenn for personer i alle aldre. De 

går godt sammen med andre dyr.  

 

HODE: 

Skalle:  Svakt rundet. 

Stopp:  Moderat. 

ANSIKTSDEL: 

NESEBRUSK:   Sort. 

SNUTEPARTI:  1/3 av lengden på hodet. 

LEPPER:  Sorte. 

KJEVER/TENNER:  Saksebitt eller tangbitt. Tenner rette og jevnt plassert. 

ØYNE: Medium store, runde eller mandelformede, så mørke som mulig. Våkent blikk. 

ØRER:  Små, v-formet, båret opprettstående, moderat bredt ansatt, plassert bak på skallen 

og basen er på linje med øynene. Dekket med pels. Øretippene barbert.  

 

HALS: Moderat lengde, tørr. 

 

KROPP: 

OVERLINJE: Rett. 

MANKE: Samme høyde som krysset. 

RYGG: Rett. 

LEND: Velutviklet og sterk. 

BRYST: Når til albuene med god bredde. Moderat hvelvede ribben. 

UNDERLINJE/BUK: Svakt opptrukket. 

 

HALE: Høyt ansatt, når ned til hasen eller lengre, dekket med rikelige frynser som danner 

en vakker «fjærbusk». Når aktiv bæres halen buet over kroppen i en grasiøs, sigdformet 

kurve som legger seg på en av sidene av kroppen. Når hunden står i ro kan halen være 

avslappet. Haleknekk er ikke ansett som feil.  
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LEMMER: 

 

FORPART: 

HELHETSINNTRYKK: Fin til moderat benstamme. 

SKULDER: Godt tilbakelagt, moderat vinklet. 

OVERARM: Moderat vinklet. 

ALBUE: God tilliggende, verken inn- eller utoverdreid.  

UNDERARM: Rett, muskuløs, dekket med pels.  

MELLOMHÅND: Rett. 

FORPOTER: Runde, dekket med pels, som kan trimmes for ikke å hindre bevegelse eller for 

å vise potens form. Godt hvelvede tær. Sorte og/eller hudfargede tredeputer. Sorte og/eller 

hvite klør. 

 

BAKPART: 

HELHETSINNTRYKK: I balanse med forparten. Vinklene i bakparten harmonerer med 

vinklene i forparten. Rette sett bakfra, muskuløse og dekket med pels.  

OVERLÅR:  Muskuløse. 

KNE: Svakt buet sett fra siden.   

UNDERLÅR:  Muskuløse.  

HASELEDD:  Moderat vinklet.  

HASER:  Rette sett bakfra, verken inn- eller utoverdreid. 

BAKPOTER:  som for forpotene 

 

BEVEGELSER:  Biewer terrieren beveger seg med selvtillit og stolthet. Bevegelsene skal 

være grasiøse, flytende og raske, ikke trippende. Parallelle bevegelser sett forfra og bakfra. 

Overlinjen skal holdes rett i bevegelse.  

 

PELS:  

HÅRLAG: Lang og flagrende med myk, silkeaktig struktur. Pelsen er rett uten underull. 

Den kan nå helt ned til bakken. Pelsen kan trimmes til gulvlengde for å gjøre det enklere å 

bevege seg. Hodepelsen er bundet opp i en topp, hengende løst.  

Toppen til valper kan plasseres litt lavere på hodet for å samle korte hår.  

En hårsløyfe skal brukes til pynt; ikke hårstrikk eller hårruller. Dersom hodehår er satt opp 

med hårstrikk eller hårrull skal dette straffes strengt.  

Føttene er trimmet for et pent og rent utseende. Pelsen trimmes rundt anus. 

 

 

FARGE:  

Hode: blå/sort, gull/tan og hvit i god symmetri. Blå/sort og gull/tan eller gull/tan og hvit i 

god symmetri er akseptabelt.  

Kropp: Håret på ryggen er blå/sort og hvit. Hvor mye det er av de sistnevnte farger er opp til 

hver enkelt. Bryst, buk, bein og haletipp skal være hvite. Det hvite på brystet skal gå opp til 

halsen og videre til haken. 

Det er ikke tillatt med tanfarget pels på rygg, bryst, buk, bein eller poter. Det er tillatt med 

enkelte tanfargede hår rundt anus.  

Bein: Hvite fra albuene til føttene.  
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STØRRELSE OG VEKT:   

 

MANKEHØYDE. 18 – 28 cm 

VEKT:   1,8 – 3,6 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.   

 

ALVORLIGE FEIL:   

-  over 3,6 kg.  

-  ufullstendig pigment på øyelokksrender, nese og lepper. 

-  ikke stående ører.  

-  ikke vannrett overlinje 

- manken er høyere enn krysset eller motsatt.  

- hackneybevegelser på voksne hunder. 

 

DISKVALIFISERENDE FEIL: 

- blå øyne 

- brun eller leverfarge på øyelokksrender, nese og lepper. 

- brun eller leverfargede tredeputer. 

- alle andre farger eller kombinasjoner av farger enn nevnt over.  

- aggressive eller svært sky hunder  

- alle hunder som viser tegn på fysiske eller psykiske defekter  

- utypisk 

 

NB!: 

Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass i pungen.   

Ifølge norsk lov er kupering av ører og hale og fjerning av sporer forbudt. 

 

 

  

.  


