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GRUPPE:
FCIs RASENR.:

RASEBESKRIVELSE FOR NORFOLK
Opprinnelsesland/
hjemland:

3
272

TERRIER

Storbritannia.

Kort historikk:

Det sier seg selv at norfolk- og norwich terrier har sine navn
fra fylket og byen med samme navn. Men skrur vi tiden
tilbake til midten av 1800-tallet var det ikke noe slikt skille.
Det fantes kun en vanlig gårdshund. De røde terrierne fra
East Anglia sies å nedstamme fra glen of imaal, rød cairn
terrier og dandie dinmont. Det er deres røde avkom som er
opphavet til dagens norwich- og norfolk terrier. Norfolk er en
typisk lavbeint terrier med sunn, kompakt kropp, som ikke
bare brukes til å ta rotter, men også for jakt på grevling og
rev. Rasen har en vennlig mentalitet, er fullstendig uredd,
men er ikke den som starter en slåsskamp. Som arbeidshund
gir den seg ikke, selv om den møter sterk motstand under
bakken, hvilket bevises ved at standarden refererer til
«ærbare arr» påført under arbeid. Norwich terrieren ble
godkjent av The Kennel Club i 1932, da kjent som norwich
terrier med hengeører (norfolk terrier) og norwich terrier med
ståører (norwich terrier). Rasene ble delt i 1964 og varianten
med hengeører fikk navnet norfolk terrier.

Helhetsinntrykk:

En av de minste terrierrasene. Liten, lavbygget, livlig,
kompakt og sterk med kort rygg, god substans og benstamme. Arr eller merker fra jakt tillatt.

Adferd/
temperament:

En ”demon” i forhold til størrelsen. Vennlig, ikke kranglete,
robust bygning, våken og uredd.

Hode:
Skalle:

Bred, bare svakt hvelvet med god bredde mellom ørene.

Stopp:

Godt markert.

Snuteparti:

Kileformet og sterkt. Lengden ca 1/3 mindre enn avstanden
fra nakkeknøl til stopp.

Lepper:

Stramme.
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Kjever/tenner:

Kraftige kjever. Sterke og temmelig store tenner. Perfekt jevnt
saksebitt. Tennene skal sitte rett i kjeven.

Øyne:

Ovale, dyptliggende. Sorte eller mørk brune. Våkent og
intelligent uttrykk.

Ører:

Middels store, V-formede, lett rundet i spissen. Bæres
hengende fremover tet inntil kinnene.

Hals:

Middels lang, sterk.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Tørre. Korte, kraftige og rette.

Skulder:

Godt tilbakelagt. Skulderblad omtrent like langt som overarm.

Poter:

Runde, med tykke tredeputer.

Kropp:

Kompakt.

Overlinje:

Rett.

Rygg:

Kort.

Bryst:

Godt hvelvede ribben.

Hale:

Moderat lang, gir god balanse. Tykk ved roten, avsmalnende
mot spissen, så rett som mulig. Bæres selvsikkert, men ikke
overdrevent glad.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Meget muskuløs.

Knær:

Velvinklede.

Haser:

Lave. Rette sett bakfra og gir god fremdrift.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Parallelle, lave og effektive. Forbena føres rett fremover fra
skuldrene. Godt vinklede bakben gir stor drivkraft. Bakbena
følger i forbenas spor med frie bevegelser fra hoftene. God
smidighet i knær og haseledd. Overlinjen holdes rett.
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Pels:
Hårlag:

Hard, ru og rett. Ligger tett inntil kroppen. Lengre og mer
ragget på hals og skulder. Pelsen på hodet og ører kort og
glatt, unntatt litt skjegg og øyebryn. Overdreven trimming
uønsket.

Farge:

Alle nyanser av rød, hvetefarget, black/tan, grizzle
(gråmelert). Hvite tegninger eller flekker uønsket, men tillatt.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Ideal 25 – 26 cm.

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.

Diskvalifiserende
feil:

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

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

