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RASEBESKRIVELSE FOR NORWICH
Opprinnelsesland/
hjemland:

TERRIER

Storbritannia.

Helhetsinntrykk:

En av de minste terrierne.. Liten, lavbygget, energisk,
kompakt og sterk med go
d
substans og benstamme. Arr som
følge av jakt må ikke
trekke for mye ned ved bedømmelse.

Adferd/
temperament:

Elskelig, ikke kranglete,
særdeles aktiv og med robust konstitusjon. Munter og
fryktløs.

Hode:
Skalle:

Lett hvelvet, bred, god bredde mellom ørene.

Stopp:

Godt markert.

Snuteparti:

Kileformet, kraftig (lengden ca 1/3 mindre enn avstanden fra
nakkeknøl til bunnen av stopp).

Lepper:

Stramme.

Kjever/tenner:

Tørre og kraftige kjever. Temmelig store, sterke tenner med
perfekt, jevnt saksebitt.

Øyne:

Relativt små, ovale, mørke, uttrykksfulle, klare og våkne.

Ører:

Stående, ansatt godt fra hvera ndre på toppen av s kallen.
Middels store, spisse ør etipper. Stramt stående når
oppmerksom, kan legges bakover når ikke oppmerksom.

Hals:

Av god lengde, sterk. I proporsjon til korrekt balanse, går over
i godt tilbakelagt skulder.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Korte, kraftige og rette.

Skulder:

Skråstilt.

Albue:

Godt tilliggende.
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Mellomhånd:

Rett og fast.

Poter:

Runde. Godt sluttede og kattelignende. Peker rett fremover
både i stående og gående.

Kropp:
Overlinje:

Rett.

Rygg:

Kort, kompakt.

Lend:

Kort.

Bryst:

Lang og dyp brystkasse med godt buede ribben.

Hale:

Kupering tidligere valgfritt*.
a) Middels kort kupert. Høyt an satt som avslutning på en
fullkommen rett overlinje. Bæres opprettstående.
b) Moderat lang som gir god ba lanse til helheten. Tykk ved
roten, avsmalnende mot tuppen. Så rett som mulig. Høyt
båret som avslutning på en fullkommen rett overlinje.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Brede, kraftige og muskuløse.

Knær:

Velvinklete.

Haser:

Korte med stor drivkraft.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Forbena skal bevege seg rett fremover, bakbena følger i
forbenas spor. Parallelle haser. Tredeputene skal synes.

Pels:
Hårlag:

Hard, ru og rett. Ligger tett inntil kroppen med tykk underpels .
Lengre og mer raggete på halsen,
slik at den danner en
krage som rammer inn ansiktet. Pels en på hodet og ører kort
og glatt, unntatt litt skjegg og øyenbryn.

Farge:

Alle nyanser av rødt; hvete; sort og tan; gråmelert.
Hvite flekker eller tegninger uønsket.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Ideal 25-26 cm
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Feil:

Ethvert avvik fra foregående punk ter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
og effekten på hundens helse og velferd.

Diskvalifiserende
feil:

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

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er halekupering forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 11.04.2012

