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Innledning
Norsk Kennel Klub (NKK) har det overordnede ansvaret for hundeavl og hunderaser i Norge.
På oppdrag fra NKK har Norsk Terrier Klub fått i oppgave å utarbeide en rasespesifikk
avlsstrategi (RAS). som skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubben har for sine
raser, og det skal være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden.
Norwich Terrier hører innunder Norsk Terrier Klub.
Avlsstrategi og Etiske grunnregler for avl og oppdrett er fundamentet RAS skal bygges på.
Hensikten er å lage en strategi for å nå NKKs målsetning: Funksjonelt friske hunder med
rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og lykkelig liv til glede for seg
selv, sine eiere og samfunnet.

Generelt
Rasens hjemland er England
Norwich terrieren er opprinnelig en liten brukshund, dens oppgave var å holde bondens gård
fri for rotter, mus, jage og drepe kaniner etc. Den er lettstelt og hengiven familiehund. Den
har et elskelig gemytt. Ikke kranglete, er aktiv og har en robust konstitusjon.
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Rasens historie
Det virker som Norwich Terrieren ble til ved en ren tilfeldighet. Det er umulig å kartlegge
eksakt hvor de kommer fra, da det ikke ser ut til å ha vært noen konkrete planer om å avle
frem en ny rase.
I Marjorie Bunting sin bok ”The Norwich Terrier” kan vi lese følgende om rasens begynnelsen
slik den ble godkjent av The Kennel Club i 1932:
Hunden som regnes som rasens stamfar er Rags, eid av Mr. Jack Cooke of Brooke Lodge i
nærheten av Norwich, tidlig på 1900-tallet. En av Jack Cookes ansatte, Frank, kjent som
”Roughrider” Jones anses å være mannen som virkelig startet rasens historie slik vi kjenner
den i dag.
Etter at Jones flyttet til Market Harborough området for å selge hester for en hestehandler
ved navn Stokes, begynte Jones å selge disse små røde terrierene som han enten avlet frem
selv eller kjøpte fra venner i Norwich området. Han solgte de til folk som kom til området for å
jakte og det var gjennom disse salgene at rasen ble velkjent, ikke bare i området og i
England, men også utenlands og da spesielt i USA.
For å komme frem til dagens Norwich antar man at mange raser har vært blandet inn
underveis, følgende raser er nevnt i historien:Glen Of Imaal Terrier, Dandie Dinmont Terrier,
Fox Terrier, Bedlington Terrier, Aberdeen Terrier (forgjengeren til Skotsk Terrier),
Staffordshire Bull Terrier, Cairn Terrier, Lucas Terrier (en variant av Sealyham Terrier),
Border Terrier, Lakeland Terrier samt strihåret Dachs. Det er mulig at det finnes ennå flere
raser som er blandet inn fra begynnelsen, men man har altså ikke en full oversikt over
hvordan det hele startet.
Norwich Terrier ble altså godkjent som rase i 1932 av den Engelske Kennel Klubben. På den
tiden hadde rasen to ørevarianter, oppstående eller hengende. Rasen kunne delta på
utstilling første gang i Richmond sommeren 1932. Den første Norwich som ble Best i Rasen
var en black and tan med oppstående ører ved navn Smudge, eid og oppdrettet av Mrs.
Phyllis Fagan. 14 Norwich deltok på denne utstillingen. Den første rasestandarden ble
godkjent i 1933 og selv om den første BIR hunden var black and tan var det den gang bare
fargen rød og rød hvete som ble godkjent som farger. Diskusjonen om farge var dermed i
gang og i 1936 ble black and tan også godkjent.
I 1964 ble rasene delt, de med oppstående ører beholdt navnet Norwich Terrier og de med
hengende ble Norfolk Terrier.
For en mer detaljert beskrivelse av rasens historie anbefales boken ”The Norwich Terrier” av
Marjorie Bunting.

Rasen kom til Norge på slutten av 1960 tallet. Avlen i Norge holder høy kvalitet, for det
meste basert på kvalitetsimporter fra England og de øvrige Skandinaviske land.
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Overordnet mål for rasen
Overordnet mål er å avle frem rasetypiske, friske og velfungerende hunder som lett kan
tilpasse seg ulike situasjoner i dagens samfunn. Og som er så nær rasestandard som mulig.

Populasjonsstørrelse
Norwich Terrier er en etterspurt rase i Norge, men det er veldig få aktive oppdrettere her i
landet, og med unntak av i 2008 og 2010 har det de siste årene blitt født veldig få valper.
Noen av de som ønsker seg rasen velger da å hente seg valp fra våre naboland og da
fortrinnsvis Sverige, men også noen fra Finland og England. Siden flertallet ønsker seg
familiehunder blir ikke alle omregistrert til NKK og vi har da ikke en komplett oversikt over
hvor mange Norwich Terriere det finnes i Norge i dag.
Ser man på historien i Dogweb hadde Norwich Terriere høye registreringstall i Norge pr. år i
perioden 1986-1991, noe som kan forklares med at det var flere aktive oppdrettere og rasen
gjorde seg bemerket i utstillingsringene.
År

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992 Sum

Antall kull

6

11

10

9

7

6

6

1

56

Antall valper

8

32

22

24

16

13

15

2

132

Snitt pr. kull

1,3

2,9

2,2

2,7

2,3

2,2

2,5

2,0

2,4

Norwich Terrier var tidligere en rase med kupert hale. 01.07.1988 kom kuperingsforbudet og
noen av rasens største entusiaster og oppdrettere valgte da å trappe ned sitt oppdrett, noe
som speiles i antall fødte valper de neste årene.
År

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Antall kull

0

2

3

2

3

Antall valper

0

3

8

4

Snitt pr. kull

0

1,5

2,67

2

2011

2012

2013

6

3

4

2

1

0

7

17

9

14

5

3

0

2,33

2,83

3

3,5

2,5

3

0

Sum
26
70
2,7

Gjennomsnittlig kullstørrelse
Det blir i gjennomsnitt født 2,7 valper pr. kull om man ser på de siste 10 årene.
Sammenligner man med perioden 1985-1992 har kullstørrelsen økt med 0,3 pr. kull.
Kullstørrelsen varierer fra 1 til 5 pr. kull. Det har ikke blitt født større eller mindre kull i
spesifikke perioder. Dette harmonerer også med tall fra Sverige og Finland, der man også
regner 2,5 som gjennomsnittlig antall valper pr. kull de siste årene.
I forhold til andre små raser som får mye større kull, må det legges til at Norwich Terrier får
store valper i forhold til sin egen vekt. En Norwich valp veier fra 100-230 gram ved fødsel og
er da ofte på den større siden, og mødrene veier ofte fra 5 til 7 kg.

Innavlsgrad
Rasens gjennomsnittlige innavlsgrad de siste 10 årene er på 2,3%. Dette er beregnet ut fra 6
generasjoner i henhold til opplysninger fra Dogweb. NKK anbefaler at man ikke overstiger
6,25 % innavlsgrad i en kombinasjon, noe som tilsvarer søskenbarn parring. Det er viktig å
være klar over at dersom en hund forekommer på både mors og fars side vil
innavlsprosenten bli høyere. Det forekommer også at utenlandske hunder kan være
registrert med både norsk og utenlands registreringsnummer, det vil si at det i en automatisk
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beregning vil vises som to ulike hunder, mens det i virkeligheten er samme hund. Det
anbefales at man setter seg grundig inn i stamtavlen til de hunder man tenker å parre og
sjekker ut hvilke hunder som dobles på begge sider og gjerne minst 6 generasjoner bakover.
NKK anbefaler videre at man i gjennomsnitt for rasen ikke overstiger 2,5% innavl. Den
Svenske Norwich Terrierklubben anbefaler det samme.

Bruk av avlsdyr
NKKs anbefaling er at en hund ikke bør ha flere avkom enn tilsvarende 5% av antall
registrerte hunder i rasepopulasjonen i en 5-års-periode
De siste 10 årene er det født 26 kull i Norge og det er 17 hanner og 16 tisper som er foreldre
til disse hundene. I denne periode er det 4 hannhunder som har 5 eller flere avkom etter seg,
den med flest avkom har 11 avkom på fra 2007 til 2009. 7 tisper har 5 eller flere avkom etter
seg, dog er det ingen av tispene som har flere enn 3 kull.

Innhenting av avlsmateriale fra andre land
Så lenge rasen har vært i Norge har man vært avhengig av å hente inn hunder fra utlandet.
Oppdrettere har i hovedsak tatt inn hunder fra England, Finland og Sverige og dette gjøres
fortsatt for å beholde en viss genetisk variasjon.
Mange som ønsker seg valp gir opp å vente på norske valper og velger da å kjøpe fra våre
naboland. Disse blir ikke alltid registrert i NKK og kommer dermed heller ikke med på lister
over importerte hunder. De fleste av de som blir omregistrert er også importert som rene
familiehunder og vises aldri på utstillinger og er dermed vanskelig å oppdage i forhold til avl.
Nye regler om innførsel av hund kan føre til at færre velger å hente valp fra utlandet, for
Norwich Terrier kan det føre til at flere heller kjøper andre raser det er enklere å få tak i i
Norge.
År
Importerte hunder

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

4

4

5

5

4

6

4

5

3

5

Som statistikken over viser er det importert 45 hunder til Norge de siste 10 årene. Hundene
er importert fra Sverige, Finland, England, Tsjekkia og Ungarn. Av disse er 18 hannhunder
og kun 2 er benyttet i avl så langt. Dette viser at vi har større tilgang på avlsmateriell i Norge
enn vi ofte tenker over, men vi har en jobb å gjøre i forhold til å få flere aktive eiere av rasen.
Oppdrettere velger ofte å reise utenlands for å parre sine tisper, det er benyttet hannhunder
fra USA, Finland, Sverige og Norge i avlsarbeidet de siste 10 årene. Nyere teknologi åpner
også for å importere frossen sæd fra en del andre land noe som igjen gir mange flere
muligheter.
Det er importert sæd fra finske og svenske hunder til Norge de siste årene, men dette er
foreløpig ikke benyttet i avlsarbeidet.
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Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Det er ønskelig å beholde den lave gjennomsnittlige innavlsgarden i rasen og da under NKKs
anbefalte grense på 2,5 %. Man bør arbeide for å øke den genetiske variasjonen og unngå
bruk av matador avl. I og med at det blir født veldig få valper er det vanskelig å sette en
grense på maks antall avkom pr. hannhund, men i henhold til NKKs anbefaling bør ikke en
hund ha flere avkom enn tilsvarende 5% av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i en
5-års-periode.

Prioritering og strategi for å nå målene
Arbeide for mer åpenhet rundt fremtidig avlsarbeid og oppfordre oppdrettere til å snakke
sammen i forhold til fremtidige planer slik at man kan få en bedre genetisk variasjon.
Samarbeid på kryss av landegrensene er nødvendig for å få en bedre oversikt over hunder
som importeres til Norge og ikke minst fange opp disse eierne og skape et miljø som gjør at
de ønsker å være aktiv med sin hund. Anbefale oppdrettere å bruke flere ubeslektede
hunder i avl og informere om at innavlsgraden for kombinasjoner ikke bør overstige 6,25%
og at innavlsgrad i gjennomsnitt holdes under 2,5%. Samtidig som man jobber for genetisk
variasjon er det viktig å beholde fokus på rasetypiske hunder, ikke alle hunder skal benyttes i
avl og i iveren etter å øke antall ubeslektede individer som benyttes må rasestandarden alltid
veie tungt i forhold til valg av avlsdyr.

Helse
Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen
Norwich Terrier er i utgangspunktet en frisk rase, men som på alle andre raser kan
helseproblemer og arvelige sykdommer forekomme. Det er viktig å poengtere at RASdokumentet ikke er ment å skulle sykeliggjøre rasen, likevel er det viktig å ta hensyn til de
tilfeller som finnes av sykdom og kartlegge om det er et engangstilfelle eller noe som gjentar
seg, og dermed er noe man bør ta mer hensyn til.
I England, Sverige og Finland har man mange flere individer og der er det også gjort flere
helse-undersøkelser, samt satt flere krav til avlsdyr enn hva vi har mulighet til i Norge.
I Norge har vi hatt en muntlig enighet blant oppdrettere om at hunder som skal brukes i avl
skal øyenlyses etter et tilfelle av katarakt i 2003. Det ser ut til at dette har blitt fulgt opp i
svært stor grad.
I utgangspunktet er Norwich meget matglad og legger derfor meget lett på seg. Den trenger
mosjon og elsker turer i skog og mark.

Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter
Kramper/Epilepsi
Fra tidligere tider fantes det en del tilfeller av kramper/epilepsi på Norwich. I de Nordiske
landene har man forsøkt å unngå å benytte kjente bærere av denne sykdommen i avl eller å
doble de, men siden dette ikke er en sykdom som blir registrert i noe offisielt registret har
man ikke en komplett oversikt over hvilke hunder som har hatt sykdommen. I England har
man startet en undersøkelse der alle eiere av Norwich med kramper blir oppfordret til å
sende inn blodprøver av syke hunder i håp om å eventuelt kunne utvikle en DNA-test for
sykdommen. Eiere av Norwich med kramper i andre land har også blitt oppfordret til å sende
inn blodprøver. Foreløpig har vi ikke fått vite om de har klart å utvikle en DNA-test for dette.
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I Norden har man som sagt unngått å benytte hunder man vet har kramper/epilepsi, eller
linjer hvor man vet sykdommen har forekommet, i avl, og de siste årene har man hørt lite om
sykdommen så det ser ut til at dette har vært vellykket. Den Svenske Norwich Terrier
Klubben melder om at i 2002 var det kun registrert 2,2 % hunder med noen form for kramper.

Øyne
Den første registrert øyenlysningen i DOGWEB er fra 2000. Det ble importert en hannhund
fra Danmark tidligere som fikk påvist katarakt (grå stær), men denne ble aldri benyttet i avl.
I Sverige dukket første tilfellet av katarakt opp i 1997.
Fra 2000 til 2013 er det registrert 62 øyenlyste hunder, av disse 62 er det noen hunder som
er øyenlyst mer enn 1 gang grunnet at de er benyttet i avl.
I denne perioden er det registrert 4 tilfeller av øyesykdom.
- 1 hund med total katarakt på begge øynene
- 1 med Katarakt, cortikal (ikke medfødt)
- 1 hund med Distichiasis/Ektopiske Ciller påvist grad: Mild 1
- 1 hund med Retinal Degeneration (PRA) Mistenkt.
Ingen av disse hundene er benyttet videre i avl og det kan ikke anses som noe stort
helseproblem på rasen.

Tenner
Man bør være oppmerksom på at det kan forekomme tannmangel i rasen

Pusteproblemer
Det har forekommet noen få tilfeller av luftrørskollaps og/eller for langt ganeseil på Norwich
Terrier de siste årene. Hvorvidt dette er arvelig eller ikke har man ingen oversikt over annet
enn uttalelser fra veterinærene som har undersøkt og/eller operert hundene. Hunder med
mistanke om arvelig defekter er ikke benyttet i avl.

Annet
Norwich Terrieren står på listen over raser med særskilte rasespesifikke overdrivelser (BSI –
Breed Specific Instruction), dette er dommeranvisninger som nå er felles for Norden. Om
Norwich er det følgende ting dommere bes være oppmerksom på når de bedømmer hunder
på utstilling:
Areas of risk are related to a tendency towards dwarfism:
1. Resulting in apple head, protruding eyes and a tendency to dish face which can cause
breathing problems. For further information, see Appendix 2.
2. Movement: Excessively short neck and extremely short body negatively affecting
movement.
Look for å correct head type and body, but also sound free movement and breathing.
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Forekomst av reproduksjonsproblemer
Tidligere var keisersnitt et kjent problem på rasen, men oppdrettere gikk inn for å i størst
mulig grad avle på tisper fra selvfødene mødre, samt benytte hannhunder som også kom fra
selvfødene mødre, og det ser ut til at man har fått kontroll på dette.
De siste årene er det meldt om ekstremt få keisersnitt i Norge.
I de fleste tilfeller trenger Norwich Terriere litt hjelp ved parring av flere årsaker. For det
første er det en kortbent rase som gjerne må holdes litt for å «rekke opp».
Det virker også som vi generelt har «tøffere» tisper enn hannhunder slik at dersom tispa
lager den minste lyd ved parring (Norwich lager mye rare lyder) så viker hannhunden høflig
vekk og trenger mental støtte fra sin eier for å fortsette. Dette kan også ha med å gjøre at
hannhunder som rir på sin eier eller gjenstander i ung alder ofte får tilsnakk og dermed kvier
seg litt for å gjenta dette senere i livet, da det er en rase som liker å gjøre sin eier fornøyd og
holde seg til husets regler.
I tillegg er det få hannhunder som blir benyttet mer enn 1 gang i avl og dermed får de heller
ingen særlig erfaring med å parre tisper. Man ser ofte at utenlandske hanner med større
erfaring er bedre til å parre enn våre uerfarende.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Fortsette å avle friske og sunne hunder, være oppmerksom på om det oppstår noen
sykdommer som ser ut som mer en enkelttilfeller.

Prioritering og strategi for å nå målene
Norwich Terrier er en sunn og frisk rase som ofte lever til de blir 12-14 år.
Slik ønsker vi å ha det i fremtiden også, derfor anbefales det at hunder som skal benyttes i
avl er sunne og friske. Det er ønskelig at man fortsetter å øyenlyse og at man benytter
hunder som er frie for arvelige øyensykdommer i avl. Det anbefales også at man setter seg
grundig inn i hva som finnes på de linjene man ønsker å føre videre og tar de hensyn som er
nødvendig. Ved å være nøye ved utvelgelse av avlsdyr vil vi kunne beholde rasen vår slik
den er i dag.
Det er viktig å ikke bli «hysterisk» når det kommer til å lete etter sykdommer på raser med så
liten populasjon, samtidig som det er viktig å være åpen om de tilfeller av sykdom som
eventuelt forekommer slik at man kan unngå å doble ting man vet om. Vi tror dette kan
oppnås ved tettere samarbeid mellom oppdrettere og deling av kunnskap om linjer og
individer.
I tillegg anbefales det å følge med på det arbeidet som gjøres i våre naboland, spesielt med
tanke på at vi ofte benytter utenlandske hunder i våre avlsprogram.
På lang sikt kunne det være interessant med en generell undersøkelse blant Norwich eiere
for å få et bedre innblikk i hvordan rasen oppfattes både når det kommer til helse, mentalitet
og eksteriør.
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Mentalitet og bruksegenskaper
Norwich Terrier skal være en liten robust hund som er uredd samtidig som den ikke skal
være kranglete.

Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester
Norwich Terrier ble opprinnelig brukt som rottefanger og selskapshund. Dens jaktform bestod
i å fange rotter og mus for så å riste de til de knakk nakken på byttet. I nyere tid benyttes den
for det meste som selskapshund og det arrangeres ingen spesielle jaktprøver for Norwich
Terrier, ei heller er det vanlig å mental teste hundene i Norge.
Norwich Terrier fungerer i dag først og fremst som selskapshund, men flere og flere velger å
trene aktivt med sine hunder innenfor agility, blodspor og lydighet.
Vi har flere eksempler på Norwich Terriere som har oppnådd premiering på offisielle prøver
både innenfor lydighet og agility, selv om det nok krever litt mer tålmodighet og en god
porsjon humor fra eieren for å nå disse målene enn med en del andre raser.
Norwich Terrier er med på alt som er gøy uavhengig om det er å trene mentalt, gå tur i
skogen eller være på utstilling, så lenge de får være sammen med sin familie og blir
behandlet med respekt er de fornøyde.

Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden
Norwich terrieren brukes ikke til aktiv jakt i Norge. Men instinktet ser vi ligger der ganske
tidlig på en valp, noen har det og andre ikke. Norwich terrieren i Norge blir brukt til alt fra
Agility, Utstilling, og som familie medlem og verdens beste turkamerat.
En liten (men i sitt hode) en stor hund. Den har ikke forandret seg noe i forhold til
standarden, annet enn at ifølge den Engelske standarden fra 1964 hvor rasen ble delt opp er
den nok blitt noe kraftigere med årene. I Norge fikk vi halekuperingsforbud i 1988, Norwich
terrieren en av få med rasestandard hvor hunden ble beskrevet med kort eller lang hale.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Bevare rasen og dens særpreg best mulig etter standard. Rasen avles i dag først og fremst
som familiehund. Den skal være en trygg, velfungerende og vennlig hund, som kan fungere
godt i dagens samfunn.
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Prioritering og strategi for å nå målene
Det er ikke ønskelig at nervøse, aggressive, skye eller svært usikre hunder brukes i avl.
Oppdrettere og hannhundeiere må nøye vurdere egne avlsdyr med hensyn til ønsket
mentalitet. Miljø spiller også en stor rolle i forhold til hvordan hunden utvikler seg, det er viktig
at valper blir sosialisert fra veldig ung alder for å lære seg å takle ulike situasjoner.
Oppdrettere må informere sine valpekjøpere om hvordan rasen er og hvordan den bør
behandles.

Atferd
Norwich terrieren skulle bla, fungere som rotte/ musefangere og i de fleste av våre Norwich
ligger jaktinstinktet latent, de er lyn kjappe og fryktløse. Vanlig husdressur er tilstrekkelig, da
dette er en hund som fort forstår hva du mener, men det er ikke alltid den har lyst til å gjøre
det du sier. Det er sjelden en Norwich blir sint, da må den bli provosert først.

Atferdsproblemer
Norwichen tilpasser seg lett livet i familien, og den er meget hengiven, dersom den
behandles godt. Hvis det er andre dyr i familien, for eksempel katter og fugler kan dette gå
meget bra etter en tilvenningsfase. ( mus, rotter og andre gnagere er mer problematisk).

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Bevare rasen som den er i dag. En livlig og hengiven familiehund.

Prioritering og strategi for å nå målene
Det er ikke ønskelig at nervøse, aggressive, skye eller svært usikre hunder brukes i avl.
Oppdrettere og hannhundeiere må nøye vurdere egne avlsdyr med hensyn til ønsket
mentalitet.

Eksteriør
Norwich terrieren er av de minste terrierrasene. Den har ett vennlig temperament og en
robust konstruksjon. Den er glad og uredd. Den er en lav hund med en kompakt, sterk kropp
med god masse og benstamme. Arr fra arbeid som jakthund skal ikke trekke ned i
bedømmelsen. Man bør være oppmerksom på at det kan forekomme tannmangel i rasen.
Den må ikke bli for liten/få dvergpreg

Pels
Norwich Terrier er en trimmerase, det vil si at pelsen skal nappes/plukkes/trimmes av og
IKKE klippes. Pelsen består av en ru/hard pels ytterst og en mykere underull innerst. Den rue
pelsen sørger for at hunden holder seg tørr lenge ute i vått vær og underulla gir varme. Til
hverdags anbefales det å gre igjennom pelsen en gang i uken slik at man fjerner underull og
sørger for en flokefri pels.
Norwich terrier har kraftige klør som vokser raskt så dersom de ikke går mye på asfalt bør de
klippes 1 gang pr. uke/1 gang pr. 14.dag.

Etter Eksteriørbedømmelser
Generelt oppfattes Norwich som en positiv rase og ser man på de siste års
utstillingsresultater blir de fleste i helhet bedømt som hunder av utmerket type eller meget
god type. I Norge har det de siste årene vært ganske få individer som stilles ut, allikevel er
det flere hunder som også har hevdet seg i gruppe-finaler.
Ved stikkprøve kontroll av kritikkskjemaer i Norge og Sverige (i henhold til svenske RAS) er
det flere dommere som kommenterer dårlige fronter og bakparter. I noen tilfeller blir det
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bemerket at de kan ha litt runde, store eller for lyse øyne. Litt glade haler/for lange haler,
tannmangel, lang rygg, for kort hals eller for krokete frembein er også ting som blir nevnt.
Dårlige bevegelser har også blitt kommentert.

Overdrevne eksteriørtrekk
Norwich Terrieren står på listen over raser med særskilte rasespesifikke overdrivelser (BSI –
Breed Specific Instruction), dette er dommeranvisninger som nå er felles for Norden. Om
Norwich er det følgende ting dommere bes være oppmerksom på når de bedømmer hunder
på utstilling:
Areas of risk are related to a tendency towards dwarfism:
1. Resulting in apple head, protruding eyes and a tendency to dish face which can cause
breathing problems. For further information, see Appendix 2.
2. Movement: Excessively short neck and extremely short body negatively affecting
movement.
Look for å correct head type and body, but also sound free movement and breathing.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Beholde vår stamme i Norge slik den er i dag med dens særpreg så nær standard som mulig

Prioritering og strategi for å nå målene
Før man begynner med avl er det viktig å kjenne sine egne avlsdyr i forhold til standaren.
Åpenhet og diskusjon rundt hvordan rasen er i dag og hvor man ønsker å utvikle seg er
viktig. Oppdrettemøter kan være veldig nyttig i slike situasjoner selv om vi er en tallmessig
liten rase med få oppdrettere.
Det er viktig å ta hensyn til de punktene som er satt opp i BSI for Nordiske
dommeranvisninger og sørge for at vi avler oss vekk fra disse utfordringene. Hunder som har
ett eller flere av disse særtrekkene bør ikke brukes videre i avl. Det forventes også at man
følger både NKK og NTKs etiske regler for avl og oppdrett og de krav som stilles til avlsdyr.

Oppsummering
Rasen er liten og bærer preg av et generasjon skifte av oppdretterne pr i dag, men er på vei
opp igjen noe som tar tid. Norwich terrieren er en liten robust hund, en sunn rase uten
”rasepregede” sykdommer. Fødselsproblemer kan forekomme, men tispene er alltid gode
mødre. En Norwich terrier har vanligvis lang levealder: 12 – 14 år er ikke uvanlig. Den har en
pels som til vanlig bruk bør trimmes ned 2 ganger i året. Den bør gres ca en gang i uken. Til
Utstilling må det trimmes en del mer. Det er få oppdrettere av rasen pr i dag og disse
arbeider samvittighetsfullt for å bevare rasen og rasens særpreg.

Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål
Bevare rasen som den er i dag og sørge for at det avles videre på sunne og friske hunder.
Opprettholde den lave gjennomsnittlige innavlsprosenten i rasen.

Plan for videre arbeid i klubben
På sikt få en noe større populasjon.
Være oppmerksom om det oppstår sykdommer på rasen.
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Jobbe for å gjøre RAS kjent blant alle som er interessert i rasen
Oppfordre til mer åpenhet rundt avlsarbeid og avle på sunne og friske hunder som også
eksteriørmessig (på utstillinger) blir vurdert til å være rasetypiske i henhold til standarden

Henvisninger :
Rasespesial i Terrier Bladet nr 3 1991
Rasespesial i Terrier Bladet nr 3 2009
Jubileumsboken til Norsk Terrier Klub fra 1983
http://www.norskterrierklub.no/nb-NO/norwich_rasen.aspx
Rasestandarden for Norwich terrier:
http://web2.nkk.no/filestore/Rasestandard/Norwich-terrier-FCI-0721.pdf
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