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   GRUPPE:   3 
   FCIs RASENR.: 103 
   av 05.02.96 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR TYSK JAKTTERRIER 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Tyskland 

Helhetsinntrykk 
 

Liten, vanligvis sort/tan, kompakt, velproporsjonert jakthund. 

Viktige 
proporsjoner: 

Brystomfang/mankehøyde: Brystomfang 10-12 cm mer enn 
mankehøyden. 
Kroppslengden/mankehøyde: ubetydelig lenger enn manke-
høyden. 
Brystdybde/mankehøyde: ca. 55-60% av mankehøyden. 
 

Adferd/ 
temperament: 

Modig og tøff, arbeidsvillig og utholdende, vital og 
temperamentsfull, lojal, omgjengelig og lærevillig. Verken sky 
eller aggressiv.  
 

Hode: Strukket, noe kileformet, ikke spisst. Snutepartiet noe kortere 
enn skallelengden målt fra nakkeknølen til stoppen. 
 

Skalle: Flat og bred mellom ørene. Smalere mellom øynene. 
 

Stopp: Lite markert. 
 

Ansiktsregion:  
 

Nesebrusk: Sort; hunder med hovedsaklig brun pelsfarge kan ha brun 
nesebrusk. Verken for smal eller for liten i forhold til 
snutepartiet. Ikke spaltet.  
 

Snuteparti: Kraftig, dyp underkjeve, god hakemarkering. 
 

Lepper: God sluttete og godt pigmenterte. 
 

Kjever/tenner: Store tenner. Kraftige kjever med et perfekt, regelmessig 
saksebitt, komplett tannsett. 
 

Kinn: Utpregete. 
 

Øyne: Mørke, små, ovale, plassert slik at skader vanskelig oppstår. 
Godt tilliggende øyelokksrender. Besluttsomt uttrykk. 
 

Ører: V-formede, høyt ansatte, ikke utpreget små, lett tilliggende 
kippører. 
 



Norsk Kennel Klub  3 

Hals: Ikke for lang, kraftig, velplassert og går gradvis over i 
skulderen.  
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Parallelle sett forfra, sett fra siden godt under kroppen. 
Avstanden fra underlaget til albuen omtrent lik avstanden fra 
albuen til manken. 
 

Skulder: Skråstilt og godt tilbakelagt, lang og muskuløs. God vinkling 
mellom skulderblad og overarm. 
 

Overarm: Så lang som mulig, tørr og muskuløs. 
 

Albue: Godt tilliggende, verken inn- eller utoverdreid. God vinkling 
mellom over- og underarm. 
 

Underarm: Tørr, rett, kraftig benstamme. 
 

Håndrot: Kraftig. 
 

Mellomhånd: Lett vinklet, benstammen heller kraftig enn spinkel. 
 

Poter: Oftere bredere enn på bakbena, godt sluttede. Tilstrekkelig 
tykke, harde og motstandsdyktige, godt pigmenterte trede-
puter. Parallelle sett forfra, verken inn- eller utoverdreide i 
stående eller bevegelse.  
 

Kropp:  
 

Overlinje: Rett. 
 

Manke: Godt markert. 
 

Rygg: Sterk, rett, ikke for kort. 
 

Lend: Kraftig muskulatur. 
 

Kryss: Flatt, kraftig muskulatur. 
 

Bryst: Dypt, godt velvete ribben, ikke for bredt, langt brystben med 
lange bakre ribben. 
 

Underlinje/buk: I en elegant bue bakover; korte, stramme flanker; lett 
opptrukket buk.  
 

Hale: Godt ansatt på det lange krysset, 1/3 kupert*. Bør heller 
bæres litt hevet enn utpreget rett opp, skal aldri bæres inn 
over ryggen. I land, hvor halekupering ikke er tillatt, kan halen 
forbli naturlig lang. Bæres vannrett eller lett sabelformet. 
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Baklemmer:  

 
Helhetsinntrykk: Parallelle og rette sett bakfra. Godt vinklet mellom over- og 

underlår og mellom underlår og mellomfot. Kraftig ben-
stamme. 
 

Lår: Langt, bredt og muskuløst. 
 

Knær: Kraftig, med god vinkel mellom over- og underlår. 
 

Underlår: Langt, muskuløst og senet. 
 

Haser: Lavt ansatt, kraftige. 
 

Mellomfot: Kort, loddrett. 
 

Poter: Ovale, med godt sluttede og tilstrekkelig tykke, harde,  
motstandsdyktige og godt pigmenterte tredeputer. Parallelle i 
stand og bevegelse, verken inn- eller utoverdreide. 
 

Bevegelser: 
 

Effektive, god steglengde fram og godt fraspark bak, flytende, 
for- og bakbena rette og parallelle, ikke styltende. 
 

Hud: 
 

Tykk, stramt tilliggende uten rynkedannelse. 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Tykt, tett, hardt ruhår eller grovt glatthår. 

Farge: 
 

Sort; mørkebrun; sortgrå melert; med rødgule skarpt 
avgrensede rene tegninger på øyebryn, snute, bryst, ben og 
rundt analåpningen. Lys og mørk maske like tillatt; små hvite 
tegninger på bryst og tær tolereres.  
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 33-40 cm 
Tisper: 33-40 cm 
 

Vekt: Hannhunder: 9-10 kg 
Tisper: 7,5-8,5 kg 
 

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. 

Grove feil: − Smal skalle, smalt og snipete snuteparti, dårlig utviklet 
undekjeve, smal underkjeve, svakt bitt, ukorrekt og uregel-
messig stilling på fortennene 

− Lys eller flekket nesebrusk 
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− Lyse, for store eller utstående øyne 
− Ståører, flagrende, for små, for tett ansatte eller for tunge 

ører 
− Steil front 
− For kort rygg, svai rygg. Karpelend 
− Kort brystben 
− For smal eller for bred front 
− Steile bakben, overbygget 
− Meget inn- eller utoverdreide albuer, tåtrang, tåvid, 

kohaset, hjulbent eller hasetrang så vel i stand eller 
bevegelse 

− Passgjenger, styltende eller trippende bevegelser 
− Sprikende poter, kattepoter 
− Hale båret inn over ryggen, for lavt ansatt, eller hengende  
− Glatthåret, ullpels, åpen pels eller tynn pels 
− Hårløs på buk og benas innsider 
  

Diskvalifiserende 
feil: 

− Sky, aggressiv. Skuddredd, viltsky 
− Under- eller overbitt, kryssbitt, tangbitt, delvis tangbitt, 

uregelmessig plassert, manglende tenner bortsett fra M3 
− Pigmentfeil 
− Ektropium, entropium, forskjellig øyefarge, blå eller flekket 

øyenfarge 
− Feilfarget 
− For stor eller for liten 

 
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. desember 1997 
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TENNER OG BITT 
 
 

 
 

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


