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RUSSIAN TOY 

Nordisk Kennel Union 
Dansk Kennel Klub 

Hundaræktarfélag Ìslands 
Norsk Kennel Klub 

Svenska Kennelklubben 
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben 
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   GRUPPE:   9 
   FCIs RASENR.: 352 
   Original: 21.02.2006 
   Utg.: 12.06.06 GB 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR RUSSIAN TOY 
  (Russkiy toy) 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Russland. 

Helhetsinntrykk: 
 

Liten og elegant, livlig, langbent med fin benstamme og tørre 
muskler.  
 

Viktige 
proporsjoner: 

Kvadratisk. Høyden til albuene bare litt mer enn halve 
mankehøyden, tilstrekkelig dypt bryst. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Aktiv, meget munter, verken feig eller aggressiv. Tydelig 
atferdsforskjell mellom hannhund og tispe. 

Hode: 
 

Lite i forhold til kroppen. 

 Skalle: Høy, men ikke for bred (bredden ved kinnbensbuene 
overskrider ikke skalledybden). 
 

 Stopp: Tydelig markert. 
 

Nesebrusk: Liten. Sort eller passende til pelsfargen.  
 

Snuteparti: Tørt og spisst, noe kortere enn skallen. 
 

Lepper: Tynne, tørre, stramme. Mørke eller passende til pelsfargen. 
 

Kjever/tenner: Små, hvite. Saksebitt. Mangel av to fortenner i hver kjeve 
tillatt. 
 

Kinn: Lett markert. 
 

Øyne: Ganske store, runde, mørke, lett fremtredende. Ansatt godt 
fra hverandre og rett fremoverrettet. Øyelokksrender mørke 
eller passende til pelsfargen, stramme. 
 

Ører: Store, tynne, stående. Høyt ansatte. 
 

Hals: Lang. Tørr, høyt båret med lett nakkebue. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Tynne og senete. Rette og parallelle sett forfra. 
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Skulder: Moderat langt skulderblad, ikke for skråstilt. 

 
Overarm: Danner 105º mot skulderbladet. Omtrent like lang som 

skulderbladet. 
 

Albue: Tilliggende. 
 

Underarm: Lang, rett. 
 

Håndrot: Senete. 
 

Mellomhånd: Nesten rett. 
 

Poter: Små, ovale, verken inn- eller utoverdreid. Godt knyttet og 
hvelvet. Klør og tredeputer sorte eller passende til pelsfargen.
 

Kropp:  
 

Overlinje: Lett fallende fra manken til haleansatsen. 
 

Manke: Lett markert. 
 

Rygg: Sterk og rett. 
 

Lend: Kort og lett hvelvet. 
 

Kryss: Noe avrundet og lett fallende. 
 

Bryst: Ovalt, tilstrekkelig dypt og ikke for bredt. 
 

Underlinje/buk: Oppsvinget buk og opptrukkete flanker, danner en elegant 
bue fra brystet til flankene. 
 

Hale: Kupert* (bare to-tre virvler gjenstår): Båret høyt.  
Ukupert: Sigdformet. Skal ikke bæres lavere enn rygglinjens 
forlengelse. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette og parallelle sett bakfra, men noe mer vidstilte enn 
forbena. Knær og haser tilstrekkelig vinklet. 
 

Lår: Musklene senete og velutviklete. 
 

Knær: Tilstrekkelig vinklete. 
 

Underlår: Like lang som låret. 
 

Haser: Tilstrekkelig vinklete. 
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Mellomfot: Rett. 

 
Poter: Hvelvet, litt smalere enn forpotene. Klør og tredeputer sorte 

eller passende til pelsfargen. 
 

Bevegelser: 
 

Lette, fremoverrettete, raske. Stram overlinje. 

Hud: 
 

Tynn, tørr og stram. 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

To hårlagsvarianter: 
Korthåret: Kort, tettliggende, skinnende. Uten underull eller 
bare flekker. 
Langhåret: Kroppen dekket av moderat lang (3-5 cm) rett 
eller lett bølgete pels som er tilliggende og ikke gjemmer 
kroppens naturlige silhuett. Kort og tilliggende pels på hode 
og foran på bena. Tydelig beheng på benas baksider. Lang 
silkeaktig pels på potene som dekker klørne. Ørene dekket 
av tykk, lang pels som danner beheng. Hunder eldre enn 3 år 
skal ha ørebeheng som helt dekker ørets ytterkanter og tupp. 
Pelsen på kroppen skal ikke se bustete ut eller være for kort 
(mindre enn 2 cm). 
 

Farge: 
 

Sort og tan; brun og tan; blå og tan; rød i alle nyanser med 
eller uten sorte eller brune hårspisser. Dype nyanser 
foretrekkes i alle farger. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: 20 – 28 cm (±1 cm) 
 

Vekt: Inntil 3 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. 
− Engstelig 
− Tangbitt eller fortenner som står utover 
− Halvt stående ører. Tillatt, men ikke ønskelig hos 

langhårete individer med mye beheng 
− Lavt ansatt hale 
− Pelsløse flekker på glatthårete individer 
− For lang eller for kort pels hos langhårete 
− Små hvite flekker på bryst og tær 
− Ensfarget sort, brun og blå. For store eller for mørke tan-

tegninger 
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Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
− Aggressiv eller redd 
− Over- eller underbitt. Mangel på 1 hjørnetann, eller fravær 

av mer enn 2 fortenner i begge kjever 
− Hengeører 
− Korte ben 
− Mange hårløse flekker hos korthårete individer 
− Manglende beheng på ørene eller krøllet pels hos 

langhårete individer 
− Hvit pels. Hvite flekker på hodet, mage og over 

mellomhånden. Store hvite flekker på bryst og strupe. 
Tigrete tegninger 

− Størrelse over 30 cm og under 18 cm 
− Vekt under 1 kg 

  
 
 
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, 14. november 2006 
 
 


