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AUSTRALSK TERRIER
(Australian Terrier)

Nordisk Kennel Union
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Ìslands
Norsk Kennel Klub
Svenska Kennelklubben
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
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GRUPPE:
FCIs RASENR.:

RASEBESKRIVELSE FOR AUSTRALSK
Opprinnelsesland/
hjemland:

3
8

TERRIER

Australia

Helhetsinntrykk

Kraftig, lavbygget med utpreget terrierkarakter. Våken, aktiv
og sund. Den utrimmede, strie pelsen med tydelig halskrave
som rekker til brystbenspissen og det lange hodet fremhever
det robuste utseendet.

Viktige
proporsjoner:

Lang i forhold til høyden, meget viktig for helhetsinntrykket.

Adferd/
temperament:

Hovedsaklig en arbeidsterrier, men dens lojale og jevne
vesen gjør den også velegnet som familiehund.

Hode:

Langt.

Skalle:

Flat, moderat bredde, godt utfylt mellom øynene. Dekket av
en bløt hårtopp.

Stopp:

Lite, men tydelig.

Ansiktsregion:
Nesebrusk:

Sort, moderat størrelse, den læraktige huden skal nå opp
over neseryggen.

Snuteparti:

Sterkt og kraftig, like langt som skallen, godt utfylt under
øynene.

Lepper:

Tørre, stramme og sorte.

Kjever/tenner:

Kjeven sterk og velutviklet, store og jevnt plasserte tenner,
saksebitt. Snutepartiets lengde og styrke er nødvendig for å
gi et kraftig kjeveparti.

Øyne:

Små, ovale, våkent uttrykk. Mørke brune, plassert godt fra
hverandre og ikke utstående.

Ører:

Små, stående, spisse, velbårne, ansatt i moderat avstand fra
hverandre, fri for lange hår, viser hundens temperament
(unntatt hos valper under 6 måneder).
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Hals:

God lengde, lett buet og sterk. Går mykt over i godt vinklede
og tilbakelagte skuldre

Kropp:

Lang i forhold til høyden, kraftig bygget.

Overlinje:

Rett.

Lend:

Sterk.

Bryst:

Velutviklet forbryst. Moderat dypt og bredt bryst, godt buede
ribben.

Hale:

Tradisjonelt kupert*, høyt ansatt og velbåret, men skal ikke
bæres over ryggen.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

God benstamme. Sett forfra rette og parallelle. Forbena har
lett beheng ned til håndroten

Skulder:

Godt tilbakelagt, velvinklet.

Underarm:

Rett.

Mellomhånd:

Sterk og loddrett

Poter:

Små, runde, kompakte, gode tredeputer, godt sluttede og
moderat hvelvede tær. Verken inn- eller utoverdreide med
sterke, sorte eller mørke klør.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Moderat lengde og bredde. Sett bakfra parallelle fra
haseleddet til potene, verken for vidt fra hverandre eller for
tett sammen.

Lår:

Kraftige og muskuløse.

Knær:

Godt vinklede.

Haser:

Lave og velvinklede.

Poter:

Små, runde, kompakte, gode tredeputer, godt sluttede og
moderat hvelvede tær. Verken inn- eller utoverdreide med
sterke, sorte eller mørke klør.

Bevegelser:

Frie, effektive, fjærende og kraftfulle. Sett forfra skal forbena
bevege seg rett uten løshet i skuldrene, albuer eller
mellomhånd. Bakbena skal ha driv og kraft med frie
bevegelser fra kne- og haseledd. Sett bakfra skal bena fra
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hasene til bakken være parallelle, verken for trange eller for
brede.

Pels:
Hårlag:

Pelsen på kroppen består av tett, grov, rett overpels, ca. 6 cm
lang, med kort underpels av bløt struktur. Snutepartiet, nedre
del av bena og potene skal være fri for lange hår, men
forbena har lett beheng ned til håndroten.

Farge:

a) Blå, stålblå eller mørk gråblå, med dyp tanfarge (ikke
sandfarge) på ansikt, ører, under kroppen, nedre del av bena,
poter og rundt analåpningen (valper unntatt). Jo dypere farge
og tydeligere skille, jo bedre. Sotede fargetoner ikke ønskelig.
Hårtoppen blå, sølv eller en lysere tone enn fargen på hodet.
b) Klar sandfarge eller rød, enhver sotet eller mørk fargetone uønsket. Hårtopp av lysere sjattering tillatt.
Hvite tegninger på bryst og poter regnes som feil.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder ca. 25 cm, tisper noe mindre.

Vekt:

Hannhunder ca. 6,5 kg, tisper noe mindre.

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.

Diskvalifiserende
feil:

Aggressiv eller tydelig sky.
En hund som viser alvorlige fysiske eller adferdsmessige
avvik, skal diskvalifiseres.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er halekupering forbudt.

