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RASEBESKRIVELSE FOR BOSTON
Opprinnelsesland/
hjemland:

TERRIER

USA

Helhetsinntrykk:

Livlig, meget intelligent, gl atthåret, korthodet, kompakt
bygget, korthalet og velbalansert. Brindle, seal eller sort med
velplasserte hvite tegninger. Ho det skal v ære i prop orsjon til
hundens størrelse, intelligent uttrykk. Kort o g samlet kropp.
Sterke og velvinklete ben, kort hale. Ingen detaljer skal være
så fremtredende at de forstyrrer proporsjonene. Skal gi
inntrykk av besluttsomhet, styrke , energi og stil. Holdningen
ledig og elegant. God fordeling mellom de fargete partier og
hvite tegninger kjennetegner en god raserepresentant. Ved
bedømmelse av helhetsinntrykket skal det tas spesielt
hensyn til balans e, uttrykk, farg e og hvite t egninger i forhold
til andre detaljer.
Den linjerene korte kroppen i kombinasjon med det spesielle
rasekarakteristiske kvadratiske h ode og kjeve sammen med
iøyenfallende tegninger har resultert i en meget nett og
sjarmerende amerikansk original.
Den eneste tydelige forskjellen mellom kjønnene er at tispen
er noe finere bygget enn hannhunden.

Viktige
proporsjoner:

Benlengden i proporsjon med kroppslengden for å oppnå det
påfallende kvadratiske utseen de. Kraftig bygget, må ikke
være verken spe eller grov. Benstamme og muskulatur så vel
som vekt og kroppsbygning skal stå i harmoni med
hverandre.

Adferd/
temperament:

Vennlig og liv lig. Godt gemytt og høy intelligens gjør den til
en enestående selskapshund.

Hode:
Skalle:

Kvadratisk med flat skalle, rynkefri. Bratt panne.

Stopp:

Godt markert.

Nesebrusk:

Sort, bred, tydelig markert fure mellom neseborene. Godt åpne
nesebor.

Snuteparti:

Kort, kvadratisk, bredt og dypt og i proporsjon til skallen. Fritt
for rynker, lengden mindre enn bredden og dybden og skal
ikke overstige mer enn 1/3 av skallens lengde. Skallen og
neseryggen parallelle.
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Lepper:

Overleppene dype men ikke hengende, sk al dekke tennene
fullstendig når munnen er lukket.

Kjever/tenner:

Brede og fikantede kjever
med korte og jevne tenner.
Tangbitt eller tilstrekkelig underbitt for å gi snuten et firkantet
utseende.

Kinn:

Flate.

Øyne:

Plassert langt fra hverandre, store, runde og mørke. Plassert
rettvinklet i skallen, sett forfra skal ytre øyekroker være i linje
med kinnene. Våkent , vennlig og intelligent uttrykk, meget
viktig rasekarakteristikk.

Ører:

Små, bæres stående, enten nat urlig eller kupert* for å
harmonere med hodeformen. Plassert så nær skallens hjørne
som mulig.

Hals:

Halslengden skal bidra til et harmonisk helhetsinntrykk. Svakt
buet, bærer hodet elegant, går pent over i skulderpartiet.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette, plassert moderat bredt fra hverandre på linje med øvre
del av skulderbladene.

Skulder:

Godt tilbakelagt, skråstilt, for å muliggjøre de rasetypiske og
elegante bevegelser.

Albue:

Verken inn- eller utoverdreide.

Mellomhånd:

Kort, sterkt. Sporer kan fjernes.

Poter:

Små, runde og sluttede, verken i nn- eller utoverdreide. Godt
hvelvede tær og korte klør.

Kropp:

Kort.

Overlinje:

Rett.

Rygg:

Så kort at det gir et kvadratisk utseende.

Kryss:

Buer svakt mot halefestet.

Bryst:

Dypt med god bredde. Godt hvelvede ribben helt til lenden.

Hale:

Lavt ansatt, kort, tynn og avsmalnende. Rett eller krokete, må
ikke bæres over overlinjen. Ønskelig halelengde ikke mer enn
¼ av avstanden til haseleddet.
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Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Velstilte.

Lår:

Sterke og muskuløse.

Knær:

Velvinklete.

Haser:

Lavt ansatte, godt markerte. Verken inn- eller utoverdreide.

Poter:

Små og kompakte med korte klør.

Bevegelser:

Sikre, målbevisste og på en rett linje. For- og bakbe na føres
på samme linje med per fekte rytmiske skritt, hvert skritt skal
uttrykke eleganse og styrke.

Pels:
Hårlag:

Kort, glatt, skinnende, fin struktur.

Farge:

Brindle; seal (synes s ort, men har en rød nyanse sy nlig i sol
eller sterkt lys); sort; a lle farger med hvite te gninger. Brindle
foretrekkes dersom alle andre kvaliteter er likeverdige.
mellom
Obligatoriske tegninger: Hvit snute, hvitt bliss
øynene, hvitt forbryst.
Ønskelige tegninger: Hvit snute, jevnt hvitt bliss
mellom
øynene og over hodet, hvit krave, hvitt forbryst, hvitt på deler
eller hele forbenet, hvitt på bakbena nede nfor haseleddet.
NB: En rasetypisk representant skal ikke settes ned dersom
den ikke har ”ønskelige tegninger”.
En hund med for rikelige hvit e tegninger på hode og kropp
må for øvrig ha slik e kvaliteter at disse oppveier overtegningen.

Størrelse og vekt:
Vekt:

Ikke overstige 11,35 kg
I hjemlandet deles rasen i følgende vektklasser:
Under 15 lb (6,8 kg); 15-20 lb (6,8-9 kg); 20-25 lb (9-11,35 kg).

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punk ter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen og dets effekt på hundens helse
og velferd.
− Grovt eller klumpete helhetsinntrykk
− Trange nesebor
− For mye hvitt i øynene eller synlige blinkhinner
− Uharmonisk ørestørrelse i forhold til hodet
− Høyt båret hale
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−
−
−
−
−

Dårlig benstamme
Utilstrekkelig kneleddsvinkling
Sprikende poter
Rullende, padlende er nøstende bevegelser
Høye forbensbevegelser (hackney)

Grove feil:

−
−
−
−
−

Skjevt bitt
Synlig tunge eller tenner når munnen er lukket
Svai rygg, karpelend
Flate ribben
Kryssende bevegelser fremme og bak

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggre ssivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Kjøttfarget nesebrusk
− Blå øyne, antydning av blått i øynene
− Kupert hale*
− Ensfarget uten obligatoriske hvite tegninger
− Grå eller leverbrun farge

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er øre- eller halekupering forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 18. mai 2000

