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PARSON RUSSELL TERRIER
Oprindelsesland: Storbritannien
Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Robust og vedholdende brugsterrier med særlige evner for arbejde i grav.
FCI Gruppe 3 (Terriers),
Sektion 1 (Store og mellemstore terriers).
Med brugsprøve.
Skaberen af denne race, pastor John (Jack) Russell blev født i 1795 i Dartmouth,
Devon. Han blev præst og virkede det meste af sit liv i Swimbridge sogn i Devon. Som
erfaren rytter og ivrig jæger blev han lidenskabeligt involveret i arbejdet med avl og
udvælgelse af terriers. Da ”The Kennel Club” blev grundlagt i 1873, blev han et af de
første medlemmer. Han døde i 1883 i den høje alder af 87 år. Under studietiden i
Oxford købte han sin første terrier, en hvid, ruhåret tæve med aftegninger i hovedet,
meget lig standarden i dag. Jack Russell foretog flere krydsninger mellem forskellige
brugsterriers, både ensfarvede og flerfarvede. Hans hensigt var altid at forbedre
jagtegenskaberne uden særlige hensyn til at opnå en ensartet type. Han fortsatte
denne tradition med indkrydsning af andre terrierracer langt frem i tiden. Han forsøgte
også at indkrydse andre racer, men da afkommet ikke svarede til den oprindelige Jack
Russell-type, var disse bestræbelser skuffende og blev opgivet.
Siden Anden Verdenskrig har racen nydt stigende popularitet i Europa, især blandt
jægere og ryttere. Den 22. januar 1990 anerkendte The Kennel Club racen og udgav
en officiel, midlertidig standard under navnet Parson Jack Russell Terrier. FCI optog
racen på sin midlertidige raceliste den 2. juli 1990.
Det nugældende racenavn Parson Russell Terrier blev givet i 1999 af The Kennel
Club, og racen blev endeligt godkendt af FCI den 4. juni 2001.

Helhedsindtryk:

En brugstype, energisk og adræt, bygget til fart og udholdenhed. Helheden er præget
af harmoni og smidighed. Skrammer fra indsatsen under jagt accepteres.
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Proportioner:

Helt harmonisk. Den totale kropslængde er en smule større end højden fra manken til
jorden. Afstanden fra næse til stop er en smule kortere end fra stop til nakkeknude.

Temperament:

I bund og grund en brugsterrier, hvis evner og kropsbygning gør den egnet til gravjagt
og til at følge et kobbel Foxhounds. Dristig og venlig.

Hoved:
Skalle :

Flad, moderat bred, gradvis smallere mod øjnene.

Stop :

Let.

Næse :

Sort.

Kæber, bid :

Stærke og muskuløse kæber. Tænder med perfekt, regelmæssigt og komplet
saksebid, dvs at de øverste tænder tæt overlapper de nederste, og at biddet ligger
vinkelret på kæberne.

Øjne:

Mandelformede, ret dybtliggende og mørke. Udtrykket er intenst.

Ører:

Små, V-formede, foldede fremover og båret tæt ind til hovedet. Ørespidsen skal kunne
nå til øjenkrogen, og folden må ikke ligge højere end skallens overlinie. Ørelapperne er
moderat tykke.

Hals:

Tør og muskuløs, af god længde. Gradvis bredere mod skuldrene.

Krop:

Meget harmoninsk. Kropslængden er en smule større end højden fra manke til jord.

Ryg :

Stærk og lige.

Lænd :

Let hvælvet.

Bryst :

Moderat dybt - må ikke nå neden for albuespidsen. Man skal kunne spænde om
brystet lige bag skuldrene med to hænder af normal størrelse. Ribbenene må ikke
være overdrevent hvælvede.

Hale:

Kraftig og lige, moderat højt ansat og båret godt opefter under bevægelse. Traditionelt
kuperet til en længde, der passer til kroppen og udgør et godt ”håndtag”.
NB! Kupering er forbudt i Danmark.

Lemmer:
Forpart:

Stærk. Skal være lige, med led, der hverken drejer ind- eller udefter.

Skuldre :

Lange og skråtstillede, godt tilbagelagte, faste og tørre ved manken.

Albuer :

Ligger tæt til kroppen, men bevæges fri af kroppens sider.

Bagpart:

Stærk og muskuløs, med gode vinkler.

Knæ :

Velvinklet.

Haseled :

Lavt ansat.

Mellemfod :

Parallelle haser, der giver rigeligt fraskub.

Poter :

Kompakte, med faste trædepuder. Hverken ind- eller udaddrejede.

Bevægelse:

Med lange, frie skridt, vel koordineret. Lige benbevægelser for og bag.

Hud:

Skal være tyk og løs.

Pels:
Hårlag :

Naturligt grov, fladt tilliggende og tæt, hvad enten den er ruhåret eller glathåret. Bug og
underside beklædt med hår.

Farve :

Udelukkende hvid eller overvejende hvid med aftegninger, der kan være tan, lemon
eller sorte eller enhver kombination af disse farver. Aftegninger foretrækkes begrænset
til hovedet og/eller haleroden.

PARSON RUSSELL TERRIER
Størrelse:
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Ideel skulderhøjde for hanner 36 cm (14 ins)
Ideel skulderhøjde for tæver 33 cm (13 ins).
Indtil 2 cm over eller under disse mål accepteres.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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