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SKYE TERRIER
Oprindelsesland: Storbritannien
Helhedsindtryk:

Lang og lavtbygget, dobbelt så lang som høj, og med en overdådig pels.
Dens bevægelse virker let og ubesværet. Kraftigt bygget bagpart, krop
og kæbeparti.

Karakteristiske
træk:
Temperament:

Elegant og værdig.

Hoved:

Langt og kraftfuldt, idet styrken ikke må ofres for at opnå særlig stor
længde. Skallens bagerste del er moderat bred og bliver gradvis
smallere med et let stop mod det kraftige næseparti. Næsen er sort.

Øjne:

Brune, helst mørkebrune, middelstore, ansat tæt sammen og meget
udtryksfulde.

Ører:

Stående eller hængende. Ståørerne er smukt forsynet med frynser og
ikke store. Deres yderkanter er lodrette, mens de inderste kanter
skråner mod hinanden fra spidsen til skallen. Hængeørerne er større og
hænger lige ned. De ligger fladt, med forkanten ind til hovedet.

Bid:

Stærke kæber med perfekt og korrekt saksebid, dvs. at de øverste
fortænder tæt overlapper de underste, og at biddet ligger vinkelret på
kæberne.

Hals:

Lang, med en let nakkebue.

Forpart:

Brede skuldre. der slutter tæt til kroppen, og dybt bryst. Benene er korte
og muskuløse.

Krop:

Lang og lavtbygget, med lige ryg. Brystkassen er oval, dyb og lang.
Lænden er kort. Siderne virker ret flade, fordi pelsen hænger lige ned.

Bagpart:

Kraftig og fyldig, veludviklet og velvinklet. Benene er korte, muskuløse
og lige, set bagfra. Uden vildtkløer.

Poter:

Forpoterne er større end bagpoterne og peger direkte fremad.
Trædepuderne er tykke og kløerne kraftige.

Hale:

Når halen er nedhængende, er den øverste del lodret, og den nederste
del bojet bagud i en bue. I løftet stilling fortsætter den ryggens hældning
og må ikke løftes højere eller oprulles. Den er forsynet med en smuk
fane.

Bevægelse:

Benene føres lige fremefter under bevægelsen. Set forfra danner
forbenene en fortsættelse af frontens lige linie, og poterne har samme
indbyrdes afstand som albuerne. Den mest betydende fremdrift leveres
af bagbenene, der føres lige fremefter. Forbenene har godt fremgreb,
uden at løftes for meget. Bevægelsen som helhed beskrives som fri,
energisk og uanstrengt og virker ganske flydende.

Pels:

Dobbelt pels. Underpelsen er kort, tæt tilliggende, blød og uldagtig.
Yderpelsen er lang, hård, lige, fladtliggende og uden krøl. På hovedet er
pelsen kortere og blødere og hænger som et slør ned over pande og
øjne. Ørerne er kantet med pels, der viser deres form, og som
nedhængende frynser går i et med pelsen på kroppens sider .

Farve:

Sort, mørkegrå., lysegrå., fawn og cream, alle med sorte hårdspidser.
Ensfarvet i enhver farve, der kan give de fornødne nuancer og en lysere
underuld, når blot næse og ører er sorte. En lille hvid plet på brystet er

En enmands-hund, der ikke har tillid til fremmede, dog aldrig bidsk.
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tilladt.
Størrelse:

Idealhøjde 25-26 cm (10 ins). Længden fra næsespids til halespids 103
cm (42.5 ins). Tæver en smule mindre i de samme proportioner .

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.
Standarden udgivet af FCI, 24. juni 1987
Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité
Maj 1991
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