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Oprindelsesland: Storbritannien

Anvendelse:

Terrier.

Klassifikation:

FCI Gruppe3 (Terriers),
Sektion1 (Storeog middelstoreterriers).
Uden brugsprove.

Helhedsindtryk:

En yndefuldog smidig,muskuloshund, uden tegn pA at vaerehverkensvag eller grov.
Hovedeter p@re-ellerkileformet,og udtrykketer mildtog venligt,nArhundener i ro.

Temperament:

Livlig, modig og meget tillidsfuld.En intelligentledsager med starke jagtinstinkter.
Ligevagtig og med et hengiventvasen, vardig, ikke sky eller nervas. Den er venlig,
nArden er i ro, men fuldaf mod, nArden opildnes.

Hoved:

Dakket af en fyldig,silkeblsdtop-knot,som bar vare nasten hvid.

Skalle:

Smal, men dyb og hvalvet.

Stop:

Der mA ikke vare nogetstop; linienfra nakkeknudetil nasespidser ligeog uden knak.

Nase:

Store og veludvikledenasebor. Bla og bld/tan hunde skal have sort nase, mens de
lever- og sandfarvedeskal have brun nase.

Naseparti:

Godt udfyldtunderojnene.

Laber:

Tatsluttende,ikke lsse, ksdfuldeeller hangende.

Kaber. bid:

Lange kaber, der bliversmallereudefter.Store og starke tander. Saksebid,dvs at de
averstetander tat overlapperde nederste,og at biddetliggervinkelretpA kaberne.

Aine:

SmA, klare og dybtliggende.Det ideelleoje virkertrekantet.Bla hundehar marke ajne,
bld/tan hunde har lysere ojne med et ravfarvetskar, lever- og sandfarvedehunde har
lyst noddebruneajne.

6rer:

Moderate af stsrrelse og af form som en lang hasselnsd. De er lavt ansatte, hanger
fladt ind til kindenog er tynde og flojlsagtige.De er dakket af kort, fin pels med en
frynseaf hvidligt,silkeagtigthArved spidserne.

Hals:

Lang og gradvis smallereudefter,dyb ved basis, uden tendens til las halshud.Den
lalter sig godt op fra skulderpartiet,og hovedetbares temmelighajt.

Krop:

Muskulssog udpraget smidig.Kropslangdener en smulestsrre end skulderhojden.

Ryo:

Er naturligthvalvet over landen.

Land:

Hvalvet land, med den buedeoverliniedirekteover landen.

Bryst:

Dybt og ganskebredt,fladribbethelt ned til underbrystet,
som nAralbuerne.

Underlinie:

Den hvalvede land medfareren tydeligtoptrukkenbuglinie.

Hale:

Moderataf lengde, tyk ved roden, lober javnt ud i en spids og bares i en yndefuld
bue. Den er lavt ansatog bares aldrigover ryggen.
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Lemmer:
Forpart:

Forbeneneer lige,lidt langere fra hinandenved brystetendved poterne.

Skuldro:

Fladeog skratliggend€.

Mellemhand:

Langog let skratstillet,udensvaghedstegn.

. Bagpart:

Muskulasog af moderatlangde. Bagbenenevirkerleengere
end forbenene.
Starke og godtlavtansatte,hverkenind-ellerudaddrejede.

Haser:
Poter:

Langeharepotermedtykkeog godtsluttedetradspuder.

Bevagelse:

Kan i galop na en hoj fart, hvad dens udseendeogsa skal tyde pa. Bevagelsener
meget karakteristisk,
idst den er temmeligtrippende,let og spandstig ved langsomt
tempo,og haren let rullenved fuldfart.

Pels:
Hirlao:

Meget karakteristisk.
Tyk og uld-agtig,star godt ud fra huden,men er ikke ruhAret.
Pelsharen€haren tydeligtendenstil at sno sig sammen("twist"),isar i hovedet.

Farve:

Bla, leverfarvet€ller sandfarvet,alle med eller uden tan-farve.Der bar tilstrabes sa
morktpigmentsommuligt.

Sttrrelse:

Skulderhujdeomkring41 cm (16 ins). Der tilladesen mindreafuigelsenedefterfor
tav€r og opetterfor hanner.Vagten liggermellem8 og | 0.5 kS(18 - 23 lbs).

Feil:

Enhveratuigelsefra de foregdendspunklerbetragtessom en fejl, hvis betydningfor
bedammelsen
skalsta i nojeforholdtil afuigelsens
omfang.

Bemark:

Hanhunde
skalhaveto normaltudviklede
testikleripungen.
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