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SKOTSK TERRIER
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Anvendelse:
Klassifikation:

Terrier
FCI Gruppe 3 (Terriers)
Sektion 2 (Små terriers)
Uden brugsprøve

Historie:

Den Skotske Terrier Klub blev dannet i 1882. Det var året efter, at racens første
standard blev offentliggjort og kun tre år efter at racen, som vi kender den i dag, blev
fremavlet af kaptajn Gordon Murray. Han blev i sit avlsarbejde stærkt støttet af Mr.
Sewallis Evelyn Shirley, der var grundlægger af og første formand for The Kennel
Club. Det almindelige indtryk af denne kortbenede terrier fra højlandet er ”som en
stædig skotte”, men over for familie og venner er racen hengiven og munter. Ved den
mindste lyd kommer beskyttelsesinstinktet til syne, og hunden er parat til at forsvare
hus og hjem.

Helhedsindtryk:

Lav og kraftig af bygning og af passende størrelse til at gå i grav, hvilket vil udelukke
hunde med overdreven kropsvægt. Racen er kortbenet med et opmærksomt udtryk
og giver indtryk af stor styrke og aktivitet i et lille format. Hovedets proportioner synes
lange i forhold til hundens størrelse. Den er meget mobil og aktiv trods de korte ben.

Denne tegning viser ikke nødvendigvis det ideelle eksemplar af racen.

Vigtige Proportioner: Skalle og næseparti er lige lange.
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Temperament:

Loyal og trofast, værdig, selvstændig og reserveret, men modig og særdeles
intelligent. Dristig, men aldrig aggressiv.

Hoved:

Langt uden at være i misforhold til hundens størrelse. Ansat på en muskuløs,
moderat lang hals, der giver indtryk af kvalitet.

Skalle:

Næsten flad. Dens længde gør, at den kan være ganske bred og alligevel virke smal.

Stop:

Let, men tydeligt, placeret mellem skalle og næseparti netop foran øjnene.

Næse:

Sort. Stor. I profil synes linien fra næsen til hagen at gå skråt nedefter.

Næseparti:

Kraftig bygget og dybt hele vejen ud.

Kæber, bid:

Store tænder med perfekt, regelmæssigt saksebid, dvs. at de øverste tænder tæt
overlapper de nederste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne.

Kinder:

Kindbenene er ikke fremtrædende.

Øjne:

Mandelformede, mørkebrune, placeret ret langt fra hinanden. Velplacerede under
øjenbrynene. Udtrykket er intenst og intelligent.

Ører:

Fintformede og tynde, spidse, opretstående og ansat øverst på skallen, men ikke for
tæt sammen. Store ører med bred basis er særdeles uønskede.

Hals:

Muskuløs og af moderat længde. Giver indtryk af kvalitet.

Krop:
Overlinie:

Lige og vandret

Ryg:

I forhold til proportionerne kort og meget muskuløs

Lænd:

Muskuløs og dyb

Bryst:

Temmelig bredt og hængende godt ned mellem forbenene. Godt hvælvede ribben,
der bliver fladere ned mod det dybe bryst - og er godt tilbagelagte. Kraftfuld forbindelse
mellem ribbensparti og bagpart.

Hale:

Af moderat længde, der giver balance i helheden, tyk ved roden og gradvis tyndere
udefter mod spidsen. Halen er ansat, så den bæres oprejst eller i en let bue.

Lemmer:
Forpart:

Forbrystet er tydeligt markeret foran forbenene.

Skulder:

Lang, skråtliggende

Albuer:

Må hverken være udaddrejede eller placeret inde under kroppen

Underarm:

Lige med god benstamme

Mellemhånd:

Lige

Forpoter:

Af god størrelse med fyldige trædepuder. Tæerne er godt hvælvede og godt sluttede.
Forpoterne er lidt større end bagpoterne.

Bagpart:

Bemærkelsesværdig kraftfuld i forhold til hundens størrelse. Stor og bred bagdel.

Lår:

Dybe

Knæ:

Velvinklet

Mellemfod:

Hasen er kort og stærk og drejer hverken indad eller udad.

Bagpoter:

Af god størrelse med fyldige trædepuder. Tæerne er godt hvælvede og godt sluttede.
Bagpoterne er lidt mindre end forpoterne.

Bevægelse:

Glidende og fri, lige både for og bag med fraskub fra bagparten. Kroppen holdes i ro
under bevægelsen.
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Pels:
Hårlag:

Tætliggende dobbeltpels. Underulden er kort, tæt og blød. Dækpelsen er grov, tæt og
ruhåret. Tilsammen danner de en vejrbeskyttende pels.

Farve:

Sort, hvedefarvet eller brindle i alle nuancer.

Størrelse:

Højde ved skulderen: 25-28 cm
Vægt:
8,5-10,5 kg

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indvirkning på
hundens sundhed og velfærd.

Diskvalificerende fejl:
•
•

Aggressive eller for sky hunde
Enhver hund, der viser psykiske eller fysiske abnormiteter, skal diskvalificeres.

NB:
•
•

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør
anvendes i avlen.

De seneste ændringer er skrevet med fed skrift.

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