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DANDIE DINMONT TERRIER
Oprindelsesland: Storbritannien
Anvendelse:
Klassifikation:

Helhedsindtryk:

Terrier
FCI Gruppe 3 (Terriers)
Sektion 2 (Små terriers)
Uden Brugsprøve
Karakteristisk hoved med et smukt, silkeagtigt hårlag og store, kloge og
intelligente øjne. Kroppen er lang, lav og væselagtig. Korte, stærke ben og
vejrafvisende pels.

Denne tegning viser ikke nødvendigvis det ideelle eksemplar af racen.

Temperament:

Jagtglad, brugsrigtig terrier. Selvstændig, yderst intelligent, beslutsom,
vedholdende, følsom, hengiven og værdig.

Hoved:

Kraftigt bygget og stort, men proportioneret efter hundens størrelse.
Hovedets muskulatur er usædvanlig veludviklet – især kæbemusklerne.

Skalle:

Bred, bliver smallere mod øjnene og har omtrent samme mål fra inderste
øjenkrog til nakke som fra øre til øre. Panden er godt hvælvet. Hovedet er
beklædt med meget blødt, silkeagtigt hår – ikke begrænset til blot en ”topknot”.

Næse:

Sort
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Næseparti:

Længde i forhold til skallen er som 3 til 5. På næseryggen ses en ca. 2,5 cm
bred, trekantet, hårløs plet, der fra næsen peger bagud mod øjnene.

Kinder:

Bliver gradvis smallere hen imod det dybe og kraftigt byggede næseparti.

Kæber/bid:

Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid – dvs. at de
øverste fortænder tæt overlapper de nederste, og at biddet ligger vinkelret på
kæberne. Enhver afvigelse herfra er særdeles uønsket. Tænderne er meget
kraftige, især er hjørnetænderne usædvanligt store for så lille en hund. De
passer godt ind i hinanden og giver de bedste muligheder for et fastholdende og
kraftfuldt bid. Mundens inderside er sort eller mørkfarvet.

Øjne:

Af varm, nøddebrun farve. Ansat lavt og langt fra hinanden. De er store og
klare, hvælvede og runde – men ikke udstående.

Ører:

Hængende, ansat godt tilbage, langt fra hinanden og lavt på skallen. De hænger
tæt ind til kinderne og er kun ganske let løftet ved basis. Fra den brede basis
bliver de gradvis smallere og løber næsten ud i en spids, idet den forreste kant
af øret går omtrent lige ned fra basis til spidsen. Ørelapperne og deres hud er
meget tynde. Ørets længde er fra 7,5 til 10 cm. Ørernes farve er afstemt efter
kroppens pelsfarve.
Hos ”PEPPER”-varianten er ørerne beklædt med bløde, lige og mørke hår (i
nogle tilfælde næsten sorte). Hos ”MUSTARD”-varianten er ørerne en nuance
mørkere end kroppen – men ikke sorte.
Begge varianter skal have en fin frynse af lyse hår, der begynder ca. 5 cm. fra
spidsen og har næsten samme farve og struktur som ”topknot`en”. Derved synes
øret at få en tydelig spids. Dette forekommer muligvis først efter 2-års alderen.

Hals:

Meget muskuløs, veludviklet og stærk og tyder på stor kraft. Vel ansat i
skulderpartiet.

Krop:

Lang, stærk og smidig

Ryg:

Ret lav ved skulderen med en let nedadgående kurve og tilsvarende hvælvet
lænd, der gradvis falder let fra lændens øverste punkt til haleroden. Rygsøjlen
har kraftig muskulatur.

Bryst:

Veludviklet og når godt ned mellem forbenene.

Ribben:

Godt hvælvet og rundt ribbensparti

Hale:

Ret kort – fra 20 til 25 cm. og temmelig tyk ved roden, hvorfra den tiltager i
tykkelse på de første 10 cm. og derefter igen bliver tyndere ud mod spidsen.
Den er ikke på nogen måde snoet eller oprullet, men båret i en bue som en
krumsabel. Når hunden er opildnet, løftes halen, så spidsen ligger lodret over
haleroden, der hverken er for højt eller for lavt ansat. I almindelighed bæres
halen muntert – lidt højere end ryglinien.

Lemmer:
Forpart:

Forbenene er korte med særdeles kraftigt udviklet muskulatur og benstamme.
De er bredt stillede, så brystet når godt ned imellem dem. Krumme forben er
særdeles uønskede.
.

Skuldre:

Godt tilbagelagte – men ikke tunge

Underarm:

Følger brystets linie
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Forpoter:
Bagpart:

Side 3 af 4

Stående vender de lige fremad eller en smule udefter.
Bagbenene er lidt længere end forbenene. De er ret bredt stillede, men ikke
skrævende på en unaturlig måde.

Lår:

Veludviklede

Knæ:

Velvinklede

Haseled:

Godt lavt ansatte. Eventuelle vildkløer fjernes sædvanligvis.
NB: Det er forbudt at fjerne vildkløer i Danmark.

Bagpoter:

Bevægelse:

Runde med fyldige trædepuder. Bagpoterne er mindre end forpoterne. Kløerne
er sorte, men nuancen kan variere svarende til pelsfarven. Flade eller åbne poter
er særdeles uønskede.
Kraftigt, lige fraskub fra bagparten giver en flydende, fri og let gangart med
godt fremgreb fortil. En stiv, styltet, hoppende eller vævende bevægelse er
særdeles uønsket.

Pels:
Hårlag:

Et meget betydningsfuldt racetræk. Dobbelt pels med en blød, lodden underuld
og en mere hård yderpels, der ikke er egentlig ruhåret, men dog føles strid.
Pelsen skal ikke ”flyde jævnt” ned langs ryggen, men danner nærmest
”pensler”, hvor den hårde dækpels bryder igennem den bløde underuld.
Forbenene har ca. 5 cm. lange frynser. Halens overside er dækket af grove hår.
Undersiden er mindre ruhåret og har smukke frynser af blødere hår.

Farve:

To varianter: PEPPER og MUSTARD
PEPPER: Svinger fra mørk blåsort til lys sølvgrå, men nuancerne midt imellem
foretrækkes. Kroppens farve forsætter ned over skuldre og hofter og går gradvis
over i benenes og poternes farve, som alt efter kropsfarven varierer fra varm tan
til lys fawn. Fyldig, sølvhvid ”topknot”.
MUSTARD: Går fra rødligt brun til lys fawn. Fyldig, cremehvid ”topknot”.
Ben og poter af en mørkere nuance end hovedet.
Begge varianter har frynser bag på forbenene – lysere end hårene på forsiden.
Lidt hvidt på brystet og hvide kløer er tilladt. Hvide poter er uønskede. Hårene
på halens underside er lysere end dem på oversiden, som igen skal være
mørkere end kroppen.

Størrelse:

Vægt: Fra 8 til 11 kg for en hund i god brugskondition. En vægt nær den lave
vægtgrænse foretrækkes.

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.
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Diskvalificerende fejl:
•

Aggressive eller overdrevent sky hunde

•

Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal
diskvalificeres

Bemærk:
•

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen

•

Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg 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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