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Illustrationen viser nødvendigvis ikke et ideelt eksemplar af racen.
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Anvendelse:
Klassifikation:
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Brugs-, vagt- og selskabshund.
FCI Gruppe 2 (Pinschere, Schnauzere, Molosser, Sennenhunde og kvæghunde).
Sektion 1,4 Pinscher og Schnauzer.
Brugsprøve – valgfri.

Kort historisk sammendrag:
Den sorte russiske terrier blev skabt i Rusland i slutningen af 1940erne og de
tidlige 1950ere ved selektiv avl på udvalgte racer som rottweiler,
riesenschnauzer, airedaleterrier og newfoundland. Riesenschnauzeren anses
for at være hovedstamfaderen til racen. Den indledende avl blev styret af det
militære, kynologiske center udenfor Moskva, og hundene var placeret i dets
kennel ved navn “Røde Stjerne”. Målet med krydsningerne var at skabe en
stor, modig, stærk brugshund, let at styre, med et udtalt instinkt for at vogte; en
hund som kunne anvendes til mange formål, og som kunne tilpasse sig til
forskellige klimatiske forhold. Racen blev anerkendt af FCI i 1984.
Helhedsindtryk:
Den russiske terrier er en stor hund med en anelse langstrakt krop og meget
atletisk bygning med en robust type og hårdfør konstitution. Racen har kvaliteter
så som massive benstammer og kraftfuld muskulatur. Den skal være symmetrisk
med et stort hoved og kompakt krop og et voluminøst og dybt bryst.
Kønspræget skal være tydeligt.
Vigtige proportioner: Kropslængden skal noget overstige skulderhøjden, hvilket kan være mere udtalt
hos tæverne. Brystets dybde må ikke være mindre end halvdelen af
skulderhøjden. Hovedets længde må ikke være mindre end 40 % af hundens
skulderhøjde. Forhovedet er en anelse kortere end skallen.
Adfærd og
Temperament:

En værdig og selvsikker hund; med selvkontrol i alle situationer. Når
omstændighederne kræver det, indtager hunden en aktiv forsvars positur, men,
falder hurtigt til ro når truslen forsvinder. Denne smukke race er elskværdig og
besidder stor udholdenhed; den er ikke krævende, men elegant og venlig. Den er
lærenem og indpasser sig nemt til forskellige klimatiske forhold og er hårdt
arbejdende og pålidelig.

Hoved:

Hovedet skal være velproportioneret i forhold til kroppen, selvom det er stort,
massivt og langt.

Skalle:

Moderat bred med flad pande. Skallen og næsepartiets overlinjer er parallelle.
Øjenbrynsbuerne og nakkeknuden er moderat fremtrædende.

Stop:

Markeret, men ikke for udtalt.

Næse:

Stor og sort.

Næseparti:

Kraftigt, bredt og en anelse kortere end skallen. Næsepartier er bredt ved basen og
bliver en anelse smallere mod næsen. Moustacher og skæg fremhæver hovedets
volumen og får næsepartiet til at virke rektangulært og brat afskåret.

Læber:

Tykke, vel pigmenterede og tilliggende. Læberandene skal være mørke.

Kæber, bid:

Store, hvide og tætsiddende tænder, underkæbens fortænder er placeret i en lige
række. Komplet tandsæt (42 tænder). Saksebid.

Kinder:

Tørre kindben med rundede, men ikke udtalte kinder.

Øjne:

Af medium størrelse, ovale, stillet lige og med bred indbyrdes afstand og af mørk
farve. Øjenrandene skal være stramme, tæt sluttende og sorte.

Ører:

Hængende. Ansat højt og symmetrisk, middelstore og trekantede. Ørets forreste kant
skal ligge tæt til kinden. Ørelæderet er kraftigt uden folder.
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Hals:

Halsen skal være tør, stærk og muskuløs. Halsens længde skal være næsten den
samme som hovedets længde og den skal være ansat i en 40-45 graders vinkel
mod horisontalplanet. Nakkebuen skal være kraftig og veludviklet.

Krop:

Kroppen skal være velbalanceret, solid, dyb og voluminøs.

Overlinie:

Overlinjen skal falde noget fra manken til haleroden.

Manke:

Høj og tydeligt markeret, hvilket er mere udtalt hos hanner end hos tæver.

Ryg:

Stærk, lige og muskuløs. Den faktiske ryglængde skal være den samme som
halvdelen af længden fra manken til haleroden.

Lænd:

Lænden skal være bred, kort, muskuløs og let hvælvet. Længden skal måle
halvdelen af den faktiske ryglængde.

Kryds:

Bredt, muskuløst, moderat langt og svagt hældende.

Bryst:

Brystkassen skal være dyb, lang og bred med let hvælvede ribben. Brystkassens
tværsnit skal være ovalt. Brystbenet skal være langt og forbrystet skal være
muskuløst og nå noget frem foran skulderleddet.

Underlinie og bug: Underlinien skal være i niveau med albueleddet eller en anelse under. Buglinien
er moderat optrukken. Flankerne er kun svagt udviklede.
Hale:

Halen skal være højt ansat og kraftig ved haleroden. Under bevægelse bæres
halen glad opad, men haleroden må ikke være bøjet ind over ryggen (egernhale).
I hjemlandet kuperes halen traditionelt. Længde og form på en ukuperet hale er
uvæsentlig ved bedømmelse af hunden. Den ønskelige form på en ukuperet hale
er sabelformet eller som en løs bue over ryggen.
OBS – Kupering er forbudt i Danmark.

Lemmer:
Forpart:
Generelt indtryk:

Forbenene skal set forfra være lige og parallelle. Afstanden fra albuebenet til jorden
svarer til 50-52 % af hundens skulderhøjde.

Skuldre:

Skuldrene skal være lange, brede og vel tilbagelagte. Vinklen mellem skulderblad
og overarm skal være ca. 100 grader.

Overarm:

Muskuløse og ikke kortere end skulderbladet.

Albuer:

Albuerne skal ligge tæt ind til kroppen.

Underarm:

Lige, tykke og med rund benstamme. Set fra siden og lige forfra skal de være
lodrette.

Mellemhånd:

Korte, massive og svagt hældende set fra siden.

Forpoter:

Store, kompakte og runde. Trædepuder og negle skal være sorte.

Bagpart:
Generelt indtryk:

Set bagfra skal bagbenene være lige og parallelle. De skal være bredere stillet end
forbenene. Set fra siden skal bagparten være placeret noget bagved hunden.

Overlår:

Moderat lange, svagt hældende og brede med veludviklede, voluminøse muskler.

Knæ:

Knæleddet skal være velvinklet.

Underlår:

Underlåret må ikke være kortere end overlåret.

Mellemfoden:

Kraftige, lave og lodret stillede. Uden ulvekløer. (NB! Fjernelse af ulvekløer er
forbudt i Danmark).

Bagpoter:

Bagpoterne er noget mindre end forpoterne og af svagt oval form. Negle og
trædepuder skal være sorte.
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Bevægelse:

Bevægelserne skal være frie og harmoniske med blød bøjning i leddene. Den
typiske gangart er en energisk, langstrakt trav med kraftigt afskub fra bagparten
og bemærkelsesværdig lang rækkevidde fortil. Overlinjen skal være fast under
bevægelse.

Hud:

Stram, og tætsiddende uden folder eller løst skind men dog elastisk. Huden skal
være jævnt pigmenteret.

Pels:
Hårlag:

Rustik og tyk dobbelt pels. Den består af groft, tykt, let bølget dækpels og blød,
kort og tæt underuld. Dækpelsen dækker hele kroppen. Den naturlige eller
utrimmede pels er mellem 5 - 15 cm lang. Pelsen på hovedet skal være meget
veludviklet og danne rigelige øjenbryn, moustache og skæg. Benene skal være
dækket af lang, tæt pels. Korrekt pelspræsentation er nødvendig. Den klippede
pels skal fremhæve helhedsindtrykket af en stærk og selvsikker hund og må på
ingen måde være ekstrem eller overdrevent dekorativ. Pelsen skal være længst
på benene og næsepartiet. Klipningen skal fremhæve det massive hoved med
flad pande, vel tilliggende ører, stærk hals og velkonstrueret kraftig krop.

Farve:

Sort. Sort, iblandet ubetydelige grå hår er tilladt men må ikke dække mere end
1/3 af kroppen.
Skulderhøjde for hanner: 72 til 76 cm (ikke under 70 cm, og ikke over 78 cm).
Skulderhøjde for tæver: 68 til 72 cm (ikke under 66 cm og ikke over 74 cm).
Lidt større eksemplarer må accepteres, forudsat de er velproportionerede og af
excellent race type.
Vægt for hanner: 50 til 60 kg. Tæver: 45 til 50 kg.

Størrelse:

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 indflydelse på
funktionel sundhed og velbefindende og dens evne til at udføre sit traditionelle arbejde.
•

Rund skalle.

•

Læberne delvist upigmenterede.

•

Fortænder som ikke er placeret på linie i underkæben; små fortænder.

•

Runde øjne; skråt stillede eller tæt ansatte øjne.

•

Halsen for kort eller med utilstrækkelige muskler.

•

Lav manke.

•

Svajryg eller smal ryg.

•

Lænden for lang, smal eller med utilstrækkelige muskler.

•

Stejle skuldre.

•

For korte forben.

•

Albuer der er indad- eller udaddrejede.

•

Poter der er indad- eller udaddrejede.

•

Mellemfod der er indad- eller udaddrejet, eller understillet mellemfod.

•

Pasgang vekslende med trav.

•

Dækpels som er blød eller kort.

•

Rustfarvede nuancer i dækpelsen.

•

Mangel på underuld.
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Alvorlige fejl:

•

Manglende kønspræg.

•

Frygtsom eller over exalteret opførsel.

•

Hoved som er kort eller let.

•

Synligt 3. øjenlåg; lys øjenfarve.

•

Kryds som er fladt eller for stejlt.

•

Brystkasse som mangler dybde eller er kort.

•

Egernhale.

•

Krogede forben.

•

Bevægelser med korte skridt, tunge eller træge bevægelser.

•

Silkeagtig dækpels.

Diskvalificerende fejl:
•

Aggressive eller overdrevent sky hunde.

•

Hunde, som tydeligt viser tegn
abnormiteter, skal diskvalificeres.

•

Typeafvigelse mod de racer der oprindeligt ligger bag racen.

•

Næsetrøffel af anden farve end sort.

•

Blå eller uens farvede øjne.

•

Afvigelser fra saksebid eller manglende tænder.

•

Dækpels som er glathåret; mangel af behåring på hovedet, brystet og

på

fysiske

eller

adfærdsmæssige

benene.

Bemærk:

•

Anden pelsfarve end den der er angivet i standarden.

•

Hvide pletter eller aftegninger.

•

Tydelige pletter af grå farve.

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
Kun velfungerende og klinisk sunde hunde med racetypisk kropsbygning bør
anvendes i avl.

Seneste ændringer er i fed skrift.

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

Standarden udgivet af FCI 13.oktober 2010

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité JANUAR 2015

NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i juli 1996

Anatomiske træk
Skalle
Øjne
Stop
Forhoved

Ører
Nakke
Nakkekam
Hals
Skulder

Næseryg
Næsespids

Manke/Skuldertop

Næseparti

Ryg

Overkæbe

Lænd

Kryds

Hage
Underkæbe

Haleansats

Mundvig
Kind

Sædebensknude

Strube
Skulderspids
Brystbensspids

Overlår

Overarm
Bryst
Underarm
Håndled
Mellemhånd

Bystrup 2013

Forpote

Albue

Underlinie

Brystkasse

Buglinie

Flanke
Knæ
Underlår

Hale
Haseled
Mellemfod
Bagpote

