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Historie:

Ved begyndelsen af det 20. århundrede var Engelsk Toy Terrier en af de mest
populære toy-racer i Rusland. I perioden 1920-1950 standsede opdrættet af racerene
Toy Terriers næsten helt, og antallet af hunde faldt til et kritisk niveau. Først midt i
50’erne begyndte russiske opdrættere at genskabe racen. Stort set ingen af de hunde,
der blev brugt i opdrættet, havde stamtavle, og mange af dem var ikke racerene. Den
standard, der blev skrevet for Toy Terriers, afveg på mange områder betydeligt fra
standarden for Engelsk Toy Terrier, og fra det tidspunkt gik udviklingen af racen i
Rusland sine egne veje.
Den 12. oktober 1958 fødtes efter to glathårede hunde – hvoraf den ene havde en
smule længere pels – en han med iøjnefaldende frynser på ører og ben, og man
besluttede at bevare dette træk. Hannen blev parret med en tæve, som også havde lidt
længere pels, og dermed opstod den langhårede variant af Russisk Toy. Den kaldtes
”Moscow Longhaired Toy Terrier”. En opdrætter fra Moskva, Yevgueniya Fominichna
Zharova, spillede en vigtig rolle ved skabelsen af denne variant. Efter en lang og
kontrolleret udviklingsperiode med en speciel selektionsproces blev en ny race skabt:
Russisk Toy med to pelsvarianter – langhåret og glathåret.
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Helhedsindtryk:

En lille, elegant, langbenet hund med fintbyggede knogler og tørre muskler. En
velbalanceret og meget harmonisk hund. Kønspræget er kun ganske let udtalt.

Proportioner:

Kropsbygningen er kvadratisk. Albuens højde over jorden måler kun lidt mere end det
halve af skulderhøjden. Brystet når ned til albuerne. Næsepartiets længde er kortere
end skallens længde.

Temperament:

Aktiv, glad og munter, hverken sky eller aggressiv. Altid nysgerrig og interesseret i sine
omgivelser. Stærkt knyttet til sin ejer

Hoved:

Lille i forhold til kroppen. Spinkelt og tørt. Kileformet set fra oven. Nakkeknuden er ikke
udtalt.

Skalle:

Høj, men ikke for bred – bredden ved kindbensbuerne er ikke større end skallens
bredde. Let rundet pande

Stop:

Klart markeret af middel dybde

Næse:

Lille og sort – eller svarende til pelsfarven. Næseborene er godt åbne.

Næseparti:

Tørt og tilspidset. Bliver en smule smallere mod næsen. Længden er fra 1/3 til 2/5 af
hele hovedets længde. Næseryggen er lige.

Læber:

Tynde, tørre, tæt sluttende og mørke – eller svarende til pelsfarven

Kæber, bid:

Saksebid. Tangbid, der omfatter 2 til 3 par fortænder, er tilladt – men ikke ønskeligt.
Tænderne er hvide og middelstore.

Kinder:

Kindbenene er flade og kun let fremtrædende.

Øjne:

Ganske store, runde og mørke. De er udtryksfulde og ansat godt langt fra hinanden.
Blikket er rettet lige fremad. Øjenrandene er mørke eller svarende til pelsfarven og
slutter tæt til øjet. Udtrykket er selvsikkert, klogt, nysgerrig, venligt og intelligent.

Ører:

Store, tynde, opretstående og højt ansat. Formen er en høj ligebenet trekant. De peger
let opad. Hos den langhårede variant kan de være let udadstående.

Hals:

Lang, tør og båret højt

Krop:
Overlinie:

Gradvis hældende fra manken til haleroden

Manke:

Kun let markeret

Ryg:

Stærk og lige

Lænd:
Kryds:
Bryst:

Kort, tilstrækkelig muskuløs og let hvælvet
Krydset falder blødt til en vinkel på 15° mod vandret.
Brystet er en flad oval og når til albuerne.

Underlinie:

Optrukken bug og indtrukne flanker, så der dannes en smukt buet linie fra brystet til
flankerne.

Hale:

Middellang, segl- eller sabelformet – uden drej eller knæk, ansat moderat højt. I
bevægelse er det ønskeligt, at halen ikke bæres lavere end ryglinien eller hviler på
ryggen. En kuperet hale er tilladt. Der efterlades 2-4 halehvirvler.
NB: Halekupering er forbudt i Danmark.
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Lemmer:
Forpart:

Set forfra lige og parallel. Set fra siden er benene stillet godt ind under kroppen.
Afstanden fra albuerne til jorden er kun lidt større end afstanden fra manken til
albuerne.

Skuldre:

Skulderbladene er moderat lange og ikke for skråtstillede

Overarm:

Af næsten samme længde som skulderbladet. Danner en vinkel på 100-110º med
skulderbladet.

Albuer:

Flugter med kroppen

Underarm:

Lang og lige

Håndrod:

Tør

Mellemhånd:

Set forfra lige, set fra siden næsten lodret stillet

Forpoter:

Små og ovale, hverken ind- eller udaddrejede. Tæerne er tæt sluttede og hvælvede.
Kløerne og de elastiske trædepuder er sorte eller svarende til pelsfarven.

Bagpart:

Set bagfra er bagbenene lige og parallelle og stillet lidt bredere end forbenene. Set fra
siden er den let bagudstillet.

Overlår:

Moderat langt, musklerne er tørre og veludviklede.

Underlår:

Af samme længde som overlåret

Haseled:

Moderat vinklet

Mellemfod:

Lodret stillet og parallel

Bagpoter:

Hvælvede, lidt smallere end forpoterne. Tæerne er tæt samlede og vender hverken
indad eller udad. Kløer og trædepuder er sorte eller svarende til pelsfarven.

Bevægelse:

Let, lige fremadrettet og hurtig med moderat fremdrift. Overlinien er lige, hvilket ikke
ændres nævneværdigt i bevægelse – lidt høj manke er tilladt. Hovedet bæres stolt, og
halen holdes tilstrækkeligt højt.

Hud:

Tynd og tæt tilliggende

Pels:
Hårlag:

Der findes to pelstyper: Glathåret og langhåret
Glathåret: Kort, tilliggende og blank pels uden underuld eller hårløse partier
Langhåret: Krop og hals er dækket af moderat lang pels (3 til 5 cm), lige eller let
bølget. Den er tæt tilliggende. Pelsen på hovedet og forsiden af benene er kort og
tilliggende. Tydelige frynser på bagsiden af benene og på halen. Ørerne er dækket af
et tykt, langt hårlag, der danner frynser. Hos voksne hunde skjuler disse frynser
komplet ørernes yderste rande og spidserne. Pelsen på kroppen må ikke virke tjavset
eller luftig.

Farve:

Størrelse:

Black and tan, brun/tan, blue/tan, lilla/tan, rød med sort, rød med blå, rød med brun,
rød med lilla, rød, fawn og creame. Næsens farve er i harmoni med den dominerende
pelsfarve.
Skulderhøjde: Hanner og tæver fra 22 til 27 cm. Ønskelig højde: 25 cm
Vægt:
Hanner og tæver op til 3 kg. Ønskelig vægt: 2,3 kg
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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 velbefindende.


Frygtsom adfærd



Størrelse under 22 cm og over 27 cm



Langkroppet, for hvælvet lænd, for stejlt hældende kryds



Mangel på 1 eller 2 fortænder i over/underkæben



Halvt rejste ører hos den langhårede variant – hvis dette ikke skyldes tung eller for
tyk pels på ørerne.



Bløde ører hos den korthårede variant



Svag underkæbe



Spidst eller tungt næseparti, dishface, downface



Indaddrejede albuer, udaddrejede tæer



Knapt vinklet i front og bagpart



For vinklet i knæ og haser



Lavt ansat hale, krøllet hale, spiraldrejet hale, halen hvilende på ryggen



Mindre nøgne pletter hos den korthårede variant



For lang, løs og let bølget kropspels hos den langhårede variant, tjavset og luftig
pels, manglende frynser på halen



Små hvide pletter på bryst og tæer



For store tan-farvede aftegn eller med sløret omrids

Diskvalificerende fejl:

















Aggressive eller for sky hunde
Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal
diskvalificeres.
Overbid, tangbid – der strækker sig over samtlige fortænder, underbid, skævt bid,
manglende hjørnetænder, mangel på mere end 2 fortænder i over/underkæbe.
Hjørnetænderne i underkæben går op i ganen.
Konstant visende tunge ved lukket mund
Åben fontanelle hos hunde over 9 måneder
Kortbenede hunde
Overudviklet og tung brystkasse
Halvt rejste ører hos den korthårede variant
Hængeører hos den langhårede variant
Hos den korthårede variant: Talrige nøgne pletter – mere end 25%, meget blød og
tjavset kropspels, for lang pels med tydelige frynser på ben og hale, trimmet pels
Hos den langhårede variant: Manglende frynser på ørerne, tilstedeværelse af
krøller, trimmet kropspels, krøllet pels, halvtrejste ører uden frynser
Drejet hale eller haleknæk
Hvide pletter på hoved, strube og over mellemhånd/fod, store hvide pletter på
brystet, brindle aftegn, enhver farve, der ikke er nævnt i standarden.
Størrelse over 29 cm og under 18 cm
Vægt over 3 kg og under 1,5 kg
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Bemærk:


Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.



Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg bør indgå i
avlen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité
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¤ ¤ ¤ Denne standard erstatter standarden udsendt af DKK i NOVEMBER 2006 ¤ ¤ ¤
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