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Anvendelse:
Klassifikation:

Brugsterrier med særlige evner for arbejde i grav
FCI Gruppe 3 (Terriers)
Sektion 1 (Store og mellemstore terriers)
Valgfri brugsprøve

Historie:

For mange år siden var der stor uenighed blandt tilhængerne af en terrier-type, der
noget svævende blev kaldt ”The Jack Russell”. Den Engelske Kennel Klub modtog en
række ansøgninger fra et stort antal af tilhængerne af den særlige type af Fox Terriers,
der blev opdrættet af den viktorianske præst John Russell. Dette resulterede i, at
denne robuste arbejdsterrier blev anerkendt under navnet – Parson Russell Terrier.

Helhedsindtryk:

En brugstype, energisk og adræt – uden overdrivelser. Den er bygget til udholdenhed,
og den giver ikke op. Helheden er præget af harmoni og smidighed. Skrammer fra
indsatsen under jagt accepteres.

Proportioner:

Helt harmonisk. Den totale kropslængde er en smule større end højden fra manken til
jorden. Afstanden fra næse til stop er en smule kortere end fra stop til nakkeknude.
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Temperament:

I bund og grund en brugsterrier, hvis evner og kropsbygning gør den egnet til gravjagt.
Den er selvsikker, energisk, dristig og venlig.

Hoved:

Hovedet er kileformet.

Skalle:

Flad, moderat bred, gradvis smallere mod øjnene

Stop:

Let

Næse:

Sort

Kæber, bid:

Stærke og muskuløse kæber. Tænder af god størrelse og placeret lodret i kæben med
perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid, dvs. at de øverste tænder tæt overlapper
de nederste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne.

Kinder:

Ikke fremtrædende

Øjne:

Mandelformede og mørke – aldrig udstående. Udtrykket er intenst.

Ører:

Størrelsen er i balance med hovedets størrelse. V-formede og foldede fremover.
Ørespidsen skal kunne nå til den yderste øjenkrog, og folden må ikke ligge højere end
skallens overlinie. Ørelapperne er moderat tykke.

Hals:

Tør og muskuløs, af god længde. Bliver gradvis bredere mod skuldrene, hvor
overgangen er harmonisk.

Krop:

Meget harmonisk. Kropslængden er en smule større end højden fra manke til jord.

Ryg:

Stærk, lige og smidig

Lænd:

Stærk og let hvælvet

Bryst:

Moderat dybt - må ikke nå neden for albuespidsen. Man skal kunne spænde om
brystet lige bag skuldrene med to hænder af normal størrelse. Ribbenene når langt
bagud. De må ikke være overdrevent hvælvede eller flade.

Hale:

Tidligere traditionelt kuperet. (NB! Kupering er forbudt i Danmark.)
Kuperet: Længden skal passe til kroppen. Kraftig og foretrækkes lige. Moderat højt
ansat og båret godt opefter under bevægelse. Kan i hvile bæres lavere.
Ukuperet: Af moderat længde og foretrækkes lige, således at den giver hunden en
generel harmoni. Den er tyk ved roden og aftager udefter mod spidsen. Den er
moderat højt ansat og båret godt opefter under bevægelse. Kan i hvile bæres lavere.

Lemmer:
Forpart:

Moderat bredt stillede forben, placeret godt ind under kroppen

Skuldre:

Lange og skråtstillede, godt tilbagelagte, faste og tørre ved manken

Overarm:

Af samme længde som skulderbladet. Vinklen mellem skulderblad og overarm er af en
sådan størrelse, at en lodret linie fra manken til jorden rammer albuespidsen.

Albuer:

Ligger tæt til kroppen og bevæges fri af kroppens sider

Underarm:

Stærk og lige. Drejer hverken indad eller udad. Forbenenes længde bør være en
anelse større end kropsdybden.
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Mellemhånd:

Stærk og bevægelig

Forpoter:

Kompakte med faste trædepuder. Tæerne moderat hvælvede – aldrig flade eller åbne
Må ikke dreje indad eller udad

Bagpart:

Stærk og muskuløs med gode vinkler

Knæ:

Velvinklede – uden overdrivelse

Underlår:

Veludviklet

Haseled:

Lavt ansatte

Mellemfod:

Parallelle haser, der giver rigeligt fraskub.

Bagpoter:

Som forpoterne

Bevægelse:

Lange, frie og jordvindende – uden overdrivelse. Skridtene er af god længde – aldrig
styltede eller høje. Bagparten giver masser af fremdrift i balance med forparten. Forog bagbevægelsen er helt lige.

Hud:

Skal være tyk og løs

Pels:
Hårlag:

Naturligt grov, fladt tilliggende og tæt – hvad enten den er ruhåret eller glathåret. God
underpels. Vejrbeskyttende. Bug og underside er beklædt med hår. Den plejede pels,
f.eks. når den er trimmet, bør fremstå naturlig – aldrig klippet.

Farve:

Hvid eller overvejende hvid med aftegninger, der kan være tan, lemon eller sorte eller
enhver kombination af disse farver. Aftegninger foretrækkes begrænset til hovedet
og/eller haleroden – dog er en smule farve på kroppen acceptabel.

Størrelse:

Ideel skulderhøjde for hanner 36 cm
Ideel skulderhøjde for tæver 33 cm
Det vigtigste er at bibeholde sundhed og balance, idet man skal være opmærksom på,
at denne terrier skal kunne gå i grav. Det skal ligeledes være muligt at spænde om
brystkassen lige bag skulderen med to normalt store hænder.

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 velbefindende og dens evne til at udføre sit oprindelige arbejde.

Diskvalificerende fejl:


Aggressive eller for sky hunde



Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal
diskvalificeres.



Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.



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

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