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Bedlington Terrier
Oprindelsesland: Great Britain
Anvendelse:
Klassifikation:
Kort historisk
oversigt:

Terrier.
FCI Gruppe 3 (Terriers)
Sektion 1 (Store og middelstore Terriers)
Uden brugsprøve
Det påstås, at en Bedlington Terriers stamtræ kan spores længere
tilbage end nogen anden terrier-races.
Tidligere var racen kendt som ”Rothbury Terrier”, stammende fra
mineområderne i det nordlige England. Kendskabet til racen blev
hurtigt spredt uden for oprindelsesområdet, og den første raceklub
blev dannet i 1877.
Selvom racen har et mildt udtryk, er den helt i stand til ”at slå fra
sig”. Den opsøger dog aldrig selv ufred.
På trods af det lammeagtige udseende, skal man ikke lade sig narre.
Denne enestående race er hårdfør og helt igennem en terrier.
Kommende fra det nordlige England var racens rolle at fange
kaniner til husholdningen. Racen er stadig adræt og aktiv.

Illustrationen viser ikke nødvendigvis det ideelle eksemplar af racen
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BEDLINGTON TERRIER

Helhedsindtryk: En yndefuld, smidig og muskuløs hund uden tegn på at være
hverken svag eller grov.
Hovedet er pære- eller kileformet, og udtrykket er mildt og venligt,
når hunden er i ro.
Vigtige
proportioner: Kroppen er en anelse længere end høj.
Temperament: Livlig, modig og meget tillidsfuld. En intelligent ledsager med
stærke jagtinstinkter. Ligevægtig med et hengivent væsen, værdig men ikke sky eller nervøs. Den er venlig, når den er i ro, men fuld
af mod, når den opildnes.
Hoved:
Skalle:
Stop:
Næse:
Næseparti:
Læber:
Kæber, bid:

Dækket af en fyldig, silkeblød top-knot, der bør være næsten hvid.
Smal, men dyb og hvælvet
Der må ikke være noget stop. Linien fra nakkeknude til næsespids
er lige og uden knæk.
Store og veludviklede næsebor. Blå og blå/tan hunde skal have sort
næse. Lever- og sandfarvede hunde skal have brun næse.
Godt udfyldt under øjnene
Tætsluttende, ikke løse eller hængende
Store og stærke tænder. Saksebid – dvs. at de øverste tænder tæt
overlapper de nederste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne.

Øjne:

Forholdsvis små og klare. Det ideelle øje virker trekantet. Blå
hunde har mørke øjne. Blå/tan hunde har lysere øjne med et
ravfarvet skær. Lever- og sandfarvede hunde har lyst nøddebrune
øjne.

Ører:

Moderat af størrelse og af form som en lang hasselnød. De er lavt
ansatte, er tynde og fløjlsagtige og hænger fladt ind til kinden. De
er dækket af kort, fin pels med en frynse af hvidlig, silkeagtigt hår
på spidserne.

Hals:

Lang uden halshud og bliver gradvis bredere mod skulderen.
Halsen løfter sig godt op fra skulderen, og hovedet bæres temmelig
højt.

Krop:

Muskuløs og udpræget smidig
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BEDLINGTON TERRIER
Ryg:
Lænd:
Bryst:
Underlinie:
Hale:

Er naturligt hvælvet over lænden
Hvælvet lænd med den buede overlinie direkte over lænden.
Dybt og ganske bredt. Brystkassen er fladribbet helt ned til
brystbenet og når til albuerne.
Den hvælvede lænd medfører en tydelig optrukken buglinie.
Lavt ansat, moderat lang og tyk ved roden. Halen løber jævnt ud i
en spids og bæres i en yndefuld bue – men ikke over ryggen.

Lemmer:
Forpart:

Forbenene er lige. Der er større afstand mellem dem ved brystet
end ved poterne.
Skuldre:
Flade og skråtliggende
Mellemhånd: Lang og let skråtstillet uden svaghedstegn
Forpoter:
Lange harepoter med tykke, godt sluttende trædepuder.
Trædepuderne er sunde uden revner eller hornede udvækster.

Bagpart:
Knæ:
Haseled:
Bagpoter:
Bevægelse:

Pels:
Hårlag:

Farve:

Muskuløs og af moderat længde. Bagbenene virker længere end
forbenene.
Moderat vinklede
Haseleddet er lavt ansat og stærkt. Det er hverken indad- eller
udaddrejet.
Lange harepoter med tykke og godt sluttende trædepuder
Er i stand til at galoppere i høj fart, hvad dens udseende også
skal give indtryk af. Bevægelsen er meget karakteristisk, idet
den er temmelig trippende, let og spændstig ved lav fart. I fuld
fart viser den en let rullen.
Meget karakteristisk. Den er tyk og dunet – men ikke ru - og står
godt ud fra kroppen. Pelsen har - især på hovedet - en tydelig
tendens til at sno (twist).
Blå, leverfarvet eller sandfarvet, alle med eller uden tan-farve. Der
bør tilstræbes så mørk pigmentering som muligt.

Størrelse/vægt: Skulderhøjden er ca. 41 cm. Der tillades en mindre afvigelse
opefter for hanner og nedefter for tæver.
Vægten ligger mellem 8 og 10 kg.
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BEDLINGTON TERRIER
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.

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 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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