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IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER
Oprindelsesland: Irland
Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Som alle andre terriers har denne lille, robuste race måttet jage ræv og grævling og
holde rottebestanden nede på et minimum. Nu er den en venlig og lærenem familiehund.
FCI Gruppe 3 (Terriers)
Sektion 1 (Store og mellemstore terriers)
Uden brugsprøve
Som så mange andre hunde i terrier-gruppen blev den ikke rigtig værdsat i den 'finere'
jagtsport førend midt i 1800-tallet. Irish Glen of Imaal er snarere en gammel race, som
simpelt hen blev overset i lang tid, end at den er et resultat af senere
avlseksperimenter. Den er i høj grad en lokal race begrænset til Glen of Imaal's
afblegede vidder. Bønderne i dette område var efterkommere af soldater, der i det 16.
og 17. århundrede fik tildelt jorden som betaling for deres tjeneste under den Britiske
Krone, og de måtte bruge alle deres medfødte evner og håndelag for at overleve i
dette barske landskab. En hund, som ikke var sit foder værd i den daglige kamp for
eksistensen, blev simpelt hen ikke tolereret. Derfor måtte den tilbringe lange timer i
trædemøller, og den blev ofte brugt mod andre hunde i hundekampenes tvivlsomme
sport - skikke, som nu er ophørt. Før Irish Glen of Imaal Terrieren blev kendt på
hundeudstillinger, havde den udviklet sig gennem hårdt arbejdende generationer til
den stærke og robuste hund, vi kender i dag. Den Irske Kennel Klub anerkendte racen
officielt i 1934, og der blev snart efter dannet en klub for at pleje dens interesser.

NB! Tegningen viser ikke nødvendigvis det ideelle eksemplar af racen.
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Helhedsindtryk:
Proportioner:
Temperament:

Hoved:
Skalle:
Stop:
Næse:
Næseparti:
Kæber:
Tænder, bid:
Øjne:
Ører:
Hals:
Krop:
Overlinie:
Lænd:
Bryst:
Hale:

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:
Forben:
Poter:
Bagpart:
Lår:
Knæ:
Haser:
Poter:
Bevægelse:

Middelstor med pels af middel længde. Den er præget af stor styrke og giver indtryk af
mest mulig substans for sin størrelse.
Kroppen er længere end høj og lavtstillet.
Energisk og adræt. Tavs, mens den arbejder. Når der er behov for det, optræder den
modigt og temperamentsfuldt med stor tapperhed, men ellers er den venlig og
lærevillig, med masser af personlighed. Dens loyale og hengivne væsen gør den til en
meget behagelig hund i hjemmet og som ledsager. Irish Glen of Imaal siges at være
mindre let at ophidse end andre terriers, men den er altid klar til aktion, når det kræves
af den.
Af god bredde og passende længde
Udtalt
Sort
Kraftfuldt, bliver smallere mod næsen
Stærke
Tænderne er sunde og regelmæssige, stærke og af god størrelse. Saksebid
Brune, middelstore, runde og ansat med god bredde. Lyse øjne bør reducere
bedømmelsen.
Små, båret som rosenører eller halvt rejste, når hunden er opmærksom, men
tilbagelagte, når hunden er i ro. Totalt hængende eller rejste ører er uønskede.
Meget muskuløs og af moderat længde
Dyb og lang – længere end hundens højde
Vandret
Stærk
Bredt og kraftigt med godt hvælvede ribben
Kuperet. Kraftig ved roden, velansat og båret muntert. Hvalpenes hale kuperes til halv
længde. En naturlig, ukuperet hale er tilladt i de lande, hvor kupering er forbudt ved
lov. (NB! Kupering er forbudt i Danmark)

Brede, muskuløse og godt tilbagelagte
Korte, krummede og med god benstamme
Kompakte og stærke med rundede trædepuder. Forpoterne er drejet en smule udefter
fra mellemhånden.
Kraftig og godt muskuløs
Godt muskuløse
Velvinklede
Hverken ind- eller udaddrejede
Kompakte og stærke med rundede trædepuder
Fri uden højt løftede poter (hackney). Jordvindende og ubesværet med godt "drive" fra
bagparten
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Pels:
Hårlag:





Farve:

Størrelse:

Fejl:

Middellang pels af grov struktur med en blød underuld. Pelsen kan rettes til for at opnå
en pænere kontur.
Blå Brindle, som ikke må gå over i sort.
Hvedefarvet, fra lys hvede til en gylden, rødlig nuance
Hvalpene kan fødes som blå, hvedefarvede eller rødlige. Hvalpe af lysere farve har normalt
en blækagtigt blå maske, og der kan være et strejf af blåt ned langs ryggen, på hale og ører.
Disse mørkere aftegninger forsvinder, efterhånden som hunden vokser til.
Skulderhøjde for hanner: 35.5 cm (14 ins) som maksimum
Tæver forholdsmæssigt mindre
Vægt: Hanner 16 kg
Tæver forholdsmæssigt derunder
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.
 ”Hound-ører”
 Underbid, overbid
 For kort i kroppen

 Lige front
Diskvalificerende fejl:
 Aggressive eller for sky hunde
 Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal
diskvalificeres.
 Pelsfarve black and tan.
 Smalt næseparti.
Bemærk:
 Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
 Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg bør anvendes i
avlen.

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

