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KERRY BLUE TERRIER
Oprindelsesland: Irland
Anvendelse:

Klassifikation:

Historie:

Racen har været brugt til det hårde job at give sig i kast med oddere på dybt vand, at
gå i kamp med grævling i graven og at jage skadedyr. Den er en god vagthund og en
loyal følgesvend.
FCI Gruppe 3 (Terriers)
Sektion 1 (Store og mellemstore terriers)
Uden brugsprøve
Som for de øvrige irske terrierracer må det antages, at Kerry Blue'n har eksisteret i
landet i århundreder, men stadigvæk på grund af dens beskedne oprindelse som
rottehund og all-round gårdhund, er der kun få - om overhovedet nogen - henvisninger
til racen førend det 20. århundrede. Den første sandsynlige omtale af Kerry Blue i
litteraturen stammer fra 1847, hvor forfatteren beskriver en blålig, skiferfarvet hund
med mørkere pletter og partier – også ofte tanfarvet på ben og næseparti. Denne sortblå irske terrier regnes for at have været almindelig i Kerry, men den har også været
kendt i andre egne.

Tegningen viser en
kuperet hund – ikke
nødvendigvis det
ideelle eksemplar af
racen.
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Den blå viste sig først i udstillingsringen i 1913, og Dublin Blue Terrier Club
blev dannet i 1920. Kerry Blue blev hurtigt så populær, som en slags mascot
for de irske patrioter, at der for en tid var hele fire klubber, der varetog racens
interesser, og mellem 1922 og 1924 arrangerede disse klubber ikke mindre
end seks udstillinger og seks markprøver. Fra 1928 er denne imponerende
og harmoniske terrier med sin smukke, bløde, blå pels blevet populær verden
over, og dens ry som en fortrinlig brugs- og selskabshund svarer til
vurderingen af racen som ”så godt som fuldkommen”.
Helhedsindtryk:

Den typiske Kerry Blue Terrier skal have en stolt holdning, være godt sat sammen og
velproportioneret. Den har en veludviklet, muskuløs krop med umiskendelig
terrier-stil.

Temperament:

Helt igennem terrier-karakter. Den altafgørende faktor er udtrykket, som skal være
intenst og årvågent.

Hoved:

Rigeligt behåret. Hanner har et kraftigere og mere muskuløst hoved end tæver.

Skalle:

Stærkt bygget og harmonisk

Stop:

Let

Næse:

Sort med store og vidt åbne næsebor

Næseparti:

Næsepartiet er af middel længde.

Kæber:

Stærke og muskuløse med respektindgydende kæber

Tænder,bid:

Store, regelmæssige og hvide tænder med saksebid (tangbid accepteres).

Mund:

Gummer og gane er mørke.

Øjne:

Mørke eller mørkt nøddebrune, middelstore og velplacerede med et intenst udtryk

Ører:

Tynde, ikke store, båret fremadvendt eller tæt ind til hovedets sider. De er rettet fremad
– igen for at understrege det intense skarpe terrier-udtryk.

Hals:

Velproportioneret, godt ansat på skuldrene og moderat lang

Krop:
Ryg:

Middellang og vandret

Lænd:

Af moderat længde

Bryst:

Dybt og moderat bredt. Godt hvælvede ribben

Hale:

Tynd, velansat, båret oprejst og muntert

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:

Fintbyggede, skråtliggende og faste

Forben:

Forbenene er lige i fronten. God benstamme

Bagpart:
Lår:

Velstillede bagben
Muskuløse og veludviklede
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Haseled:

Stærke haser

Poter:

Kompakte med kraftige, rundede trædepuder og sorte kløer

Bevægelse:

Vel koordineret. Benene føres parallelt. Forbenene har godt fremgreb, og
bagparten yder kraftfuldt fraskub (drive). Under bevægelsen skal overlinien
forblive vandret, og hoved og hale bæres højt.

Pels:
Hårlag:

Blødt, rigeligt og bølget

Farve:

Blå i alle nuancer – med eller uden sorte hårspidser. Sort pelsfarve er kun tilladt op til
18 måneders alderen. Det samme gælder et anstrøg af tan-farve.

Størrelse:

Skulderhøjde:
Vægt:

Fejl:

Hanner 45,5 til 49,5 cm
Tæver 44,5 til 48 cm
Hanner 15 til 18 kg
Tæver forholdsmæssigt mindre

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for


Kødfarvede gummer



Gule eller lyst farvede øjne



Karperyg eller hængeryg



Smalt bryst



Udaddrejede albuer



Underbid eller overbid



Hvide eller hornfarvede kløer



Vildkløer på bagbenene eller mærker (ar), hvor de er fjernet. NB! Fjernelse af vildkløer er
forbudt i Danmark.



Bagbevægelsen snæver, kohaset eller styltet



Hunde, hvis hoved og hale holdes oppe af udstiller eller handler, skal trækkes i
bedømmelsen.



Pelsen hård, ruhåret eller strittende



Enhver anden pelsfarve end blå – med de ovenfor nævnte undtagelser

Diskvalificerende fejl:


Aggressive eller for sky hunde



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


Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.



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

