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MANCHESTER TERRIER
Oprindelsesland: Storbritannien
Anvendelse:
Klassifikation:

Kort historisk
oversigt:

Terrier
FCI Gruppe 3 (Terriers)
Sektion 1 (Store og mellemstore terriers)
Uden brugsprøve
Racens navn afslører dens oprindelsessted, og det er sandsynligt, at der blandt racens
aner findes Whippet.
Den elegante og yndefulde race blev opdrættet som rottekæmper, og den kan stadig
med stor effektivitet uskadeliggøre mindre skadedyr.
Kampene i rottearenaen nåede deres højdepunkt i midten af 1800.
Der var på det tidspunkt kun få hundeudstillinger, men de, der var, blev afholdt i de
lokale pubber.
I Manchester blev disse udstillinger en ugentlig begivenhed, og hurtigt blev der lavet
klasser alene for denne elegante race.
Herved opstod racens navn – Manchester Terrier.

Illustrationen viser ikke nødvendigvis det ideelle eksemplar af racen.

Helhedsindtryk:
Temperament:

Kompakt, elegant, sund og substansfuld
Kvik, opmærksom, munter og sporty. Skarpsindig og hengiven
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MANCHESTER TERRIER
Hoved:
Skalle:
Næse:
Næseparti:
Læber:
Kæber, bid:
.
Øjne:
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Lang, flad og smal, lige og kileformet. Uden fremtrædende kindmuskulatur
Dybsort
Godt udfyldt under øjnene, bliver smallere udefter
Stramme
Lige kæber med perfekt og regelmæssigt saksebid, dvs. at de øverste fortænder tæt
overlapper de nederste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne.
Forholdsvis små, mørke og funklende. Mandelformede, ikke udstående

Ører:

Små og V-formede. De bæres klart over hovedets overlinie og hænger tæt ind til
skallen oven for øjnene.

Hals:

Ganske lang. Gradvis smallere fra skuldrene mod hovedet med en let nakkebue. Uden
løs halshud

Krop:
Lænd:
Brystkasse:
Underlinie:

Kort
Let hvælvet over lænden
Godt hvælvede ribben
Godt optrukken bag ribbenene

Hale:

Kort, ansat lige bag ryggens hvælvede del. Den er tyk ved roden og løber ud i en
spids. Den bæres ikke højere end ryglinien.

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:
Underarm:
Forpoter:
Bagpart:
Knæ:
Bagpoter:
.
Bevægelse:
Pels:
Hårlag:
Farve:

Fronten er smal og dyb.
Tørre og godt skråtstillede
Forbenene er helt lige og godt stillet ind under kroppen. Deres længde passer
harmonisk til kroppen.
Små, halvvejs harepoter. De er stærke med godt hvælvede tæer.
Stærk og muskuløs. Bagbenene er hverken kohasede eller med indaddrejede poter.
Velvinklet
Som forpoterne
Lige, fri og harmonisk med god rækkevidde fortil og kraftfuldt afskub fra bagparten

Tæt tilliggende, glathåret, kort og glansfuldt, af fast struktur
Dybsort med varm, mahognifarvet tan fordelt således:
På hovedet er næsepartiet tan-farvet frem til næsen, mens næse og næseryg er
dybsort. På kinderne og over øjnene en lille, tan-farvet plet. Underkæben og
strubepartiet er tanfarvet i et tydeligt V.
Fra knæ/håndrod og nedefter er benene tan-farvede, bortset fra poterne, som har sort
”pencilling” og en tydelig, sort plet (thumbmark) lige oven for poterne.
Indersiden af bagbenene er tan-farvede, delt af sort ved knæet.
Desuden tan-farve på halens underside og om anus, hvor aftegningen er så smal som
muligt og kan dækkes af halen.
En lille tan-markering på hver side af brystet fortil.
Udvendigt på bagbenene er tan-farve (såkaldt ”breeching”) uønsket.
Under alle omstændigheder bør sort og tan ikke flyde sammen, men grænsen mellem
de to farver skal være klart defineret.

MANCHESTER TERRIER

Side 3 af 3

Størrelse:

Ideel skulderhøjde for hanner 41 cm
tæver 38 cm

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.




Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg bør anvendes i
avlen.

Bemærk:

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

