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FCI Standard
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Nr. 272
(ORG 13.10.2010)

NORFOLK TERRIER
Oprindelsesland: Great Britain
Anvendelse:
Klassifikation:

Kort historisk
oversigt:

Terrier
FCI Gruppe 3 (Terriers)
Sektion 2 (Små terriers)
Uden brugsprøve
Norfolk og Norwich Terrier har sandsynligvis fået deres navne fra grevskabet
og byen. Tilbage i midten af 1800 var der dog ingen skelnen mellem de to
racer. De var bare almindelige gårdhunde. Glen of Imaal, rød Cairn Terrier og
Dandie Dinmont Terrier er nogle af de racer, der ligger bag East Angliaterrierne. Fra de fremavlede røde hvalpe opstod de nuværende Norwich og
Norfolk terriers.
Det er en typisk lavbenet terrier med en sund og kompakt krop. Den har været
brugt til jagt på ræv og grævling, men også som rottejæger kunne den gøre sig
gældende. Racen har et indtagende udtryk. Den er totalt frygtløs, men opsøger
ikke selv et slagsmål. Når hunden er på arbejde i grav, giver den ikke op over
for en rasende modstander. I standarden findes udtrykket ”ærefulde ar fra fair
kamp”, som er acceptable. Dette siger noget om racens ukuelige mod.
Norwich Terrier blev i 1932 optaget i The Kennel Club Breed Register under
navnet ”Drop-eared Norwich Terrier” (nu kendt som Norfolk Terrier) og
Prick-eared Norwich Terrier. Racerne blev adskilt i 1964, og drop-eared
varianten fik navnet Norfolk Terrier.

©J.Campin, illustr. KC Picture Library

Illustrationen viser ikke nødvendigvis det ideelle eksemplar af racen
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Helhedsindtryk:

En af de mindste terriers. Er lav, intens, kompakt og stærk med kort ryg, god
masse og benstamme.
Ærefulde ar fra fair kamp er tilladt.

Temperament:

Er en ”djævel” for sin størrelse.
Har et elskeligt udseende og opsøger ikke ufred.
Konditionen er stærk. Racen er opmærksom og frygtløs.

Hoved:
Skalle:
Stop:
Næseparti:
Læber:
Kæber, bid:

Bred, kun let rundet med god bredde mellem ørerne.
Vel markeret
Kileformet og stærkt. Længden af næsepartiet er en tredjedel mindre end
afstanden fra nakkeknuden til underkanten af stoppet.
Stramme og tørre.
Stærke kæber, store og stærke tænder. Perfekt saksebid – dvs. at de øverste
tænder tæt overlapper de nederste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne.

Øjne:

Er ovale, mørkt brune eller sorte. Udtrykket er opmærksomt, stærkt og
intelligent.

Ører:

Af middel størrelse og V-formede med let rundede spidser. De bæres fremover
og falder tæt ind til kinderne.

Hals:

Stærk og af middel længde

Krop:
Overlinie:
Ryg:
Bryst:

Kompakt
Lige
Kort
Godt hvælvede ribben

Hale:

Det var tidligere et krav, at halen skulle kuperes.
Kuperet: Moderat kuperet, ansat i niveau med overlinien og båret opret.
Ukuperet: Halen er moderat lang og giver helheden en harmonisk balance.
Den er tyk ved roden og bliver tyndere mod spidsen. Den skal være så lige
som mulig, bæres kækt – dog ikke overdrevent muntert.
NB - Kupering er forbudt i Danmark

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:
Underarm:
Forpoter:

Tør
Godt tilbagelagte, af næsten samme længde som overarmen.
Forbenene er korte, stærke og lige.
Runde med tykke trædepuder

.
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Bagpart:
Knæ:
Mellemfod:
Bagpoter:

Muskuløs
Velvinklede
Haserne er lavt ansatte og lige, når de ses bagfra. Kraftigt afspark
Runde med tykke trædepuder

Bevægelse:

Præcis, lav og med godt ”drive”. Forbenene føres direkte fremad fra
skulderen. Den velvinklede bagpart giver kraftig fremdrift. Bagbenene følger i
forbenenes spor og bevæges flydende fra hoften. Der er god smidighed i knæ
og haseled. Overlinien forbliver vandret.

Pels:
Hårlag:

Farve:

Hård ruhåret og lige, liggende tæt til kroppen. Pelsen er længere og stridere på
hals og skulder. Pelsen på hoved og ører er kort og blød. Der er lette whiskers
og øjenbryn.
Overdreven trimning er uønsket.
Alle nuancer af rød, hvedefarvet, sort/tan eller grizzle (gråsprængt).
Hvide aftegn eller pletter er uønskede – men tilladt.

Størrelse/vægt:

Idealhøjden ved skulderen: 25 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.
Bemærk:



Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør
anvendes i avlen.
Dansk Kennel Klubs bemærkning:

Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl.
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Standarden udgivet af FCI 16.02.2011
De sidst foretagne ændringer er skrevet med ”fed” skrift.
Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité
MARTS 2019
NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i JUNI 2013

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

