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SEALYHAM TERRIER
Oprindelsesland: Storbritannien
Anvendelse:

Terrier.

Klassifikation:

FCI Gruppe 3 (Terriers)
Sektion 2 (Små terriers)
Uden brugsprøve

Helhedsindtryk:

En hund med frie bevægelser, energisk, harmonisk og med betydelig substans i lille
format. Dens omrids er rektangulært – ikke kvadratisk.

Temperament:

Robust og fuld af ”gå-på-mod”, virker arbejdsduelig. Opmærksom og frygtløs, men af

(NB: Tegningen er fra før 1996 og viser en kuperet hund.)

Hoved:
Skalle:

Svagt hvælvet og bred mellem ørerne

Næse:

Sort

Næseparti:

Respektindgydende, firskårent kæbeparti, kraftfuldt og langt
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Kæber, bid:

Regelmæssige og stærke tænder. Hjørnetænderne, der er lange i forhold til hundens
størrelse, har god tilpasning mod hinanden i biddet. Stærke kæber med korrekt
saksebid, dvs. at de øverste fortænder tæt overlapper de underste, og at biddet ligger
vinkelret på kæberne.

Kinder:

Kindbenene er ikke fremtrædende.

Øjne:

Mørke, velplacerede og runde af middel størrelse. Mørke, pigmenterede øjenrande
foretrækkes, men mangel på pigment tolereres.

Ører:

Middelstore med let rundede spidser. De bæres ned langs kinderne.

Hals:

Forholdsvis lang, tyk og muskuløs. Den er ansat på godt tilbagelagte skuldre.

Krop:

Middellang og smidig

Ryg:

Vandret

Bryst:

Bredt og dybt: Det når godt ned mellem forbenene.

Ribben:

Godt hvælvede

Hale:

Tidligere traditionelt kuperet. NB! Kupering er forbudt i Danmark.
Kuperet: Middellang. Tyk med afrundet spids. Ansat i højde med ryggen og båret
oprejst. Bagparten skal nå bagud for haleansatsen.
Ikke kuperet: Halen skal være middellang for at give harmoni i helheden. Den er tyk
ved roden og bliver tyndere mod spidsen. Ideelt bæres den oprejst, men ikke
overdrevent ind over ryggen, oprullet eller snoet. Bagparten skal nå bagud for
haleansatsen.

Lemmer:
Forpart:

Korte og stærke forben, så lige som muligt, når der tages hensyn til, at brystet skal nå
dybt ned.

Skuldre:

Skulderspidsen ligger på linie med albuen.

Albuer:

Slutter godt til brystets sider

Bagpart:

Påfaldende kraftfuld for hundens størrelse

Lår:

Dybe og muskuløse

Knæled:

Velvinklede

Haser:

Stærke, velvinklede og parallelle

Poter:

Runde "kattepoter" med tykke trædepuder. Poterne peger direkte fremefter.

Bevægelse:

Livlig og kraftpræget med masser af "drive"

Pels:
Hårlag:

Lang, strid og ruhåret overpels med vejrbeskyttende underuld

Farve:

Ensfarvet hvid, eller hvid med lemon, brune, blå eller grævling-brogede aftegninger på
hoved og ører. Udbredt sort eller rigeligt med småpletter er uønsket.
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Størrelse:

Skulderhøjden bør ikke være over 31 cm (12 ins).
Idealvægt for hanner
ca. 9 kg (20 lbs),
tæver
ca. 8,2 kg (18 lbs).
Totalbilledet af hundens bygning, harmonien i helheden, type og substans er de
væsentligste kriterier ved bedømmelsen.

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 for sky hunde



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

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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