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BORDER TERRIER
Oprindelsesland: Storbritannien
Anvendelse:
Klassifikation:

Terrier
FCI Gruppe 3 (Terriers)
Sektion 1 (Store og mellemstore terriers)
Uden brugsprøve

Helhedsindtryk:

I bund og grund en arbejdende terrier – i stand til at følge en hest.

Denne tegning viser ikke nødvendigvis det ideelle eksemplar af racen.

Temperament:

Energisk og jagtivrig

Hoved:

Odder-agtigt
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Skalle:

Moderat bred

Næse:

Sort næse foretrækkes, men leverbrun eller kødfarvet næse er ingen alvorlig fejl.

Næseparti:

Kort og kraftigt

Kæber, bid:

Saksebid, dvs. at de øverste tænder tæt overlapper de nederste, og at biddet ligger
vinkelret på kæberne. Tangbid accepteres. Under- eller overbid er en væsentlig fejl og
højst uønsket.

Øjne:

Mørke med et intenst udtryk

Ører:

Små, v-formede af moderat tykkelse. De falder fremad tæt til kinderne.

Hals:

Moderat lang

Krop:

Dyb, smal og ret lang

Lænd:

Stærk

Bryst:

Godt tilbagelagte men ikke alt for hvælvede ribben. Man bør med to hænder kunne
spænde om hundens krop lige bag skuldrene.

Hale:

Moderat kort, ganske tyk ved roden, derefter gradvis tyndere udefter. Højt ansat, båret
muntert, men ikke krummet ind over ryggen

Lemmer:
Forpart:
Forpoter:
Bagpart:
Bagpoter:

Lige forben med ikke for grov benstamme.
Små med tykke trædepuder
Racy
Små med tykke trædepuder

Bevægelse:

Sund og effektiv nok til at kunne følge en hest

Hud:

Skal være tyk

Pels:
Hårlag:

Grov og tæt med en tæt tilliggende underuld

Farve:

Rød, hvedefarvet, grizzle/tan eller blue/tan

Størrelse:

Vægt:

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
Border Terrierens sundhed og velfærd og dens evne til at arbejde.

Diskvalificerende fejl:
•
•
NB:
•
•

Hanner 5,9-7,1 kg
Tæver 5,1- 6,4 kg

Aggressive eller for sky hunde
Enhver hund, der viser psykiske eller fysiske abnormiteter, skal diskvalificeres.
Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør
anvendes i avlen.

De seneste ændringer er skrevet med fed skrift.
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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

