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Engelsk Toy Terrier (Black/Tan)
Oprindelsesland: Storbritannien
Anvendelse:
Klassifikation:

Terrier
FCI Gruppe 3 (Terriers)
Sektion 4 (Miniature Terriers)
Uden brugsprøve

Helhedsindtryk:

Velbalanceret, elegant og kompakt, slank og tør af bygning. Forholdet mellem hovedet
og benene giver den korrekte balance.

Denne tegning viser ikke nødvendigvis det ideelle eksemplar af racen

Temperament:

Miniature med det karakteristiske terrier-temperament. Opvakt og kvik med træk, der
fortæller, at racen tidligere kunne klare for sig i rottearenaen. Aldrig upassende nervøs.

Hoved:

Langt, smalt, kileformet og veludfyldt under øjnene

Skalle:

Flad

Stop:

Let

Næse:

Sort
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Engelsk Toy Terrier
Side 2 af 3
Næseparti:

Aftager blødt mod spidsen for at understrege det kileformede indtryk, der kan ses både
i profil og forfra. Selv om dette kan bevirke et falskt indtryk af overbid, er enhver
antydning af svagt og spidst næseparti uønsket.

Læber:

Stramme læber

Kinder:

Uden antydning af fremtrædende kindmuskulatur

Kæber, bid:

Over- og underkæben slutter tæt sammen. Kæberne er stærke med et perfekt,
regelmæssigt og fuldt saksebid – dvs. at de øverste fortænder tæt overlapper de
underste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne. Tænderne er regelmæssige og
stærke.

Øjne:

Mørke til sorte uden lyse nuancer fra iris. Forholdsvis små, mandelformede,
skråtstillede og strålende – ikke udstående.

Ører:

Af form som flammen på et lys, let tilspidsede, højt ansat forholdsvis tæt sammen på
det bageste af skallen. Man kan bedømme den korrekte størrelse ved at bøje øret
fremefter – det bør da ikke kunne nå øjet. Fra 9 måneders alderen skal ørerne bæres
opretstående. Hele den indvendige side af øret skal vende fremefter. Ørelappen er
tynd.

Hals:

Lang, yndefuld og let buet. Halsens linie glider i en elegant kurve over i skulderen.
Halshud er uønsket.

Krop:

Kompakt

Ryg:

Danner en let kurve fra bag skulderen til lænden, hvorfra den igen falder mod
haleroden.

Lænd:

Godt hvælvet og godt optrukket

Bryst:

Smalt og dybt med godt hvælvede ribben

Hale:

Tyk ved roden og bliver tyndere mod spidsen. Den er lavt ansat og må ikke nå neden
for haseleddet. En overdrevent ”munter” hale er uønsket.

Lemmer:

Fintbyggede benstammer er særdeles ønskelige.

Forpart:
Skulder:

Vel tilbagelagte

Albuer:

Slutter tæt til brystet

Forben:

Falder lodret fra skulderen, så fronten bliver lige.

Forpoter:

Elegante, kompakte med godt opsplittede tæer. De er godt hvælvede med dybsorte
kløer. De to midterste tæer er en del længere end de øvrige.

Bagpart:

Bagdelen er blødt rundet. En understillet bagpart er uønsket.

Knæ:

Velvinklet

Mellemfod:

Haseleddet er lavt ansat og drejer hverken indad eller udad.

Bagpoter:

Elegante, katteagtige og kompakte med godt opsplittede tæer. De er godt hvælvede
med dybsorte kløer. Harepoter er uønskede.

Bevægelse:

Den ideelle bevægelse fortil svarer til langt trav. Hackney-bevægelse eller slæbende
forbensbevægelse er uønsket. Bevægelsen bagtil er smidig, let og præcis kombineret
med godt fraskub. Der er et flydende præg, der viser gennemført sundhed i bygningen.

Pels:
Hårlag:

Tyk, tæt tilliggende og glansfuld. Der ønskes tætsiddende, korte pelshår.

Farve:

Black/tan. Den sorte farve er som ibenholt, og tan-farven ligner en ny kastanie – dyb
og varm i farven. Farverne må ikke flyde sammen, hvor de mødes, men skifte brat og
danne klare og veldefinerede linier, der adskiller farverne. Forbenene er tan-farvede op
til håndroden. Herfra fortsætter tan-farven på indersiden og bagpå op til albuen.

Engelsk Toy Terrier
Side 3 af 3
En tynd sort streg ses på hver tå (pencilling), og der er en klart defineret sort plet
(thumb mark) midt på mellemfoden og under hagen. Bagbenene har klar tan-farve på
forsiden og indersiden med en sort linie, der deler tan-farven midt på underlåret. Kraftig
tan-farve udvendig på bagparten (breaching) er uønsket.
Næsepartiet er godt tan-farvet. Næsen er sort, og den sorte farve fortsætter langs
næseryggen og buer ned under øjnene til struben. Der er en lille tan-farvet plet over
øjnene og på kinderne. Underkæben og struben er tan-farvede. Læbelinien er sort.
Hårene indvendig i ørerne er tan-farvede. Tan-farve bag ørerne er uønsket. På begge
sider af brystet ses lidt tan-farve. Partiet omkring anus og under haleroden er tanfarvet. Hvide hår, der danner pletter, er uanset placeringen totalt uønskede.
Størrelse:

Ideal skulderhøjde: 25-30 cm
Ideal vægt:
2,7-3,6 kg

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 velfærd.

Diskvalificerende fejl:
•
•

Aggressive eller for sky hunde
Enhver hund, der viser psykiske eller fysiske abnormiteter, skal diskvalificeres.

NB:
•
•

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.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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