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Utdrag ur RAS-Exteriör (Fastställt 2011).

Nulägesbeskrivning

Idag håller svenska cairns världsklass vilket bevisas av långa rader av Europa- och Världsvinnartit-
lar samt inte minst av BIR-vinst på Crufts, den största utställningen i rasens hemland.
Som resultat av den senaste uppfödarkonferensen och den senaste domarkonferensen kan kon-
stateras att vi idag genomgående har en mycket hög kvalitet på rasen även om en viss typsprid-
ning ännu kan konstateras.
Andra mindre exteriöra avvikelser som omtalats att se upp med är framdelarnas konstruktion och 
hundarnas storlek. 
Sett till de kvalitetsbedömningar som de utställda cairnen uppnår kan vid sammanställning av kri-
tikerna konstateras att i de fall lägre pris än 1:a pris utdelas beror detta i de allra fl esta fall på den 
aktuella hundens kondition eller ägarens oförmåga att presentera hunden, på ett för den, fördel-
aktigt sätt.
Vissa farhågor fi nns dock att exteriöra överdrifter premieras i byggnation och rörelser samt pre-
sentation.
Överlag torde detta dock ej vara något större  problem ur uppfödarsynpunkt utan mest en fråga 
om att få domarna att ej premiera dessa överdrifter utan istället värna om cairnen som en ”lagom” 
och sund terrier. 
                                                                                                                                        
Framtida mål

Det främsta målet vad avser rasens exteriör är att bibehålla den genomgående höga kvaliteten 
och sträva efter en alltmer homogen typlikhet inom de ramar som rasstandarden föreskriver.

Handlingsplan

De förekommande exteriöra avvikelserna inom rasen är av den art att det inte föranleder några 
speciella åtgärder förutom en fortlöpande diskussion och information inom uppfödarleden och 
tillsammans med domarkåren. 

RASKOMPENDIUM FÖR CAIRNTERRIER ©

Framtaget till Svtek:s domarkonferens 2014
Detta kompendium tillhör Svenska Cairnterrierklubben och får, utan 
tillstånd, förutom av Svenska Cairnterrierklubben endast användas 

av Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubben.
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KOMMENTAR

I allt väsentligt skall rasen än 
idag se ut som det ideal rasens 
förespråkare hade för ögonen 
den dag den första standarden 
skrevs.
Detta illustreras påtagligt av 
bilden nedan, från 1900-talets 
början. Bilden visar två cairns 
av ”the real type”.
Notera de fi na proportionerna 
och benhöjden.

”TWO OF THE REAL TYPE”

HEMLAND

Rasens hemland är Storbritannien.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Tidigare jakthund, numera sällskapshund.

FCI-KLASSIFIKATION

Grupp 3, sektion 2.

BAKGRUND/ÄNDAMÅL

Cairnterriern är en av de mest ursprungliga terrierraserna. Den 
kommer ifrån höglandet i nordvästra Skottland och några av 
öarna där utanför. Den användes huvudsakligen för att bekämpa 
skadedjur och gav sig också i kast med utter, räv och vildkatt.
Rasen är mycler lite påverkad av den ”modernisering” som skett 
med många andra raser. 
Cairnterriern lanserades som ras så sent som 1909 och efter 
häftiga diskussioner om dess namn registrerades den i Engelska 
kennelklubben år 1910 under namnet cairnterrier. Ordet ”cairn” 
är gaeliska och betyder ”stenröse”, vilket härleder till rasens 
funktion som bl a grythund.

CAIRNTERRIER

KOMMENTAR

I allt väsentligt skall rasen än
idag se ut som det ideal rasens
förespråkare hade för ögonen
den dag den första standarden
skrevs.
Detta illustreras påtagligt av
bilden nedan, från 1900-talets
början. Bilden visar två cairns
av ”the real type”.
Notera de fi na proportionerna 
och benhöjden.
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HELHETSINTRYCK

Cairnterriern skall vara en rörlig, alert och gedigen arbetshund 
med naturligt utseende. Den skall stå med tyngdpunkten väl 
över framtassarna, ha starkt bakparti, djup bröstkorg och 
mycket fria rörelser.

  
  KOMMENTAR

   Cairnterrierns ursprungliga arbets-   
   område var jakt i svåråtkomlig 
   terräng. Därför är det extra viktigt 
   att den har lätta, effektiva rörel- 
   ser som gör att den kan ta sig 
   fram smidigt. 
   Pälsen ska vara dubbel med tjock 
   underull och strävt vädertåligt 
   täckhår.
   En cairnterrier skall aldrig i något  
   avseende uppfattas överdriven, 
   varken i byggnad, rörelser eller 
   presentation.
   En cairnterrier tar förhållandevis 
   lång tid på sig att utvecklas fär-
   digt. 
   En självklar skillnad måste fi nnas 
   på hane och tik även om inget 
   nämns om det i standarden.
   ”Djup bröstkorg” får inte överty-    
   das. Den skall nå ner till armbågs
   spetsen.
   Likaså får inte ”mycket fria 
   rörelser” övertydas utan det inne-
   bär ”mycket fria rörelser” för en 
   lågbent terrier.

anar av utmärkt typ                     Nedan: Två tikar av utmärkt typv uuuuuuuuuttttmtmtmtmtmtmtmtmtmtmäääääärärärärärärärärärkktktktktktktktktktktktktkt tttttttttttttypypypypypypypypyp NNNNNNNNNNNNN ddddededededededededededananananananananan::::::::: TTTTTvTvTvTvTvTvTvTvTvååååååååååååååå itititititititititititititikkkkkakakakakakakakakakarrrrrrrrr avavavavavavavavav uuuuuuuuutttttmtmtmtmtmtmtmtmtmäääääärärärärärärärärärkktktktktktktktktktktktktkt tttttttttttttypypypypypypypypyp

              Ovan: Två hanar av utmärkt typ                     Nedan: Två tikar av utmärkt typ
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UPPFÖRANDE/KARAKTÄR

Cairnterriern skall imponera genom att vara aktiv, modig och 
tålig.
Den skall vara orädd och glad till sin läggning och uppträda 
självsäkert men inte aggresivt.

KOMMENTAR
En cairn skall vara full av livs-
glädje. Den får aldrig tveka vid 
kontakt. Därför är det mycket 
viktigt att man vid bedömning 
lägger stor vikt vid att den 
visar sig fritt och glatt, utan 
någon överdriven handling.

HUVUD

Huvudet skall vara litet, men i proportion till kroppen.
Det skall vara väl behårat.

Skallparti

Skallen skall vara bred med väl markerad fåra mellan ögonen.

Stop
Stopet skall vara tydligt markerat.

Nostryffel
Nostryffeln skall vara svart.

Nosparti
Nospartiet skall vara kraftfullt men inte långt eller tungt.

Käkar/Tänder
Käkarna skall vara starka med stora tänder och ett komplett, 
jämnt saxbett.

Ögon
Ögonen skall sitta brett isär och vara medelstora och mörkt has-
selnötsbruna. 
De skall vara aningen djupt liggande och försedda med buskiga 
ögonbryn.

Öron
Öronen skall vara små, spetsiga och välburna. 
De skall vara upprättstående och inte för tätt ansatta eller för 
kraftigt behårade.

Huvud och uttryck är mycket 
viktigt. Även om huvudet skall 
vara litet men i proportion till 
kroppen, skall det vara väl 
utfyllt och aldrig klent. 
Det förekommer tunna skallar 
och nosparti samt avsaknad av 
tydligt stop. 
Behåringen av huvudet skall 
vara riklig, men det måste vara 
i proportion till behåringen på 
övriga kroppen. 
Det är viktigt att huvudet har 
en tydligt fåra mellan ögonen 
och ett välutvecklat stop, då är 
ögonen oftast placerade brett 
isär och djupt liggande. 
De som har tätt placerade 
ögon har oftast ett dåligt stop 
och en dåligt utvecklad fåra 
mellan ögonen.
Förluster av tänder förekom-
mer, oftast premolarer. Det är 
inte ett stort problem men bör 
noteras. Klena käkar förekom-
mer.
Ögonen skall vara mandelfor-
made och mörkt hasselnöts-
bruna. 
Stark pigmentering runt ögo-
nen, så kallad eyeliner, får inte 
förväxlas med stora eller runda 
ögon.
Ljusa ögon förekommer och 
det stör uttrycket.  
Öronens placering är viktig för 
uttrycket.
Örats ytterkanter skall vara 
parallella.
Huvudets behåring påverkar 
intrycket av öronens storlek.
Öronen skall i profi l  bäras i rät 
vinkel mot skallen. 
För stora öron är vanligt, för 
små öron förekommer inte.

KOMMENTAR
En cairn skall vara full av livs-
glädje. Den får aldrig tveka vid
kontakt. Därför är det mycket 
viktigt att man vid bedömning
lägger stor vikt vid att den
visar sig fritt och glatt, utan
någon överdriven handling.
Huvud och uttryck är mycket
viktigt. Även om huvudet skall
vara litet men i proportion till 
kroppen, skall det vara väl 
utfyllt och aldrig klent.
Det förekommer tunna skallar
och nosparti samt avsaknad av
tydligt stop. 
Behåringen av huvudet skall
vara riklig, men det måste vara 
i proportion till behåringen på 
övriga kroppen.
Det är viktigt att huvudet har 
en tydligt fåra mellan ögonen
och ett välutvecklat stop, då är
ögonen oftast placerade brett 
isär och djupt liggande. 
De som har tätt placerade 
ögon har oftast ett dåligt stop
och en dåligt utvecklad fåra 
mellan ögonen.
Förluster av tänder förekom-
mer, oftast premolarer. Det är
inte ett stort problem men bör 
noteras. Klena käkar förekom-
mer.
Ögonen skall vara mandelfor-
made och mörkt hasselnöts-
bruna. 
Stark pigmentering runt ögo-
nen, så kallad eyeliner, får inte
förväxlas med stora eller runda 
ögon.
Ljusa ögon förekommer och 
det stör uttrycket. 
Öronens placering är viktig för
uttrycket.
Örats ytterkanter skall vara
parallella.
Huvudets behåring påverkar
intrycket av öronens storlek.
Öronen skall i profi l  bäras i rät 
vinkel mot skallen.
För stora öron är vanligt, för 
små öron förekommer inte. 5



Bilden visar ett i alla avseenden korrekt huvud och uttryck.
Notera särskilt de små välburna öronen, den rikliga , men inte överdrivna, 

behåringen samt ögonens placering.
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HALS

Halsen skall vara väl ansatt och inte kort.

KROPP:

Rygg

Ryggen skall vara plan och medellång.

Ländparti

Ländpartiet skall vara starkt men ändå böjligt.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara djup med väl välvda revben.

Så här kan man böja en cairn för att se om den har tillräcklig längd och smidighet.

KOMMENTAR

Halsen skall inte vara kort, 
utan i proportion och balans 
med övriga kroppen.
Halsen skall vara smidig och 
fi nt placerad i skuldran.
En cairn skall vara en rektang-
ulärt byggd  hund.
Man får aldrig uppleva den 
kort.
Ryggens längd skall sättas i 
proportion till hundens mank-
höjd. Avståndet från manken 
till svansen skall vara det sam-
ma som hundens mankhöjd.
Ryggen  skall vara rak och 
ländpartiet starkt. Blir ryg-
gen för kort kan det påverka 
hundens smidighet. Det är 
inte ovanligt att rasspecialister 
böjer hunden för att kontrol-
lera att hunden kan nå med 
nosen till sittbenet. Det är ett 
mått på bra proportioner för 
att den skall kunna vända runt 
i ett gryt.
En för lång rygg kan bli vek 
och tappa spänsten.
Bröstkorgen skall nå till arm-
bågen och inte vara kort. Den 
skall vara hjärtformad.
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        Korrekt ansatt och i stående väl buren svans. 
        I rörelse bärs svansen lägre. 

Svans

Svansen skall vara kort, balanserad och rikligt försedd med hår, 
men utan fana. 
Den skall inte vara för högt eller för lågt ansatt, utan bäras glatt 
men inte böjd över ryggen.

KOMMENTAR

En välburen, glatt viftande 
svans speglar cairnens glada 
temperament.
Svansen skall vara morotsfor-
mad och i rörelse bäras s a s 
”10 i 2”.
Dess längd skall ej överstiga 
örontopparna.
Glöm ej att kontrollera svan-
sen avseende defekter.
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EXTREMITETER:
FRAMSTÄLL:
Skulderblad

Skuldrorna skall vara sluttande.

Armbåge

Armbågarna skall ligga intill kroppen.

Underarm

Frambenen skall vara medellånga, med god men inte för kraftig 
benstomme. 
Benen skall vara täckta av strävt hår.

Framtassar

Framtassarna skall vara större än baktassarna och får vara lätt 
utåtvridna. 
Trampdynorna skall vara tjocka och starka. 
Tunna, smala eller lösa tassar och långa klor är fel.

KOMMENTAR

Cairnterriern är den av de låg-
benta terrierraserna som skall 
ha mest dagsljus under sig.
En god men inte överdriven 
vinkling är viktig för att rörel-
serna skall vara rastypiska och 
stabila. Viktigt är också att det 
råder harmoni mellan fram- 
och bakbensvinklingen.
Det förekommer ofta  brister i 
framställets konstruktion och 
rörelser.
Krockiga framben och dåligt 
vinklade framdelar är dessvärre 
fortfarande ganska vanligt.
Viktigt att kontrollera att tas-
sarna är tjocka och slutna. 
Hunden skall kunna använda 
dom till att gräva. Tassarna 
fram ska vara större än bak. 
Det är tillåtet att ha lite utåt-
vridna tassar fram, men dom 
skall vara lika mycket utåtvrid-
na på båda benen.

                   Korrekt front                                     Korrekt front med tillåtet, lätt
                                                                         utåtvridna tassar. Lika på båda benen

KOMMENTAR

Cairnterriern är den av de låg-
benta terrierraserna som skall
ha mest dagsljus under sig.
En god men inte överdriven
vinkling är viktig för att rörel-
serna skall vara rastypiska och 
stabila. Viktigt är också att det
råder harmoni mellan fram-
och bakbensvinklingen.
Det förekommer ofta  brister i
framställets konstruktion och 
rörelser.
Krockiga framben och dåligt 
vinklade framdelar är dessvärre 
fortfarande ganska vanligt.
Viktigt att kontrollera att tas-
sarna är tjocka och slutna. 
Hunden skall kunna använda 
dom till att gräva. Tassarna
fram ska vara större än bak. 
Det är tillåtet att ha lite utåt-
vridna tassar fram, men dom
skall vara lika mycket utåtvrid-
na på båda benen.

Ko ekt f ont med tillåtet lättKorrekt front
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BAKSTÄLL:

Lår

Låren skall vara mycket starka och muskulösa.

Knäled

Knälederna skall ha god men inte överdriven vinkling.

Has

Hasorna skall vara låga och sedda bakifrån varken inåt- eller 
utåt-vridna.

Baktassar

Baktassarna skall vara mindre än framtassarna.

KOMMENTAR

En låg has är viktigt för stabili-
teten i bakstället.
Hasorna skall vara låga för att 
ge mjukhet och styrka i steget.

KOMMENTAR

En låg has är viktigt för stabili-
teten i bakstället.
Hasorna skall vara låga för att
ge mjukhet och styrka i steget.
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RÖRELSER:

Rörelserna skall vara mycket fria med fl ytande steg.
Frambenen skall nå långt fram, bakbenen skall ge starkt påskjut.
Hasorna skall i rörelse varken vara för tätt ihop eller för brett 
isär.

KOMMENTAR

Mycket fria rörelser är en 
förutsättning för en arbetande 
terrier. Spänst och parallellitet 
får dock aldrig gå förlorad.

Korrekta, vägvinnande, fria och parallella rörelser
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PÄLS:

Pälsen är mycket viktig. Den skall vara riklig och dubbel och 
skydda mot alla vädertyper.

Pälsstruktur

Täckhåret skall vara rikligt, strävt men inte grovt.
Underullen skall vara kort, mjuk och tät.
Öppen päls är ej önskvärd.
En lätt vågighet är tillåten.

FÄRG

Crémefärgad, vetefärgad, röd, grå eller nästan svart. 
Brindle i ovanstående färger är tillåten.
Helt svart, vit eller svart med tanteckning är inte tillåtet.
Det är mycket typiskt med mörkare pälsfärg på öronen och 
runt nospartiet.

KOMMENTAR

Det är viktigt att underull fi nns 
i tillräcklig mängd.
En kort päls är i princip all-
tid tät och sträv varför det är 
viktigt att full päls krävs för de 
hundar som premieras högt.
Pälsen skall harmoniera över 
hela hunden. T ex är det fel 
med ett fullpälsat huvud och 
mycket kort päls på kroppen.

Tendenser till felfärgning, 
såsom black and tan i någon 
form framträder tydligare när 
pälsen nått full längd.

KOMMENTAR

Det är viktigt att underull fi nns 
i tillräcklig mängd.
En kort päls är i princip all-
tid tät och sträv varför det är
viktigt att full päls krävs för de 
hundar som premieras högt.
Pälsen skall harmoniera över
hela hunden. T ex är det fel 
med ett fullpälsat huvud och
mycket kort päls på kroppen.

Tendenser till felfärgning, 
såsom black and tan i någon
form framträder tydligare när 
pälsen nått full längd.

Röd Mörkbrindle

Vetefärgad GråbrindleGråbrindle 13

Mörkbrindle



STORLEK/VIKT:

Mankhöjd

Ca 28 - 31 cm. Höjden skall vara i proportion till vikten.

Vikt

Idealvikt 6-7,5 kg.

FEL:

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhål-
lande till graden av avvikelse.

NOTA BENE

Hund får ej prisbelönas om den är aggresiv eller har anatomiska 
defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

TESTIKLAR

Hos hanhund måste båda testiklarna vara fullt utveclade och 
normalt belägna i pungen.

SAMMANFATTNING

Cairnterriern skall vara en hund utan överdrifter. 
Sådana skall därför inte  premieras.
Typvariationen inom rasen är stor avseende storlek och proportioner.
Den skall vara rörlig och kvick i vändningarna samt vaken på allt som 
händer i omgivningen.
Fri visning och showighet skall premieras.

KOMMENTAR

Många cairn är idag högre än 
standarden föreskriver. 
Det bör noteras vid bedöm-
ning. 
Någon diskvalifi cerande gräns 
fi nns ej.

KOMMENTAR

Många cairn är idag högre än 
standarden föreskriver.
Det bör noteras vid bedöm-
ning. 
Någon diskvalifi cerande gräns
fi nns ej.
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Ovanstående bildserie visar en cairnterriers utveckling från valp till veteran. 

4 månader

9 månader

3 år

12 år
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