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BORDERTERRIER

(Rasnamn i hemlandet: Border Terrier)
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Hundaræktarfélag Íslands
Norsk Kennel Klub
Svenska Kennelklubben
Suomen Kennelliitto – Finska kennelklubben

Standard för

BORDERTERRIER
Ursprungsland/
hemland

Storbritannien

Användningsområde

Terrier

FCI-klassifikation

Grupp 3, sektion 1

Helhetsintryck

Borderterrier är främst en arbetande terrier med förmåga att följa
en häst.

Uppförande/karaktär

Rasen kombinerar aktivitet med jaktlust.

Huvud

Huvudet skall likna en utters.

Skallparti
Skalle

Skallen skall vara måttligt bred.

Ansikte
Nostryffel

Svart nostryffel föredras men lever- och eller köttfärgad nos är
inget allvarligt fel.

Nosparti

Nospartiet skall vara kort och kraftigt.

Käkar/tänder

Saxbett. Tångbett är accepterat. Underbett eller överbett är ett stort
fel och absolut inte önskvärt.

Ögon

Ögonen skall vara mörka med livligt uttryck.

Öron

Öronen skall vara små, V-formade och måttligt tjocka. De skall
bäras framåtvikta tätt intill kinderna.

Hals

Halsen skall vara medellång.

Kropp

Kroppen skall vara djup, smal och tämligen lång.

Ländparti

Ländpartiet skall vara starkt.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall inte vara för välvd eftersom man med båda
händerna skall kunna nå runt bröstkorgen bakom skuldrorna.
Revbenen skall nå långt bak.

Svans

Svansen skall vara måttligt kort och ganska tjock vid roten, därefter
avsmalnande. Den skall vara högt ansatt och glatt buren men inte
böjd över ryggen.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Frambenen skall vara raka med inte för kraftig benstomme.

Framtassar

Framtassarna skall vara små med tjocka trampdynor.

Bakställ
Helhet

Bakpartiet skall vara spänstigt.

Baktassar

Baktassarna skall vara små med tjocka trampdynor.

Rörelser

Rörelserna skall vara så sunda att hunden kan följa en häst.

Hud

Huden måste vara tjock.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara sträv och tät med tätt intilliggande underull.

Färg

Röd, vetefärgad, grizzle (grå-röd-melerad) med tantecken eller blå
(svart-blå-grå-melerad) med tantecken.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhundar:
Tikar:		

5,9–7,1 kg
5,1–6,4 kg

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.

Diskvalificerande fel

•		 Aggressiv eller extremt skygg.
•		 Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter.

Nota bene

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk
konstruktion skall användas till avel.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.

Underkäke
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Svansansättning

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med cirka 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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