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RASEBESKRIVELSE FOR JACK RUSSELL TERRIER

Opprinnelsesland:

Storbritannia

hjemland:

Australia

Bruksområde:
En god jaktterrier med evne til hi-arbeid.
selskapshund.

Utmerket

Historie:

Pastor John Russell utviklet på 1800-tallet en type fox
terrier som passet hans behov og kunne løpe med fox
hounds og gå inn i hiet og skremme ut reven og andre
byttedyr.
To varianter utviklet seg.
De var
grunnleggende like, bortsett fra i høyde og proporsjon.
Den høyere, mer kvadratiske hunden kalles Parson
Russell terrier, den lavere, litt lengre er kjent som Jack
Russell terrier.

Helhetsinntrykk:

Sterk, aktiv, smidig bruksterrier med fleksibel kropp av
middels lengde. Beveger seg effektivt med stor selvsikkerhet.
Vanligvis kupert * Glatthåret, ruhåret eller "broken".

Proporsjoner:

Kroppslengden noe lengre enn mankehøyden.
Brystdybden er halve mankehøyden.
Omkretsen bak albuene ca 40-43 cm

Atferd/Temperament: Livlig, våken og aktiv. Ivrig og intelligent uttrykk. Modig og
uredd, vennlig og selvsikker.
Hode:
Skalle:

Flat, moderat bred, smalner gradvis mot ø ynene og det
brede snutepartiet..

Stopp:

Tydelig, men ikke for markert.

Ansiktsregion:

Nesebrusk:

Sort.

Snuteparti:

Lengden fra stoppen til nesebrusk noe kortere enn
skallelengden.

Kinn:

Velutviklet muskulatur.

Lepper:

Stramme og sorte.
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Kjever/tenner:

Meget kraftige, dype, brede og sterke kjever.
tenner, saksebitt.

Kraftige

Øyne:

Mandelformede. Små, mørke med ivrig uttrykk.
være utstående. Stramme, sorte øyelokksrender.

Må ikke

Ører:

Knappører eller hengende, meget bevegelige.

Hals:

Tørr, muskuløs med stolt reisning.

Forlemmer:

.

Skulder:

Godt tilbakelagt, ikke tung.

Overarm:

Av passende lengde og vinkling slik at albuene er plassert
godt under kroppen.

Underarm:

Rett fra albuene til potene sett både for- og bakfra.

Mellomhånd:

Sterk og loddrett.

Poter:

Runde, sterke tredeputer. Ikke store.
Verken inn- eller utoverdreide.

Kropp:

Moderat hvelvet.

Rektangulær. Lengden fra manken til haleroten noe lengre
enn mankehøyden.

Rygg:

Rett.

Lend:

Kort, sterk og meget muskuløs.

Bryst:

Heller dypt enn bredt, med god klaring fra bakken slik at
brystdybden er halvveis mellom bakken og manken. Godt
hvelvede ribben, noe flatere bak skuldrene slik at et par
hender når rundt brystkassen, ca 40-43 cm. Tydelig forbryst.

Hale:

Kan henge når hunden er i ro. Stående under bevegelse.
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Dersom kupert* skal tuppen være på samme nivå som ørene

Baklemmer:

Kraftige, muskuløse, i proporsjon til skuldrene.

Knær:

Velvinklede.

Haser:

Lave.

Poter:

Som foran.

Bevegelser:

Frie, fjærende

Pels:
Hårlag:

Kan være glatthåret, ruhåret eller "broken". Vannavstøtende.
Skal ikke trimmes for å se glatt ut.

Farge:

Hvitt må dominere med sorte og/eller tan tegninger. Tantegningene kan variere fra helt lyst til mørkt (kastanje).

Størrelse:
Mankehøyde:

Ideal 25 - 30 cm

Vekt:

Ca 1 kg for hver cm. Dvs at en 25cm høy hund skal veie ca
5 kg, en 30cm høy skal veie 6kg.
.
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket
er og effekten på hundens helse og velferd samt dens evne
til å utføre sitt tradisjonelle arbeid.
-manglende terriertype
-manglende balanse, dvs enhver overdrivelse
-ikke korrekt bitt

Feil:

Diskvalifiserende
feil:




Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
* Halekupering er forbudt ihht norsk lov.
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