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POREKLO: Velika Britanija.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 24.06.1987.

RABA: terier.

KLASIFIKACIJA F.C.I.:

Skupina 3 terierji.
Sekcija 1 veliki in srednji terierji.
Možen delovni preizkus.

SPLOŠEN OPIS: v osnovi je to delovni terier, ki je sposoben slediti konju.

VEDENJE / TEMPERAMENT: kombiniran z aktivnostjo in hrabrostjo.

GLAVA: je podobna vidrini.

LOBANJSKI PREDEL:
Lobanja: srednje široka.

OBRAZNI DEL:
Smrček: zaželen je črn smrček. Smrček v jetrni barvi ali v barvi mesa ne predstavlja večje pomanjkljivosti.
Gobec: kratek, močan.
Čeljusti/zobje: Škarjast ugriz, zgornji zobje tesno preko spodnjih in tvorijo kvadratasto čeljust. Raven ugriz se
tolerira. Predgrizavost ali podgrizavost se štejeta za večjo pomanjkljivost in sta skrajno nezaželeni.
Oči: temne z ostrim izrazom.
Uhlji: majhni, v obliki črke V, srednje debeline. Tesno padajoči naprej proti licem.

VRAT: srednje dolg.

TELO: globok, raven in precej dolg.
Ledja: močna.
Prsni koš: rebra nošena precej nazaj, vendar ne preveč zaoljena. Glede na to, da je terier mora imeti obseg prsnega
koša za rameni toliko, da ga lahko preko primemo z obema rokama.

REP: bolj kratek, precej debel pri korenu, nato se zožuje. Visoko nastavljen, nošen pokončno, ne sme biti zavit
preko hrbta.

OKONČINE

SPREDNJE OKONČINE: sprednje noge ravne, ne preveč močnih kosti.
ZADNJE OKONČINE: močne, pripravljene za pospeševanje.
STOPALA: majhna z debelimi blazinicami.

HOJA / GIBANJE: zmožen slediti konju.

KOŽUH

Dlaka: ostra in gosta, s priležno podlanko.
Barva: rdeča, pšenična, siva in čreslovinasta ali modra in čreslovinasta.

VELIKOST IN TEŽA:
Teža:

samci 5,9 - 7,1 kg
samice 5,1 - 6,4 kg

POMANJKLJIVOSTI: kakršnokoli odstopanje od zgoraj navedenih točk se smatra za napako. Glede na
pomembnost napake mora biti ta natančno usklajena z oceno. Upoštevati je potrebno tudi posledice, ki vplivajo na
zdravje in dobrobit psa.

DISKVALIFIKACIJSKE NAPAKE:
-

vsak pes pri katerem se jasno kažejo psihične ali vedenjske težave naj bi bil diskvalificiran.

Samec mora imeti dva testisa normalne velikosti, spuščena v mošnjo.

