
NORFOLŠKI TERIER

FCI-Standard N° 272 / 12.01.2009 / GB

POREKLO: Velika Britanija.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 04.11.2008.

RABA: terier.

KLASIFIKACIJA F.C.I.: Skupina 3 terierji.

Sekcija   2 mali terierji.

Brez delovnega preizkusa.



SPLOŠEN OPIS: eden manjših terierjev. Majhen, nizek, oster pes. Kompakten in močen, kratkega vratu. Dobro

grajen in močnih kosti. Njegov ponos rani neupravičeno kaznovanje.

VEDENJE / TEMPERAMENT: hudiček glede na svojo velikost.  Ljubkih dispozicij, nekonflikten, močnega

značaja, čuječ in neustrašen.

GLAVA

LOBANJSKI DEL :

Lobanja: široka, samo rahlo zaobljena, uhlja nastavljena precej narazen.

Čelno kolence: precej izrazito.

OBRAZNI DEL :

Gobec: klinaste oblike in močen. Dolžina gobca mora biti za tretjino krajša od dolžine med zatiljem in spodnjim

delom čelnega kolenca.

Ustnice: priležne ustnice.

Čeljust/zobje: močne čeljusti in zobje, ki so precej veliki. Popoln in pravilen škarjast ugriz, tako, da se zgornji zobje

tesno prilegajo na spodnje in tvorijo kvadratasto čeljust.

Oči: ovalne oblike, globoko vsajene. Temno rjave ali črne barve. Čuječega, predirnega in inteligentnega izraza.

Uhlja: srednje velikosti, oblike črke V, vendar rahlo zaokrožena na konicah. Uhlja padata naprej proti ličnicam

(poklapana uhlja).

VRAT: močen in srednje dolžine.

TRUP: kompakten, hrbet je kratek in raven. Rebra so dobro obokana.

REP: kupiranje repa ni obvezno.

 srednje dolgo kupiran, mora biti nošen pokončno. Koren mora biti na višini vrha trupa.

 rep srednje dolžine nudi psu ravnotežje. Debel ob korenu in se zožuje proti konici. Naj bo čim bolj raven

in elegantno nošen, a ne preveč veselo.

OKONČINE

SPREDNJE OKONČINE: someren. Prve noge so kratke, močne in ravne.

Lopatice: dobro nastavljene nazaj. Približno enake dolžine kot zgornji del nog.

ZADNJE OKONČINE: zelo mišičast.

Kolenski sklep: dobro upognjen.

Skočni sklep: precej spuščen in raven, če gledamo od zadaj. Dajo veliko moči za izkorak.



ŠAPE:  Okrogle z debelimi blazinicami.

HOJA / GIBANJE: korektno z dobrim izkorakom. Glede na ramena se giblje naravnost naprej. Zadnje noge

sledijo liniji sprednjih nog, gibanje v bokih je tekoče. Med gibanjem sta skočni in kolenski sklep precej upognjena.

Linija hrbta ostaja ravna.

KOŽUH

Dlaka: Močna, ostra, ravna in priležna telesu. Daljša in bolj groba na vratu in ramenih. Dlaka na glavi in uhljih je

kratka in gladka, izjemi sta le dlaka na gobcu (brada) in obrvi. Prekomerno trimanje nezaželeno.

Barva: Vsi odtenki rdeče, pšenične, črne in čreslovinaste ali sive. Bele oznake ali zaplate nezaželene, vendar

dopustne.

VELIKOST: idealna plečna višina je med 25 in 26 cm.

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:

- agresiven ali preveč plah pes;

- 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.


