NORWIŠKI TERIER
FCI-Standard N° 72 / 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.

KRATKA ZGODOVINA: norwiški in norfolški terier sta svoje ime dobila po deželi in mestu. Vse do sredine 19.
Stoletja med njima ni bilo večjih razlik, saj so ju v glavnem uporabljali za delo na kmetijah. Tipičen kratkonogi
terier, čil kompakten, ki ga niso uporabljali le za lov na lisice in jazbece ampak tudi na podgane. Ima odlične
predispozicije, je neustrašen, vendar spopada nikoli ne začne sam. Pri svojem delu zlepa ne odneha. Leta 1932 je
bila pasma vpisana v rodovno knjigo, do leta 1964 so jo vodili kot eno pasmo z različnimi oblikami uhljev;
norwiškega terierja s padajočimi uhlji (sedaj znan kot norfolški terier) in tistega s pokončnimi (norwiški terier).

SPLOŠEN OPIS: eden najmanjših med terierji. Majhen, nizek, oster pes. Kompakten in močen, dobro grajen in
močnih kosti. Njegov ponos rani neupravičeno kaznovanje.

VEDENJE / TEMPERAMENT: eden najmanjših terierjev. Ljubkih dispozicij, nekonflikten, izredno aktiven in
močne konstitucije. Vesel in neustrašen.

GLAVA

LOBANJSKI DEL :
Lobanja: ne preveč zaokrožene, široka. Uhlja sta nastavljena široko narazen.
Čelno kolence: precej izrazito.

OBRAZNI DEL :
Gobec: močen in klinaste oblike. Dolžina gobca mora biti za tretjino krajša od dolžine med zatiljem in spodnjim
delom čelnega kolenca.
Ustnice: ustnice so priležne.
Čeljusti/zobje: čeljusti somerne in močne. Precej veliki in močni zobje. Popoln in pravilen škarjast ugriz, tako, da
se zgornji zobje tesno prilegajo na spodnje in tvorijo kvadratasto čeljust.
Oči: relativno majhne, ovalne, temne. Zelo izrazne oči. Jasnega in ostrega pogleda.
Uhlja: pokončna, na vrhu lobanje nastavljena precej narazen. Srednje velikosti z zašiljenimi konicami. V afektu
popolnoma pokončna, v mirovanju lahko položena nazaj.

VRAT: močen, precej dolg, sicer sorazmeren. Prehaja v dobro nastavljena ramena.

TRUP:
Hrbet: kratek, kompakten in raven.
Ledja: kratka.
Prsni koš: rebrni del dolg in dobro obokan. Precej globok.

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: sprednje noge so kratke, močne in ravne.
Komolec: blizu trupa, priležen.
Peta: čvrsta in pokončna.

ZADNJE OKONČINE: širok, močen in mišičast.
Kolenski sklep: precej zasukan.
Skočni sklep: nizko nastavljen, da moč za dober izkorak.

ŠAPE: okrogle, dobro blazinjene in podobne mačjim. Obrnjene naravnost naprej tako med stanjem kot med hojo.

HOJA / GIBANJE: Prve noge se morajo med gibanjem premikati naravnost naprej, zadnje pa jim morajo slediti.
Skočna sklepa sta vzporedna in upognjena proti blazinicam.

KOŽUH

Dlaka: močna, ostra, ravna in priležna. Gosta podlanka. Daljša in bolj groba na vratu, kjer tvori ovratnik, ki objema
obraz. Dlaka na glavi in uhljih je kratka in gladka, izjemi sta le dlaka na gobcu (brada) in obrvi.
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.

