
Jack Russell Terrier 

Raskompendium 



Jack Russell Terrier i jämförelse med Parson Russel l 
Terrier och Foxterrier gällande proportioner 

Notera att bilden ovan kommer från 
USA där rasen kallas russell terrier. 

Bilden publiceras med tillstånd av 
Pamela P. Simons 



Australien 

Duglig jaktterrier, lämpad för grytjakt. Utmärkt sällskapshund. 

Grupp 3, sektion 2, Arbetsprov är valfritt. 

Jack russell terrier kommer ursprungligen från England. Där formades rasen under 
1800-talet av kyrkoherde John (Jack) Russell. 
Han utvecklade en typ av foxterrier som passade de jaktegenskaper han sökte i en 
hund som skull klara av livet med foxhounds likaväl som att den skulle kunna driva ut 
räv och andra rovdjur ur gryt. Två varianter utvecklades ur så gott som samma linjer, 
enda skillnaden var egentligen storlek och proportioner. Den högre, mer kvadratiskt 
byggda varianten är numera känd som parson russell terrier medan den lågbenta,  
proportionellt längre är känd som jack russell terrier. 

HISTORIK 

1.  Jack russell terrier har varit en godkänd ras i Australien sedan 1991 

2.  Den Australiska jack russell terriern hade förmånen att ha hängivna och  
kunniga supporters i The jack russell terrier Club Of Australia (Inc.) som  
grundades 1972. De förde stambok och hade noggrant nedtecknade stamtavlor 
som kunde styrkas. Klubben har en växande grupp av typlika hundar som fått  
internationellt erkännande under namnet Australisk jack russell terrier. 

3.  The jack russell terrier Club Of Australia var ansvarig för rasens utveckling fram 
till 1991 

4.  I Australien registrerades 1977 st jack russell terriers år 1988 

5.  Den Australiska standarden är kortfattad, noggrann, beskrivande och  
internationellt tillämplig 

6.  Australiensarna hade erfarenhet av att tidigare ha utvecklat border collien som 
godkänd ras och förde fram den till dess nuvarande höga standard.  
De uttnyttjade den kunskapen också på jack russell terrier. 

Varför har Jack Russell Terrier en Australisk stand ard? 
Text och kommentarer från föregående kompendium, översatt av Siv Jernhake 

RASSTANDARD 

URSPRUNGSLAND / HEMLAND 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

FCI - KLASSIFIKATION 

BAKGRUND / ÄNDAMÅL 



Jack russell terrier skall vara en karaktärsfull, aktiv, stark och smidigt byggd jaktterrier 
med flexibel kropp av medellängd. De kvicka rörelserna passar det alerta uttrycket.  
Kupering av svansen är valfritt i Australien. Pälsen kan vara slät, sträv eller raggig. 
 
Kommentarer 
Kupering ej tillåtet i Australien, vi föredrar att kalla pälsens tre olika hårlag för slät, sträv 
och broken.Tänk på att jack russell terriern är en liten hund som skall kunna ta sig  
in i ett rävgryt och måste vara så byggd att den kan vända där inne. 
 
 

Kroppen skall vara längre än den är hög, dvs. rektangulär. Kroppsdjupet, mätt från 
manke till bröstben, skall ha samma mått som benen, mätt från armbågarna till marken. 
Bröstkorgens omkrets bakom armbågarna skall vara ca 40 till 43 cm. 

Jack russell terrier skall vara livlig, alert och aktiv med ett intensivt och intelligent  
uttryck. Rasen skall vara framåt, orädd och vänlig med gott självförtroende. 
 

 

HELHETSINTRYCK 

RASSTANDARD 

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN 

RASSTANDARD 

RASSTANDARD 

Kommentarer 
Nyckelorden är stort självförtroende, livliga rörelser och intensivt uttryck. ”Framåt och 
orädd” betyder inte aggressiv. De skall vara vänliga med gott självförtroende -  
alltså en hund som ser ut att ha roligt. De får inte vara nervös, aggressiv eller skygg. 
Bra temperament och god karaktär har alltid varit viktiga egenskaper i rasen. De är  
stora personligheter och är anmärkningsvärt modiga för sin storlek. De är lika förtjusta  
i att gå på jakt, som att leka med barnen hemma. 

Kommentarer 
Jack russelln är en ras av ”mått och proportioner”, skall kunna spannas, 50/50, svagt 
rektangulär, 25-30 cm mankhöjd 

UPPFÖRANDE / KARAKTÄR 



RASSTANDARD 

SKALLPARTI 

HUVUD 

Skallen skall vara flat, måttligt bred och gradvis avsmalna mot ögonen och det breda 
nospartiet. 

Stop 
Stopet skall vara väl markerat men inte överdrivet. 

Nostryffel 
Nostryffeln skall vara svart 
 
Nosparti 
Nospartiets längd från stop till nostryffel skall vara något kortare än avståndet från stop 
till nackknöl. 

Läppar 
Läpparna skall sluta tätt intill käkarna och vara svartpigmenterade. 
 
Käkar/tänder 
Käkarna skall vara mycket starka, djupa, breda och kraftfulla. Tänderna skall vara  
starka och sluta i saxbett. 
 

Kinder 
Kindmuskulaturen skall vara välutvecklad.  

RASSTANDARD 

Kommentarer 
Skallen skall ej vara välvd  

RASSTANDARD 

Kommentarer 
Nospartiet får ej vara för snipigt eller ge ett för grovt intryck på grund av päls. 

Kommentarer 
korrekt saxbett, annan typ av bett är inte acceptabelt, fulltandat är önskvärt men vid 
skada skall ej hunden dömas ned. Kindmuskulaturen ska vara välutvecklad, men inte 
rund och bullig  

ANSIKTE 



RASSTANDARD 

Ögon 
Ögonen skall vara små, mandelformade och mörka med intensivt uttryck. De får inte 
vara framträdande. Ögonkanterna skall sluta väl an och vara svartpigmenterade. 

Öron 
Öronen skall vara övertippade framåt med ett svagt lyft i basen eller vara helt  
nedhängande. De skall ha fin struktur och vara mycket rörliga. 

Halsen skall vara muskulös och torr och bära upp huvudet med god hållning. 

Kommentarer 
Ljusa ögon är fel liksom stora runda ögon som stör uttrycket. Pigmenteringen på unga 
hundar med vitt ansikte kan ibland ta tid att utvecklas. Men detta faktum kan man ej ta 
hänsyn till när man dömer, eftersom man inte kan veta om pigmentet skall komma eller 
ej.  

RASSTANDARD 

Kommentarer 
”Fin struktur” betyder att örat känns mjukt och tunt att ta i och inte känns grovt och 
tjockt. Öron som är övertippade framåt och nedhängande öron är lika korrekt.  
Men nedhängande öron, som är för stora eller för lågt ansatta är fel.  
Ståndöron (ett eller båda) är ej tillåtna.  
En hund som skall jobba under jorden måste kunna täcka örongångarna. 

HALS 

RASSTANDARD 

Kommentarer 
En stark hals behövs för att kunna arbeta effektivt 



 Fina huvuden  



Längden från manke till svansansättning skall vara något större än mankhöjden. 

Rygg 
Ryggen skall vara plan. 
 
Ländparti 
Ländpartiet skall vara kort, starkt och kraftigt musklat. 
 
Bröstkorg 
Bröstkorgen skall hellre vara djup än bred, med gott avstånd till marken så att bröstet 
befinner sig mitt emellan manken och marken. 
Revbenen skall vara väl välvda i sin övre del mot kotpelaren, sedan bli flatare mot  
sidorna så att bröstkorgen kan omslutas 
bakom armbågarna med två händer – dvs. vara ca 40 till 43 cm i omkrets.  
Bröstbensknappen skall vara tydligt markerad framför skulderled-överarmsled. 
 
 

RASSTANDARD 

Kommentarer 
Kroppen skall vara svagt rektangulär, kropp-benhöjd 50/50. Ländpartiet skall vara 
kort. JACK RUSSELL ÄR INTE PARSON RUSSELL MED KORTARE BEN OCH ÄR 
INTE KVADRATISK. jack russell är en liten, välbalanserad hund som tillhör de  
lågbenta terrierraserna men är inte kortbent. Den skall vara svagt rektangulär i  
realiteten från bröstbensknapp till sittbensknöl ska längden vara något större än 
mankhöjden. 

KROPP 

RASSTANDARD 

Kommentarer 
Viktigt är att inte bröstkorgen är för tung, eller att en felaktig trimning kan ge ett tungt 
intryck med sparad päls i underlinje. 
Lägg särskilt märke till lydelsen ”bröstkorgen skall hellre vara djup än bred” och att 
bröstomfånget bakom armbågarna kan greppas (spannas) med två händer,  
ca 40-43 cm. Kolla och mät greppet i dina egna händer. 
Kom ihåg : bröstomfånget är fastlagt i rasens stand ard och är lika viktigt som 
måtten 50% benlängd och 50% bröstdjup. 
Många jack russell har för runda och korta bröstkorgar. När en jack russell arbetar i 
ett trångt utrymme lägger den sig på sidan för att komma igenom en trång passage. 
Med en vid bröstkorg skulle den fastna. 



Hund av utmärkt storlek och proportioner 



Svansen kan hänga ner när hunden är i vila. När hunden rör sig skall den bäras  
upprest. Om svansen är kuperad skall svanstippen vara i höjd med öronen. 
 

SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE 

EXTREMITETER 

SVANS 

FRAMSTÄLL 

RASSTANDARD 

Kommentarer 
Svansen är en viktig detalj. Domarna måste komma ihåg att svansen får hänga ned 
när hunden är i vila och att detta inte är ett fel. Svansar är idag ett problem som 
behöver uppmärksammas ytterligare. En för lågt ansatt svans är inte korrekt.  
Svansen skall bäras upprätt i rörelse men ej för tätt över ryggen eller vara ringlad som 
en spetssvans.   

Skulderblad 
Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda. Skuldrorna skall inte ha kraftig, bullig  
muskulatur. 
 
Överarm 
Överarmarna skall vara tillräckligt långa och vinklade så att armbågarna placeras  
under kroppen. 
 
Armbåge 
Armbågarna skall vara placerade under kroppen. 

Kommentarer 
Skulderbladen måste vara väl tillbakalagda. Frambenen måste vara raka. Det är  
viktigt att väl vinklade skulderblad och överarmar bibehålls i rasen. Överarmarna skall 
också vara tillräckligt långa, så att armbågarna placeras väl under kroppen och  
förbröstet skall vara synligt  men ej bestå av päls. Jack russell fronten är inte en  
s.k foxterrierfront, den får ej heller vara för tung. Se upp med : Raka skuldror, som  
alltid  påverkar rörelserna, otillräcklig längd på överarmarna samt krokiga ”fransyska” 
framben. Var särskilt noga med strävhåriga individer, då håret kan dölja vissa fel. 

RASSTANDARD 



Bra fronter  



Underarm 
Frambenen skall vara raka från armbågarna ner till tårna, sedda såväl framifrån som 
från sidan 
 
Framtassar 
Framtassarna skall vara runda, hårda och kompakta, varken inåt eller utåtvridna.  
De skall inte vara stora. Tårna skall vara måttligt välvda. 

Helhet 
Bakstället skall vara starkt, muskulöst och välbalanserat i proportion till framstället. 

Knäled 
Knälederna skall vara väl vinklade. 
 
Has/hasled 
Hasorna skall vara lågt ansatta. 
 
Mellanfot 
Mellanfötterna skall vara parallella sedda bakifrån när hunden är naturligt uppställd. 
 
Baktassar 
Baktassarna skall vara runda, hårda och kompakta, varken inåt- eller 
utåtvridna. De skall inte vara stora. Tårna skall vara måttligt välvda. 
 

RASSTANDARD 

BAKSTÄLL 

Kommentar 
Bakstället skall ej vara överdrivet vinklat. Bakstället skall ge gott påskjut i rörelse och 
ej hoppande, orena rörelser. 

RASSTANDARD 

Kommentarer 
Runda tassar är lika kattassar med tjocka trampdynor 



Rörelserna skall vara jämna, fria och fjädrande. 

RÖRELSER 

RASSTANDARD 

Kommentar 
En jack russel terrier skall ha bra steglängd med bra påskjut och se ”kaxig” ut i 
rörelse. SE UPP MED STELA, OSUNDA OCH HACKNEY RÖRELSER. Försök att se 
dem på löst koppel, många är trånga bak och har lösa slängande rörelser fram. 

Vägvinnande rörelser med bra steglängd 



PÄLS 

Kommentar 
Det finns tre hårlag, inget hårlag skall föredras före det andra. 
Ursprungligen hette de tre pälsstrukturerna slät, sträv och broken. I översättningen 
blev det några olyckliga och förvillande formuleringar då sträv skulle bytas ut mot 
raggig, och broken till sträv. Följden blev att de allra flesta använder de gamla 
termerna, och det kommer vi också att göra i detta kompendium.  

Slät: en bra, mycket tät, slät päls. Lika vädertålig som de båda andra strukturerna.  

Sträv: är en dubbel päls med  mjuk underull och hårda, sträva täckhår. 

Får inte vara nertrimmad så att den visas i bara underull, då kan inte vädertåligheten 
eller strukturen bedömas.  Får inte vara klippt.  

Broken: Det finns ett brett spektrum på graden av broken. Pälsen ligger alltid tätt mot 
kroppen, och har en hårdare struktur än den släta varianten. Mustasch, ögonbryn och 
lite skägg skiljer dem åt.  
 
Mjuka och lockiga pälsar är fel i alla kvaliteter liksom lång och riklig underull.  
En jack russell skall inte vara överdrivet ”stylad” eller preparerad och skall alltid ha en 
vädertålig päls.  

Pälsar av utmärkt kvalitet 
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Pälsstruktur 
Strukturen kan vara antingen slät, sträv eller raggig och den skall vara vädertålig.  
Pälsen skall inte ändras (genom trimning) för att se slät eller sträv ut. 

Färg 
Enfärgat vitt skall dominera, tecknen kan vara svarta och/eller rödgula (tan). Tanfärgen 
kan vara från mycket ljust gulrött tilldjupt kastanjerött. 

RASSTANDARD 

Kommentar  
Mycket viktigt, och gemensamt för alla tre pälsstrukturer är att de måste vara 
vädertåliga! Pälsen ska skydda mot regn och blåst, fukt och smuts. En klippt eller allt-
för nerstrippad päls ger inte det skyddet. En gles päls där skinnet lyser genom ger 
inget skydd och är alltså felaktig. En korrekt päls har rätt struktur också utan konst-
gjord preparering. 

RASSTANDARD 

Kommentar 
Vitt skall dominera och vara den huvudsakliga färgen . De tillåtna övriga färgerna är 
tan, som innefattar allt från citrongult till mahognyrött, och/eller svart. Brindle är en 
felaktig färg.   



STORLEK / VIKT 

RASSTANDARD 

Mankhöjd 
Idealmankhöjd: 25-30 cm 
 
Vikt 
Vikten skall vara densamma som 1 kg per 5 cm mankhöjd, dvs. en 25 cm hög hund 
skall väga ca 5 kg och en 30 cm hög hund 
skall väga ca 6 kg. 

Kommentar 
Tänk på att jack russell terrier är en ras av mått och proportioner, tänk på att storleken 
hålls inom de olika angivna måtten oavsett om det är hane eller tik. 
Den ursprungliga standarden skrevs i inches (tum) - alltså vore 25,5 - 30,5 cm en kor-
rektare måttangivelse. Förhållandet mellan mankhöjd och vikt indikerer en lätt byggd 
hund. Om en hund är för lätt eller tung kan den inte vara välbalanserad. 
 

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

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

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

FEL 

RASSTANDARD 

DISKVALIFICERANDE FEL 

TESTIKLAR 



 Jack Russell Terrier 
 
5 viktiga punkter att ge akt på 

 

Proportioner & Balans 

Huvud & Uttryck 

Bröstomfång ”Spanna” 

Över och underlinje 

Färg (övervägande vitt) & 

pigmentering 

Päls & Trimning 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Egna noteringar 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 



Grupp 3 
FCI-nummer 345 

FCI-standard på engelska publicerad 2012-12-05 2012-10-08 

Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2013-02-13 

Kompendiet framarbetat av  Ewa Nielsen, Lena Lövdahl och Ingrid Saltzman 
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