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Förord
Russkiy Toy kommer från Ryssland, som är ett enormt stort land till ytan med en
begränsad infrastruktur. De flesta uppfödarna har inte samma möjlighet som
t.ex. svenska uppfödare att resa och använda avelsmaterial från andra delar av
landet.
Detta tillsammans med att det inte är så länge sedan aveln av Russkiy Toy
upptogs igen, gör att det finns flera varianter av Russkiy Toy, utan att för den
saken vara utanför rasens standard. I folkmun pratas det om Moscowtyp och
St Petersburgtyp. En kompaktare, och en mer högbent variant.
Rasen är ung utanför Ryssland och vi bör vara öppna för den utveckling som
rasen är under. Detta gäller förstås både i ursprungslandet och utanför.
Rasen hade fram till 1999 olika standard för långhårig och släthårig Russkiy Toy.
Det vill säga det förväntades olika konstruktion.

/ Svenska Russkiy Toy Klubben

Raskompendiet är sammanställt av Lena Haglund, Carina Lindmark och
Ulrika Brattberger Ekstrand.

Rasens historia och bakgrund i Ryssland
Ursprunget för Russkiy Toy har varit mycket svår att fastställa och rasens historia är i
mångt och mycket baserad på hörsägen. Tittar man på Rysslands historia är det
lättare att förstå varför det finns så många olika versioner om rasens historia. Med vår
ras som utgångspunkt kan vi dela in historien i 3 delar:
- Före Ryska revolutionen 1905 (tsartiden).
- Perioden mellan revolutionen och Berlinmurens fall 1989.
- Tiden efter murens fall.
Tsartiden började år 1533 då Ivan IV (Ivan den Förskräcklige) besteg tronen vid 3 års
ålder. År 1547, vid 16 års ålder tog han titeln Tsar (självhärskare), vilket ingen tidigare
regent gjort. Fram till början av 1900-talet var den ekonomiska skillnaden mellan adel
och resten av folket enorm. Folket, som mestadels var bönder, var så fattiga att de
ofta var helt utan mat. Adeln däremot var välbärgade och levde i överdåd på stora
gods. Den uttråkade aristokratin hade behov av något att roa sig med. Engelska
klubbar där man diskuterade bl.a. politik och umgicks blev populära. Det blev mode
med pälsar och naturligtvis en hund att medföra på premiärer och på operan som
levande acessoar, en elegant, liten salongshund att bära i famnen.
Under början av 1900-talet började missnöjet med statsmakterna gro. Omfattande
strejker bland såväl arbetare i städerna, som bland bönderna på landet, ledde till att
Ryska revolutionen bröt ut 1905.
Tsar Nikolaj II besköt demonstranterna och flera dog. Detta blev början till den största
generalstrejk och uppror världen ditintills skådat. Folket sköt både adelsmän och
deras hundar. ”Bortskämda, kapitalistiska, värdelösa djur som konsumerar livsmedel
medan arbetarklassen svälter” sa man.
Tiden efter revolutionen präglas av fortsatt fattigdom och brist på mat som
kulminerade i Februarirevolutionen 1917 mot tsarväldet. Till slut slöt tsarens soldater
upp på demonstranternas sida och tsaren hade ingen annan utväg än att abdikera.
Krig (Ryska inbördeskriget, Första Världskriget, Andra Världskriget och den konflikt
med USA som brukar betecknas som Kalla Kriget) och fortsatt fattigdom präglar
perioden fram till Berlinmurens fall 1989.
Under slutet av 1980-talet började det kommunistiska partiets ordförande, Michail
Gorbatjov, reformera landets ekonomi. Slagorden för hans kampanj blev glasnost
(ryska för öppenhet) och perestrojka (ryska för ombyggnad). Försöken skapade dock
katastrofala socioekonomiska konsekvenser, vilket ledde till Sovjetunionens kollaps,
efter en misslyckad militärkupp 1991.

Med denna korta sammanfattning av ryska historien kan det vara lättare att förstå att
de populationer av hundar som fanns i landet var mycket regionala och numerärt
små. Man hade helt enkelt inte ekonomiska förutsättningar för regelbundna
kontakter mellan uppfödare över hela landet. Russkiy Toy var från början adelns
hundar. De hölls, dels som sällskapshundar för adelsdamerna, dels som
rått/musfångare samt även som levande ringklockor på de stora godsen. Man hade
ofta Russkiy Toy som varnade när främmande närmade sig ägorna för att sedan
springa in och överlåta vaktandet till större hundar t.ex. olika varianter av Ovtjarka.
De skulle även vara sociala då de fick följa med på adelsdamernas olika sociala
evenemang. De kallades från början bara toy terrier, eller black & tan terrier och de få
djur som överlevde revolutionen bildar basen för den ras vi idag benämner Russkiy
Toy.
En del nämner flera raser som delar av rasens ursprung, Chihuahua, Yorkshireterrier,
Dvärgpinscher, Engelsk Toy Terrier och andra inhemska små hundar. Andra hävdar
bestämt att det vid den tiden inte fanns utländska raser i landet varför de inte kan
vara del av framtagandet av rasen. Eventuellt kan hemvändande soldater ha haft små
hundar med sig från krig i andra länder och dessa ska ha kunnat användas i
utvecklingen av dagens hundar. Möjligen kan alla ha rätt, eftersom landets olika delar
varit så isolerade kan de olika versionerna av rasens ursprung helt enkelt vara lokala. I
vissa regioner har rasen kanske byggts upp med hjälp av utländska raser, i andra delar
är den enbart sprungen ur inhemskt material.
I maj 1907 hölls en utställning med 11 toy terriers. I Moskva 1923 ställdes 2 toy
terriers ut och på Leningrad utställningen 1947 visades endast en.
Rasen hade fram till 1958 bara funnits i den släthåriga varianten.
Leningrad, Sverdlovsk och Irkutsk blev centra för rasens utveckling. En höjdpunkt i
avelsarbetet var den 12 oktober 1958 när en långhårig hundvalp med namn Chiki såg
dagens ljus. När den ovanliga valpen växte upp (han vägde 2,5 kg) fick han långt hår
på öron, på kroppen och på utsidan av benen. Hans färg var black & tan. Det
effektfulla, originella utseendet på hanhunden intresserade uppfödarna och man
bestämde att hunden skulle bevaras för eftervärlden och arbetet övervakades av
Moskvakynologen Eugenia Fominichna Zharova.
Man parade Chiki med en svartfläckig tik av en ullig typ, vilken påminde om
hanhundens mamma och tre långhåriga valpar såg dagens ljus. Den långhåriga
varianten var länge starkt koncentrerad till området runt Moskva varför den kom att
kallas långhårig Moskvadvärgterrier.

1963 fick familjen Chrusjtjov 2 Chihuahua valpar i gåva och populariteten för små,
långhåriga hundar ökade dramatiskt.
1966 skrevs den första standarden för Russkiy Toy, utarbetad av just Eugenia
Fominichna Zharova. Med den som riktlinje började man avla rasen även i andra
delar av landet. Eugenia Fominichna Zharova propagerade också för att man skulle
börja stambokföra hundarna.
1967 på den sovjetiska hundutställningen visades ca 100 stycken toy terriers.

Under 80-talet genomgick toy terriern, särskilt den långhåriga varianten, en
dramatisk period i sin historia. I och med att järnridån rasade och kontakten ökade
mellan väst och öst, så fördes okända och exotiska raser in i landet. I takt med att
importen av andra raser ökade, föll intresset för de inhemska raserna.
I början av 90-talet föll åter antalet Russkiy Toy till en kritisk nivå, men detta gav
möjlighet till nya unga intresserade uppfödare att ta vid arbetet med att utveckla
rasen.
1999 gav den Ryska Kynologiska Federation ut en ny, officiell rasstandard för Russkiy
Toy där den släthåriga och den långhåriga toyterriern ingick som två varianter av
samma ras.
2001 gavs en ny rasstandard ut och 2006 fastställdes den rasstandard som gäller idag
och i februari 2006 godkändes rasen av FCI och SKK.
T.o.m. mars 2014 har ca 700 Russkiy Toy registrerats hos SKK. Ca 500 är långhåriga
och ca 200 är släthåriga.

FCI-nummer 352
Originalstandard 2006-02-21
FCI-Standard 2006-06-12; engelska
SKKs Standardkommitté 2006-08-21

Standard för

Russkiy Toy
Ursprungsland/
Hemland
Ryssland
Användningsområde
Sällskapshund
FCI-Klassifikation
Grupp 9, sektion 9

Bakgrund/ändamål
I början av 1900-talet var english toy terrier en av de mest populära
dvärghundarna i Ryssland. Mellan 1920 och 1950 upphörde
så gott som uppfödningen av denna ras i Sovjetunionen
och antalet hundar minskade drastiskt. I mitten av 1950-talet
började man bygga upp rasen igen. Praktiskt taget alla hundar
som användes i avel var utan stamtavla och många var inte
renrasiga.
Standarden beskrev en dvärgterrier som skiljde sig
markant från english toy terrier på flera sätt. Utvecklingen av
russkiy toy fortsatte sin egen väg.
Den 12 oktober 1958 gav två släthåriga hundar, varav en med
något längre päls, upphov till en hanhund med iögonfallande
fransar på öron och ben. Man beslutade att avla vidare på dessa
egenskaper. Hanhunden parades med en tik som också hade
något längre päls. På så vis uppstod den långhåriga varianten av
russkiy toy. Den kallades långhårig moskvadvärgterrier.
Yevgueniya Fominichna Zharova, uppfödare från Moskva, spelade
en viktig roll när det gällde att skapa denna rasvariant.
Russkiy toy utvecklades isolerat ur ett starkt selekterat material
under en längre tid. Russkiy toy förekommer i två pälsvarianter:
lång- och släthårig.

Russkiy Toy från 1950- till 2000-tal

-70

-54

-60

-79

-90

-97

-02

-01
-09

Helhetsintryck
Russkiy Toy skall vara elegant, ha långa ben och vara livlig till sitt
sätt. Rasen skall ha fin benstomme och torr muskulatur. Könsprägeln
skall bara vara svagt markerad.

Russkiy Toy släthårig

Släthåriga varianter av

Russkiy Toy långhårig

Engelsk Toy Terrier

Pražský Krysarík

Chihuahua

Kommentar : Russkiy Toy ska ge ett lätt och elegant uttryck, att jämföra med Prazsky Krysarik
och Chihuahuas kraftigare kropp.
Den uppdragna buklinjen och de långa benen bidrar till att Russkiy Toy ser lättare ut.

Viktiga måttförhållanden
Russkiy Toy skall vara kvadratiskt byggd. Benlängden skall bara något överstiga kroppsdjupet.
Bröstkorgen skall vara tillräckligt djup.

Bra proportioner
a - Kroppslängden =mankhöjden,

b - bra höjd vid armbågen

c-en kvadrat.

Uppförande/karaktär
Rasen skall vara aktiv, mycket glad och varken skygg eller aggressiv.
Uppträdandet skiljer sig markant mellan hanhundar och tikar.

Kommentar: Standarden säger inget om uppträdandet. Vår uppfattning är att tikar och
hanar skiljer sig på samma sätt som inom andra raser. Den subjektiva uppfattningen är
att hanarna är mer lekfulla och tikarna mer egensinniga, men definitivt på individbasis.

Huvudet
Huvudet skall vara litet i proportion med kroppen.

Skallparti
Skallpartiet skall vara högt men inte alltför brett (bredden i nivå med okbågarna skall inte
överstiga skallens djup).

Korrekt skallhöjd

Korrekt skallbredd

Korrekt bredd och djup på huvudet

(Långhårig unghund, ej färdigvuxet
behäng på öronen.)

Låg skallhöjd

Smal skalle

Hög skallhöjd

Bred skalle

Huvuden Långhårig Russkiy Toy

Huvuden Släthårig Russkiy Toy

Stop
Stopet skall vara tydligt markerat.

Nostryffel
Nostryffeln skall vara liten. Färgen skall vara svart eller i ton
med pälsfärgen.

Exempel på svart nostryffel eller i ton
med pälsfärg

Nosparti
Nospartiet skall vara torrt, spetsigt och något kortare än skallpartiet.

Läppar
Läpparna skall vara tunna, torra och åtsmitande. Färgen skall vara
mörk eller i ton med pälsfärgen.

Käkar/Tänder
Tänderna skall vara små och vita. Bettet skall vara saxbett.
Avsaknad av 2 framtänder i varje käke är tillåtet.
Kommentar : De kan alltså sakna totalt fyra framtänder. 2 uppe och 2 nere.

Kinder
Kindbenen skall vara bara något framträdande.

Ögon
Ögonen skall vara stora, runda och mörka. De skall vara
något framträdande, sitta brett isär och vara riktade
rakt fram.
Ögonkanterna skall ligga väl an och vara mörka eller
i ton med pälsfärgen.

Öron
Öronen skall vara stora, tunna, högt ansatta och upprättstående.

Upprättstående,
högt ansatta

Lågt ansatta

Upprättstående,
högt ansatta,
riklig behåring

Upprättstående,
högt ansatta,
dålig behåring

Veckade

Halvresta,
riklig behåring

”Vippande” ståöron

Halvresta,
dålig behåring

Hängöron

Hängöron,
riklig behåring

Kommentar: Öronen ska vara stora, dock inte överdrivna. De ska vara i proportion
till huvud och kropp i storlek.
Öronens form finns det ingen angivelse för.
Halvresta öron hos långhåriga hundar med tunga fransar är tillåtet, men inte önskvärt.

.

Hals
Halsen skall vara lång, torr, högt buren och något välvd.

Korrekt hals

Lågt buren hals

För högt vertikal buren hals

Kommentar: Halsen uppfattas ofta kortare på den långhåriga varianten på grund av
pälsbehåringen.

Kropp
Rygglinje
Rygglinjen skall slutta gradvis från manken till svansroten.
Manke
Manken skall vara något markerad.

Rygg
Ryggen skall vara stark och rak.

Ländparti
Ländpartiet skall vara kort och något välvt.

Något välvd

Rak

Rundad

Kors
Korset skall vara något rundat och en aning sluttande.

Kommentar: Russkiy Toys bakparti förväxlas ofta med terrierns bakparti. Länden ska
vara något välvt, och korset något rundat och aningen sluttande. Notera att standarden
säger inget om svansens ansättning, bara att låg svansansättning återfinns under fel.

Bröstkorg
Bröstkorgen skall vara oval, tillräckligt djup och inte alltför bred.

Underlinje
Buken och flankerna skall vara uppdragna och bilda en mjuk
kurva från bröstkorgen till flankerna.

.

Bra buklinje

Dålig buklinje (överviktig hund?)

För kort bröstkorg

Svans
Kuperad svans:
Den kuperade svansen skall bäras högt. Svansen kuperas kort (endast 2 eller 3 kotor skall vara
kvar).
Okuperad svans:
I länder där svanskupering är förbjuden i lag skall svansen vara naturlig. Den okuperade svansen
skall vara formad som en skära och aldrig bäras under rygglinjen.

SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE

Korrekt

Korrekt

Korrekt

Felaktig

Kommentar: Standarden säger ingenting om svansen längd.
Tidigare standard angav att svansen skulle bäras högt i rörelse. Vår erfarenhet säger att en
Russkiy Toy i stillhet kan lika gärna bära svansen hängande.

.

Extremiteter
Framställ
Frambenen skall vara torra med tunn benstomme. Sedda framifrån
skall frambenen vara raka och parallella.

Raka, parallella

Ej korrekt

Skulderblad
Skulderbladen skall vara måttligt långa och inte alltför sluttande.

Överarm
Vinkeln mellan överarmarna och skulderbladen skall vara 105
grader. Överarmarna skall vara ungefär lika långa som skulderbladen.

Armbåge
Armbågarna skall ligga i linje med kroppen.

Underarm
Underarmarna skall vara långa och raka.
Handlov
Handlederna skall vara torra.

Mellanhand
Mellanhänderna skall vara nästan lodräta.

Nästan lodrät

Lodrät

Vinklad

För vek

Framtassar
Framtassarna skall vara små, ovala och varken vara riktade utåt
eller inåt. Tårna skall vara slutna och välvda. Klorna och de elastiska
trampdynorna skall vara svarta eller i ton med pälsfärgen.
Bakställ
Bakbenen skall sedda bakifrån vara raka och parallella. De skall
vara något vidare ställda än frambenen. Knän och hasor skall
vara tillräckligt vinklade.

Förhållande fram- och bakben

Lår
Låren skall ha torra och utvecklade muskler.

Underben
Underbenen skall vara lika långa som låren.

Has
Hasorna skall vara tillräckligt vinklade.

Kommentar: En Russkiy Toy ska vara ”tillräckligt vinklad”. En övervinklad Russkiy Toy får
felaktigt rörelsemönster, likväl som den med för dåliga vinklar.

Mellanfot
Mellanfötterna skall vara lodrätt ställda.

Baktassar
Baktassarna skall vara välvda och lite smalare än framtassarna.
Klor och trampdynor skall vara svarta eller i ton med pälsfärgen.

Rörelser
Rörelserna skall vara lätta, parallella och snabba. Rygglinjen skall
vara fast under rörelse.

Släthårig

Långhårig

Båda hundarna har bra rörelser. De kliver på i travet med både fram- och bakben, rygglinjen är svagt sluttande, de håller
huvudet högt. Vänstra hunden, saknar bara att öronen riktas framåt. Även högra hunden rör sig bra, fast öronens fransar
täcker dock halsen och precis som den vänstra hunden kunde man önska att öronen bars framåt.

Kommentar: Rörelsen ska vara lätt och snabb. Ej för markvinnande eller trippande.

Hud

Huden skall vara tunn, torr och åtliggande.

Päls
Pälsstruktur
Det finns två typer av päls: släthårig och långhårig.
Släthårig:
kort, tätt åtliggande, glänsande päls utan underull eller kala fläckar.
Långhårig:
kroppen skall vara täckt av måttligt lång (3-5 cm), rak eller något
vågig päls som skall ligga tätt och inte dölja kroppens silhuett.
Pälsen skall vara kort och åtliggande på huvudet och framsidan av benen. Det skall finnas
tydliga behäng på baksidan av benen.
Tassarna skall ha lång, silkesaktig päls som döljer klorna fullständigt.
Öronen skall vara täckta med tät, lång päls som bildar fransar.
Efter 3 års ålder skall fransarna vara så utvecklade att de fullständigt
döljer öronens utsidor och spetsar.
Pälsen på kroppen får inte se rufsig ut eller vara alltför kort (kortare än 2 cm).

Kommentar:
Släthår: Den släthåriga varianten ska vara släthårig, inte korthårig.
Långhår: Standarden nämner inget om pälstyp utan medger olika strukturer. Den ska ligga
tätt mot kroppen.
Pälsen får vara vågig, men inte lockig.
Den långhåriga varianten ska ha tydliga behäng.
Russkiy Toy är ingen trimras.

Färg
Färgen skall vara svart, brun eller blå med tanteckning. Även rött
i alla nyanser med eller utan svarta eller bruna hårspetsar. Ju
djupare färg desto bättre gäller för alla färgvarianter.

Black&Tan

Brown&Tan

Blue&Tan

Röd
varianter
med eller utan
bruna eller
svarta
hårspetsar

Storlek/vikt
Mankhöjd
Hanhundar och tikar: 20-28 cm (med tolerans på +/- 1 cm)
Kommentar :
Med så stort spann på mankhöjden som 8 cm, upplevs den största och minsta hunden som
mycket olika i storlek.
Mankhöjd över 30 cm eller under 18 cm är ett diskvalificerande fel.

Vikt
Hanhundar och tikar: upp till 3 kg
Kommentar: Vikt under 1 kg är ett diskvalificerande fel.

Russkiy Toy långhår

Russkiy Toy långhår

Russkiy Toy släthår

Russkiy Toy släthår

Fel
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande
till graden av avvikelse.
- Blygt uppträdande.
- Tångbett eller framtänder som lutar framåt.
- Halvresta öron. Hos långhåriga hundar med tunga fransar är
detta tillåtet men inte önskvärt.
- Lågt ansatt svans.
- Kala fläckar hos släthåriga hundar.
- Alltför lång eller kort päls på kroppen hos långhåriga hundar.
- Små vita tecken på bringa och tår.
- Enfärgat svart, brun eller blå pälsfärg. Tanteckning som är för
utbredd eller som är sotig.

Diskvalificerande fel
- Aggressivitet, överdriven rädsla.
- Överbett eller markant underbett. Avsaknad av 1 hörntand;
avsaknad av fler än 2 framtänder i varje käke.
- Hängöron.
- Korta ben.
- Släthåriga hundar: många kala fläckar.
- Långhåriga hundar: avsaknad av fransar på öron; lockig päls.
- Vit pälsfärg, vita tecken på huvudet, buken och ovanför
handlederna. Stora vita fläckar på bröstkorgen och halsen.
Brindling i tanteckningen.
- Mankhöjd över 30 cm eller under 18 cm.
- Vikt under 1kg.

Nota bene
Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg
eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka
dess hälsa och sundhet.

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

