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Bakgrund/ändamål

Airedaleterrier är ursprunglig från Storbritannien och från landskapet Yorkshire. Ryktet säger att det var Airedale-utställningen som
gav upphov till rasnamnet. Många terrier som levde i dalgångarna
efter Wharfes, Calders och Aires flodstränder ställdes ut i stort antal
på den utställningen. Airedaleterrier är den största av alla terrierraser och representerar terrierns alla kända karaktärsdrag – rasen är
känd som Kungen bland terriers. Airedaleterrier har särdeles god
vittringsförmåga och har använts i Afrika, Indien och Kanada för
spårning. Rasen har också historiskt använts av Röda korset i krigszoner liksom av både polis och militär i Storbritannien och Ryssland.

Helhetsintryck

Airedaleterrier är till storleken den största av terrierraserna. Den
skall vara muskulös, rörlig, ganska kort och kraftigt byggd utan
tendens till högställdhet eller överdrivet lång kropp.

Uppförande/karaktär

Airedaleterrier skall ha ett vaket uttryck, snabba rörelser och förväntansfullt ”stå på tårna” inför minsta rörelse. Rasens karaktärsdrag
utmärks av ögonens uttryck, öronens hållning och den upprätt
burna svansen. Till temperamentet är den öppen, självsäker, vänlig,
modig och intelligent. Den är alltid uppmärksam, inte aggressiv
men orädd.

Huvud

Huvudet skall vara välbalanserat utan märkbar skillnad i längd
mellan skalle och nosparti. Det skall vara fritt från rynkor.

Skallparti
Skalle
Stop

Hjässan skall vara lång och flat, inte för bred mellan öronen och
svagt avsmalnande mot ögonen.
Stopet skall knappt vara synligt.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart.

Nosparti

Nospartiet skall vara väl utfyllt under ögonen, varken uppnäst
eller urgröpt under ögonen, utan en fin utmejsling bidrar till att
utseendet inte blir kilformat eller obetydligt.

Läppar

Läpparna skall vara strama.

Käkar/tänder

Över- och underkäkarna skall vara djupa, kraftfulla, starka och
muskulösa, eftersom ett kraftigt nosparti är mycket önskvärt. Det
är inte önskvärt med en överdriven utveckling av käkarna vilket
kan ge kinderna ett runt, utbuktande utseende. Saxbett föredras
men tångbett accepteras. Tänderna skall vara kraftiga. Under- eller
överbett är inte önskvärt.

Kinder

Kinderna skall vara flata, fria från utfyllnad. Bulliga kinder är
inte önskvärt.

Ögon

Ögonen skall vara mörka, relativt små, inte framträdande, fulla
av terrieruttryck, iver och intelligens. Ljusa eller utstående ögon
är högst oönskat.

Öron

Öronen skall vara V-formade och små, men i proportion till hundens storlek, burna framåtvikta intill sidan av huvudet. Det vikta
örats överlinje skall ligga något över hjässlinjen. Tungt hängande
eller för högt ansatta öron är inte önskvärt.

Hals

Halsen skall vara torr, muskulös och av måttligt längd och grovlek.
Den skall gradvis breddas mot skuldrorna och vara fri från lös
struphud.

Kropp
Rygg

Ryggen skall vara kort, stark och plan utan svaghet.

Ländparti

Ländpartiet skall vara muskulöst. Hos en hund som är kort och
samlad och har väl välvda revben, är avståndet mellan revben och
höfter kort. Är avståndet för långt medför det en viss slapphet.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara djup (nå ungefär till armbågen) men inte
bred och ha väl välvda revben.

Svans

Svansen har tidigare traditionellt kuperats.
Kuperad svans: Svansen skall vara högt ansatt och bäras glatt. Den
skall vara stadig och kraftig.
Okuperad svans: Svansen skall vara högt ansatt och bäras glatt. Den
skall vara stadig och kraftig.
Svanskupering är enligt lag förbjuden i Sverige

Extremiteter
Framställ
Skulderblad

Skulderbladen skall vara långa, flata, väl tillbakalagda och snedställda.

Armbåge

Armbågarna skall ligga i linje med kroppen och kunna röras obehindrat efter kroppens sidor.

Underarm

Frambenen skall vara absolut raka med bra benstomme.

Framtassar

Framtassarna skall vara små, runda och kompakta med tjocka
trampdynor, varken inåt- eller utåtvridna. Tårna skall vara måttligt
välvda.

Bakställ
Lår

Låren skall vara långa och kraftfulla

Knäled

Knälederna skall vara välvinklade, varken inåt- eller utåtvridna.

Underben

Underbenen skall vara muskulösa.

Has/hasled

Hasorna skall vara lågt ansatta.

Mellanfot

Hasorna skall bakifrån sett vara parallella.

Baktassar

Baktassarna skall vara små, runda och kompakta med tjocka trampdynor, varken inåt- eller utåtvridna. Tårna skall vara måttligt välvda.

Rörelser

Benen skall röra sig rakt framåt. Frambenen skall vara fria och
parallella med kroppssidorna. Sedda framifrån skall frambenen
följa frontens raka linje och tassarna skall vara åtskilda med samma
avstånd som armbågarna. Bakbenen skall ge rörelserna ordentlig
drivkraft.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara hård, tät och sträv. Den får inte vara så lång att
den verkar raggig. Pälsen skall vara rak och åtliggande och täcka
kropp och ben. Täckhåret skall vara hårt, strävt och styvt, underullen kortare och mjukare. De hårdaste pälsarna är krusiga eller
endast svagt vågiga. Lockig eller mjuk päls är absolut inte önskvärt.

Färg

Sadeln skall vara svart eller melerad (grizzle) liksom ovansidan på
nacken och svansen.
Alla övriga partier skall vara tanfärgade. Öronen har ofta en mörkare tanfärg. Mörka skuggningar kan finnas runt halsen och på
skallens sidor. Några få vita hårstrån mellan frambenen accepteras.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhund: cirka 58–61 cm
Tik:
cirka 56–59 cm

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande.

Diskvalificerande fel

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

Nota bene

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk
konstruktion skall användas till avel.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.
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Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med cirka 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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