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Helhetsintryck

Rasen skall vara välbalanserad, elegant och kompakt byggd med
fina skarpskurna kroppslinjer. Huvud och ben skall vara i proportion till kroppen och därmed visa korrekt balans.

Uppförande/karaktär

Temperamentet skall vara alert, aldrig obefogat nervöst, och
man skall komma ihåg att rasen historiskt kunde hävda sig som
råttfångare.

Huvud

Huvudet skall vara långt, smalt och väl utfyllt under ögonen.

Skallparti

Skallpartiet skall vara kilformigt.

Skalle

Skallen skall vara plan.

Stop

Stopet skall endast vara svagt markerat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart.

Nosparti

Nospartiet skall avsmalna gradvis för att ge ett kilformigt intryck,
sett framifrån såväl som från sidan, även om det kan resultera i en
illusion av överbett. Snipigt uttryck är inte önskvärt.

Läppar

Läpparna skall vara åtsmitande.

Käkar/tänder

Käkarna skall vara starka och sluta tätt tillsammans i ett perfekt,
regelbundet saxbett med jämna starka tänder.

Kinder

Kinderna skall inte ha uttalad muskulatur.

Ögon

Ögonfärgen skall vara från mörk till svart, utan någon ljus nyans
i iris. De skall vara relativt små, mandelformade och snedställda
med glittrande blick. Ögonen får inte vara framträdande.

Öron

Öronen skall ha formen av en ljuslåga, vara något spetsiga, tunna,
högt ansatta på bakskallen och sitta lagom tätt. Hela insidan av
örat skall vara riktat framåt. Mått på lagom öronstorlek; framåtvikt
öra får inte nå till ögonen. Från nio månaders ålder skall öronen
bäras helt upprättstående.

Hals

Halsen skall vara lång, elegant och lätt välvd. Nacklinjen skall
mjukt övergå i skuldrorna med ett sluttande avslut. Löst halsskinn
är inte önskvärt.

Kropp

Kroppen skall vara kompakt.

Överlinje

Rygglinjen skall endast ha en svag kurva vilken börjar bakom skuldrorna mot länden för att sedan ytterligare falla av mot svansroten.

Ländparti

Ländpartiet skall vara väl rundat och väl uppdraget.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara smal och djup med väl välvda revben.

Svans

Svansen skall vara tjock vid roten och avsmalna mot spetsen. Den
skall vara lågt ansatt och inte nå nedanför hasleden. En överdrivet
glad svans är inte önskvärt.

Extremiteter
Framställ
Helhet

En finlemmad benstomme är särskilt önskvärd.

Skulderblad

Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda.

Armbåge

Armbågarna skall ligga väl an mot bröstkorgen.

Underarm

Frambenen skall följa rakt ned från skuldrorna och ge en rak front.

Framtassar

Framtassarna skall vara nätta, kompakta, väl välvda och ha klart
åtskilda tår. De två mittersta tårna på framtassarna skall vara något
längre än de övriga. Klorna skall vara kolsvarta.

Bakställ
Helhet

En finlemmad benstomme är särskilt önskvärd. Bakstället skall ha
väl rundade skinkor. Det är inte önskvärt med bakställ som ger
intryck av att vara underställt.

Knäled

Knälederna skall vara väl vinklade.

Has/hasled

Hasorna skall vara korta, varken inåt eller utåtvridna.

Baktassar

Rörelser

Baktassarna skall vara som kattassar: nätta, kompakta och väl
välvda med klart åtskilda tår. Klorna skall vara kolsvarta. Hartassar är inte önskvärt.
Ideala frambensrörelser liknar ökat trav. Hackney-rörelser är inte
önskvärt, inte heller vispande frambensrörelser. Bakbensrörelserna
skall kombinera jämna, fria och precisa rörelser med drivkraft i
steget som bevis på sund konstruktion.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara tät, slät och blank. En kort och tät päls är ett krav.

Färg

Svart med tanteckning. Det svarta skall vara som ebenholts och
tanfärgen skall vara som nya kastanjer dvs en riklig, djupt röd
färg. Färgerna skall inte blanda sig med varandra utan vara tydligt
avgränsade. Frambenens framsidor skall ha tanfärg upp till handlovarna och på in- och baksidorna nästan ända upp till armbågen.
På tårna skall det finnas tunna svarta s.k. penselstreck i tanfärgen
och mitt på handlovarnas framsida skall det finnas en svart fläck,
s.k. tummärke På bakbenens fram- och insidor löper tanfärgen
upp till mitten av underbenet där den delas av svarta band. Det
är inte önskvärt med kraftiga tantecken som löper på utsidan av
bakbenen. Nospartiet skall ha tydlig tanfärg. Den svarta färgen
löper längs nosryggen och följer en kurva under ögonen och ner
till strupen. Under käken och på strupen skall det vara tanfärgat.
Läppkanterna skall vara svarta. Det skall finnas en tanfläck över
vartdera ögat och en liten fläck på varje kind. Håret på öronens
insidor skall vara tanfärgat (tan bakom öronen är inte önskvärt).
Tanfärg skall även finnas på var sida om bröstbenet, runt anus
och under svansroten. Vita hår som någonstans bildar en fläck
är högst oönskat.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Idealmankhöjd 25 - 30 cm

Vikt

Idealvikt 2,7 - 3,6 kg

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.

Underkäke

Haka

Överkäke
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Svansansättning

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med våra 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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