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Bakgrund/ändamål

Norfolkterrier, liksom förstås norwichterrier har fått sina rasnamn
från staden respektive landskapet i East Anglia men under tidiga
och mittersta delen av 1800-talet fanns inga sådana epitet för den
dåförtiden allmänna gårdshunden. De “röda terrierna” från östra
England sägs härstamma från röda cairnterrier, glen of imaal terrier och dandie dinmont terrier, det är från deras röda avkommor
dagens norfolk- och norwichterrier härstammar. Norfolkterrier
är en typisk, lågbent terrier med sund, kompakt kropp som inte
enbart användes för råttutrotning utan också för jakt på grävling
och räv. Rasen har en kärvänlig mentalitet, är fullständigt orädd
men startar inga slagsmål. Den är envis och full av kurage och ger
inte upp inför ett hotfullt byte vilket bevisas genom standardtexten
om “hedervärda ärr från ärligt arbete”. Norwichterrier accepterades
av Engelska kennelklubben 1932, då med antingen upprätta öron
eller hängande. Rasvarianterna delades 1964 då norfolkterrier
(hängande öron) fick sitt rasnamn.

Helhetsintryck

Norfolkterrier är en av de minsta terrierraserna. Den är en låg,
livlig hund, kompakt och kraftig med kort rygg, god massa och
benstomme. Ärofulla ärr från hederligt arbete skall inte läggas
hunden till last.

Uppförande/karaktär

Norfolkterrier är en ”baddare” för sin storlek men vänlig till sin
läggning, inte grälsjuk. Rasen har en robust konstitution. Till sitt
temperament är den vaken och orädd.

Huvud
Skallparti
Skalle

Skallen skall vara bred och endast svagt välvd med god bredd
mellan öronen.

Stop

Stopet skall vara tydligt markerat.

Ansikte
Nosparti

Nospartiet skall vara kilformat och kraftigt. Noslängden skall vara
ca två tredjedelar av avståndet från stop till nackknöl.

Läppar

Läpparna skall vara åtsmitande.

Käkar/tänder

Käkarna skall vara kraftiga med starka och ganska stora tänder.
Komplett och regelbundet saxbett.

Ögon

Ögonen skall vara ovala och mörkbruna eller svarta. Uttrycket skall
vara vaket, livligt och intelligent.

Öron

Öronen skall vara medelstora och V-formade med svagt rundade
spetsar. De skall bäras framåtvikta, tätt intill kinderna.

Hals

Halsen skall vara medellång och kraftig.

Kropp

Kroppen skall vara kompakt.

Rygg

Rygglinjen skall vara plan.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall ha väl välvda revben.

Svans

Svanskupering var tidigare valfritt.
Kuperad svans: Svansen skall vara medellång och ansatt i linje med
rygglinjen. Den skall bäras upprättstående.
Okuperad svans: Svansen skall vara av måttlig längd i balans med
hundens helhet, tjock vid roten och avsmalnande mot spetsen och
så rak som möjligt. Den skall vara ansatt i höjd med rygglinjen och
bäras käckt upprättstående men inte överdrivet glatt.
Svanskupering är förbjuden i Sverige.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Framstället skall vara torrt.

Skulderblad

Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda. Skuldra och överarm skall
vara av ungefär samma längd.

Underarm

Frambenen skall vara korta, kraftfulla och raka.

Framtassar

Framtassarna skall vara runda med tjocka trampdynor.

Bakställ
Helhet

Bakstället skall vara välmusklat.

Knäled

Knälederna skall vara välvinklade.

Has/hasled

Hasorna skall vara korta. De skall vara raka sedda bakifrån och ge
ett ordentligt påskjut i rörelse.

Baktassar

Baktassarna skall vara runda med tjocka trampdynor.

Rörelser

Rörelserna skall vara regelbundna och låga med drivkraft. Frambenen skall pendla rakt framåt från skuldran. God vinkling i bakpartiet skall ge ett kraftigt påskjut. Bakbenen skall följa i frambenens
spår med fria rörelser från höften. Knä- och hasleder skall vara
flexibla. Rygglinjen skall förbli plan.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara hård, sträv, rak och tätt åtliggande. Den skall vara
längre och raggigare på hals och skuldror. Pälsen på huvudet och
öronen skall vara kort och slät med undantag för smärre mustascher
och ögonbryn. Överdriven trimning är inte önskvärt.

Färg

Alla nyanser av rött, vetefärg, black and tan eller grizzle. Vita tecken
eller fläckar är inte önskvärt men tillåtet.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Idealhöjd 25 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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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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