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Användningsområde

Råtthund som med fördel hållits i stall och vinkällare. Den kan
också användas för jakt på hare och kanin samt för att driva ut
gnagare.

Klassifikation

Grupp 3

Bakgrund/ändamål

Rasen anses vara resultatet av korsningar under 1800-talet mellan
små terriers, vilka brittiska vin- och gruvkompanier fört med sig
till södra Spanien, och lokala råtthundar vilka ägdes av fiskare och
varvsarbetare på sydkusten. Det var hundar av obestämbar typ men
som förekom i stort antal i kommersiella hamnar, fabriker, butiker,
stall och vinkällare. De hade en stark instinkt att jaga råttor och
möss. Den nästa helvita färgen med endast några fläckar i svart
och tan föredrogs eftersom det gjorde att hundarna syntes bättre i
mörka stall och källare. I början av 1900-talet var rasen mer eller
mindre homogen och det förbättrades vid den tiden med inkorsning av engelsk toy terrier.

Helhetsintryck

Rasen skall vara medelstor med moderata proportioner, tikar kan
ha mer långsträckt harmonisk framtoning. Kroppskonstitutionen
skall vara atletisk men lätt vilket gör rasen förvånansvärt rörlig,
stark och snabb i jakten på gnagare.

Viktiga
måttförhållanden

Uppförande/karaktär

Mankhöjden/kroppslängden skall vara som 1:1, tikar får vara
längre. Huvudets längd/skallens längd som 8/5. Mankhöjden/
huvudets längd som 5/2.
Rasen skall vara energisk med mycket intensivt och intelligent
uttryck. Den är alltid alert och uppmärksam på allt ljud och alla
rörelser i omgivningen vilket gynnar rasens fallenhet för att jaga
gnagare. Rasen jagar med både syn och vittring och har extremt
snabba rörelser och utmärkt koordination när den tar bytet.
Den är modig och mer skarp i jakten på räv och grävling. Som
sällskapshund är rasen trogen, gladlynt och trevlig och har stor
anpassningsförmåga i alla miljöer.

Huvud
Skallparti

Skallpartiet skall ha goda proportioner med trekantig form, sedd
både ovanifrån och i profil. Skallens och nosryggens plan skall
konvergera.

Skalle

Skallen skall vara svagt välvd.

Stop

Stopet skall vara mjukt sluttande och svagt uttalat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart, rundad och medelstor.

Nosparti

Nosryggen skall vara rak.

Läppar

Läpparna skall vara tunna, strama och forma en djup läppficka.

Käkar/tänder

Tänderna skall vara starka, fulltaliga tänder. Saxbett.

Ögon

Ögonen skall vara så mörka som möjligt, små, något snedställda
och svagt framträdande.

Öron

Öronen skall vara trekantiga, brett ansatta och medelhögt vikta i
höjd med nackknölen. När hunden är alert viks det framåt eller
som ”rosenöron”.

Hals

Halsen skall vara lång, rund, stark och muskulös utan lös halshud.

Kropp

Kroppen skall vara kompakt men slank och elegant.

Manke

Manken skall vara svagt uttalad.

Rygg

Ryggen skall vara rak, lång och svagt sluttande mot korset.

Ländparti

Ländpartiet skall vara kort och muskulöst.

Kors

Korset skall vara rundat och svagt sluttande.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara vid med stark muskulatur. Revbenen skall
vara svagt välvda.

Underlinje och buk

Underlinjen skall vara i nivå med armbågarna och buklinjen skall
vara mjukt uppdragen.

Svans

Svansen skall vara högt ansatt, i rät vinkel mot korset och buren
upprätt. Svanslöshet och stubbsvans i olika längd föds frekvent
i rasen.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Frambenen skall vara fullständigt raka med medelkraftig benstomme och tydligt utvecklad muskulatur.

Skulderblad

Skulderbladen skall vara korta och tillbakalagda.

Överarm

Överarmarna skall också vara korta med en vinkel mot skulderbladen om ca 90°.

Underarm

Frambenen skall vara långa, seniga men med stark benstomme.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara runda och vinklade med 35–40° mot
vertikallinjen.

Framtassar

Kattassar med tätt knutna tår och aningen utdragna falanger.
Klorna skall vara mycket starka och trampdynorna välutvecklade.

Bakställ
Helhet

Bakstället skall vara mycket starkt och kraftfullt med perfekt ställda
ben och något öppna vinklar.

Lår

Låren skall vara långa och kraftfulla och bilda en vinkel mot underbenet om 110° vilket medför en viss vertikalitet.

Underben

Underbenen skall ha liknande längd som lårbenen.

Has/hasled

Hasleden skall vara välutvecklad, torr med tydliga senor och en
öppen vinkel om 130–150°.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara starka och långa.

Baktassar

Baktassarna är mer rundade än framtassarna. Klorna skall vara
mycket starka och trampdynorna välutvecklade.

Rörelser

Rörelserna skall vara väl koordinerade, eleganta och smidiga med
stark förmåga att hoppa och vända.

Hud

Huden skall vara tunn, stram och mycket tätt åtliggande mot
kroppen.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara kort och tät och jämn över hela kroppen.

Färg

Färgen skall vara övervägande rent vit med svarta fläckar och
tanteckning. De svarta fläckarna syns främst på huvudet och övre
delen av halsen. Tanteckningen i det svarta syns oftast endast med
prickarna över ögonen och tan på kinderna men vid förekomst av
svart vid svansroten kan tan även synas vid anus och på svansens
undersida.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhundar:
37–43 cm, ideal är 40 cm
Tikar: 		
35–41 cm, ideal är 38 cm
För utmärkta hundar tolereras 1 cm över eller under max och
minimåtten.

Vikt

7–8 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.
• Blyg och feg karaktär.
• Nostryffel med avpigmenterade fläckar.
• Avsaknad av tanfläckar på kinderna.
• Långsträckt kropp.
• Mycket smalt kors.
• Kortbent.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.
• Över- eller underbett.
• Bett som inte är saxbett.
• Nostryffel som är helt avpigmenterad.
• Ståndöron.
• Tunga hängöron eller bakåtvikta öron.
• Mycket lång kropp.
• Lång, lockig eller hård päls.
• Helvit päls. Tanfärgade fläckar utan svart bakgrund på kroppen.
• Pälsfläckar som är grå, skiffer, blåaktiga eller dalmatinerprickar.

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
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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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