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Bakgrund/ändamål

The Scottish Terrier Club etablerades 1882, ett år efter att den första
standarden upptecknades och bara tre år efter rasens begynnelse,
som vi känner den i dag. Tack vare kapten Gordon Murray som
också var starkt uppbackad av grundaren av engelska kennelklubben, Mr Sewallis Evelyn Shirley som var dess förste ordförande.
Allmänhetens intryck av den här lågbenta terriern från de skotska
högländerna är ibland refererad till som en ”butter skotte” men i
familjen och bland bekanta är rasen gladlynt och tillgiven. Rasen
är uppmärksam och noterar minsta ljud och är också beskyddande
och villig att vakta sitt och de sina.

Helhetsintryck

Den skotska terriern är en stadig, kompakt hund med korta ben,
lagom stor för att kunna gå ner i gryt, vilket utesluter hundar med
övervikt. Den är alert och ger intryck av stor styrka och rörlighet
i litet format. Huvudet förefaller långt i förhållande till hundens
storlek. Rasen är mycket rörlig och aktiv, sina korta ben till trots.

Viktiga
måttförhållanden

Skalle och nosparti skall vara lika långa.

Uppförande/karaktär

Skotsk terrier är lojal och trogen, värdig, självständig och
reserverad, men modig och mycket intelligent. Den är djärv men
aldrig aggressiv.

Huvud

Huvudet skall vara långt utan att vara oproportionerligt till
hundens storlek och det skall uppvisa kvalitet.

Skallparti
Skalle

Skallens längd tillåter skallpartiet att vara relativt brett och ändå ge
intryck av att vara smalt. Skallen skall vara nästan flat.

Stop

Stopet skall vara svagt men tydligt markerat mellan skalle och
nosparti, alldeles framför ögonen.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart, stor och i profil ser linjen från nosspets
till haka ut att slutta bakåt.

Nosparti

Nospartiet skall vara kraftigt och helt igenom djupt.

Käkar/tänder

Perfekt och regelbundet saxbett med stora tänder.

Kinder

Kindbenen skall inte vara framträdande.

Ögon

Ögonen skall vara väl ansatta under ögonbrynen och sitta ganska
långt ifrån varandra. De skall vara mandelformade och mörkbruna.
Uttrycket skall vara intensivt och intelligent.

Öron

Öronen skall vara nätta, tunna, spetsiga och upprättstående. De
skall vara ansatta uppe på skallen men inte för tätt placerade. Öron
som är stora och breda vid ansättningen är absolut inte önskvärt.

Hals

Halsen skall vara muskulös och av måttlig längd men visa ädelhet.

Kropp
Överlinje

Kroppens överlinje skall vara rak och plan.

Rygg

Ryggen skall vara proportionerligt kort och mycket muskulös.

Ländparti

Ländpartiet skall vara muskulöst och djupt och fungerar därigenom
som en kraftfull länk mellan revben och bakparti.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara tämligen bred och nedhängande mellan
frambenen samt ha väl rundade revben som flatnar nedåt mot
en djup bröstkorg. De bakre revbenen skall vara väl utvecklade.
Bröstbenet skall synas tydligt framför frambenen.

Svans

Svansen skall vara måttligt lång för att ge hunden ett balanserat
helhetsintryck. Den skall vara tjock vid roten och avsmalnande
mot spetsen. Svansen skall bäras upprätt eller med en lätt böjning.

Extremiteter
Framställ
Skulderblad

Skuldrorna skall vara långa och sluttande.

Armbåge

Armbågarna får inte vara utåtvridna och inte heller placerade
under bålen.

Underarm

Frambenen skall vara raka och ha kraftig benstomme.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara raka med kraftig benstomme.

Framtassar

Framtassarna skall vara av bra storlek, ha kraftiga trampdynor och
väl välvda, tätt slutna tår. De skall vara något större än baktassarna.

Bakställ
Helhet

Bakpartiet skall vara påtagligt kraftfullt i förhållande till hundens
storlek. Skinkorna skall vara rejäla och breda.

Lår

Låren skall vara djupa.

Knäled

Knälederna skall ha god vinkling.

Has/hasled

Hasorna skall vara korta och kraftiga. De får varken vara inåt eller
utåtvridna.

Baktassar

Baktassarna skall vara av bra storlek, ha kraftiga trampdynor och väl
välvda, tätt slutna tår. De skall vara något mindre än framtassarna.

Rörelser

Rörelserna skall vara genomgående jämna och fria med parallella
fram- och bakbensrörelser och bra påskjut.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara tätliggande och dubbel. Täckhåret skall vara hårt,
strävt och tätt, underullen skall vara kort, tät och mjuk. De två
hårlagen utgör tillsammans ett effektivt skydd mot väder och vind.

Färg

Svart, vetefärgad eller brindle i alla nyanser.

Storlek/vikt
Mankhöjd

25 - 28 cm

Vikt

8,5 - 10,5 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.
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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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