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CAIRN TERRIER
Oprindelsesland: Storbritannien
Anvendelse:

Terrier.

Klassifikation:

FCI Gruppe 3 (Terriers),
Sektion 2 (Små terriers).
Uden brugsprøve.

Helhedsindtryk:

Kvik, adræt og vågen, naturligt udseende brugstype. Stiller sig godt fremover på forpoterne.
Stærk bagpart. Ribbensparti dybt, bevægelsen meget fri. Vejrbeskyttende pels.

Temperament:

Giver indtryk af at være energisk, modig og robust. Frygtløst og muntert væsen.
Selvbevidst, men ikke aggressiv.

Hoved:

Lille, men proportioneret efter kroppens størrelse. Godt behåret.

Skalle:

Bred, med en udpræget fordybning mellem øjnene.

Stop:

Veldefineret.

Næse:

Sort.

Næseparti:

Kraftfuldt.

Kæber, bid:

Store tænder. Kæberne er stærke, men ikke lange eller grove, med perfekt, regelmæssigt
og komplet saksebid, d.v.s at overkæbens tænder tæt overlapper de nederste, og at biddet
ligger vinkelret på kæberne.

Øjne:

Placeret langt fra hinanden, middelstore, mørkt nøddebrune. En smule dybtliggende, med
buskede øjenbryn.

Ører:

Små og spidse, båret livligt og opretstående, hverken for tætsiddende eller for rigeligt
behårede.

Hals:

Vel ansat, ikke kort.
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Krop:
Ryg:

Vandret, middellang.

Lænd:

Stærk og smidig.

Bryst:

Godt hvælvede og dybe ribben.

Hale:

Kort, af harmonisk længde, godt beklædt med hår, men uden frynser. Hverken højt eller
lavt ansat. Båret muntert, men ikke bøjet ned mod ryggen.

Lemmer:
Middellange forben med god, dog ikke for svær benstamme. Beklædt med grove hår.

Forpart:
Skuldre:

Skratliggende.

Albuer:

Aldrig udaddrejede.

Bagpart:
Lår:

Meget stærke og muskuløse.

Knæled:

Velvinklede men ikke overdrevet.

Haseled:

Lavt ansatte set bagfra hverken ind- eller udaddrejede.

Poter:

Forpoterne, som er større end bagpoterne kan være drejet en smule udefter. Flade, smalle
eller spredte poter er uønskede.

Bevægelse:

Meget fri og flydende, med god skridtlængde. Forbenene griber godt fremad, og
bagbenene giver kraftig fremdrift. Haserne må hverken føres for snævert eller bredt.

Pels:
Hårlag:

Et meget betydningsfuldt punkt. Pelsen er vejrbeskyttende og skal være dobbelt, med en
overpels, der er rigelig og strid men ikke grov. Underulden er kort blød og tæt tilliggende.
Åben pels er uønsket. Svagt bølget pels accepteres.

Farve:

Cream, hvedefarvet rød, grå eller næsten sort, samt brindlet i alle de nævnte farver. Ikke
ensfarvet sort eller hvid eller black-and-tan. Mørkere farver på ører og næseparti er meget
typisk.

Størrelse:

Omtrentlig skulderhøjde 28 -31 cm (11-12 ins), men svarende til vægten, som ideelt bør
ligge mellem 6 og 7.5 kg (14-16 Ibs).

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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