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NORFOLK TERRIER
Oprindelsesland: Storbritannien
Anvendelse:
Klassifikation:

Helhedsindtryk:

Temperament:

Terrier.
FCI Gruppe 3 (Terriers),
Sektion 2 (Små terriers)
Uden brugsprøve.
En af de mindste terriers. En lille, lavtbygget, energisk hund, kompakt og stærk, med
kort ryg, god substans og knoglekraft. Hæderfulde skrammer fra hundens indsats
under jagten accepteres.
En ”rigtig lille djævel” af sin størrelse. Den har et elskeligt væsen, er ikke stridbar og
har en hårdfør konsttitution. Vågen og frygtløs.

Hoved:
Skalle :

Bred, kun let hvælvet, med god bredde mellem ørerne.

Stop :

Veldefineret.

Næseparti :

Kileformet og stærkt. Dets længde er ca 1/3 mindre end afstanden fra nakkeknuden til
underkanten af stoppet.

Læber :

Stramme og tørre.

Kæber, bid :

Stærke kæber med kraftige og ret store tænder. Perfekt, regelmæssigt saksebid, dvs
at de øverste tænder tæt overlapper de underste, og at biddet ligger vinkelret på
kæberne.

Øjne:

Af oval form og dybtliggende, mørkebrune eller sorte. Udtrykket er vågent, intenst og
intelligent.

Ører:

Middelstore og V-formede, med let rundede spidser. De falder fremover tæt ind mod
kinderne.

Hals:

Stærk og af middel længde.

Krop:

Kompakt, med kort ryg, vandret overlinie og godt hvælvede ribben.

Hale:

Kupering er valgfri. (NB – Kupering er forbudt i Danmark)
a) Moderat kuperet, ansat i højde med overlinien og båret oprejst.
b) Hale af moderat længde for at give helheden et harmonisk præg. Halen er tyk ved
roden og bliver gradvis tyndere mod spidsen. Den bør være så lige som muligt og
bæres kækt, dog ikke overdrevent muntert.

Lemmer:
Forpart:
Skuldre :
Bagpart:

Tør. Forbenene er korte, kraftfulde og lige.
Godt tilbagelagt skulderblad, af længde omtrent som overarmen.
Meget muskuløs.

Knæ :

Velvinklede.

Haser :

Godt lavt ansatte og lige, set bagfra. Vældig evne til fremdrift.
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Poter:

Runde, med tykke trædepuder.

Bevægelse:

Præcis og lav, med godt ”drive”. Forbenene føres direkte fremad fra skuldrene. God
vinkling i bagparten giver stor kraft i fraskubbet. Bagbenene følger i forbenenes spor
og bevæges flydende fra hoften. God smidighed i knæ og haseled. Overlinien forbliver
vandret.

Pels:
Hårlag :

Hårdt, ruhåret og lige, ligger tæt ind til kroppen. Pelsen er længere og mere strid på
hals og skuldre. På hoved og ører er pelsen mere kort og glathåret, borset fra lette
whiskers og øjenbryn. Overdreven trimming er uønsket.

Farve :

Alle nuancer af rød, hvedefarvet, sort/tan eller grizzle (rødgrå). Hvide aftegninger eller
pletter er uønskede, men tilladte.

Størrelse:

Ideel skulderhøjde 25 – 26 cm.

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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