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BULL TERRIER
Oprindelsesland: Storbritannien
Anvendelse:
Klassifikation:

Terrier.
FCI Gruppe 3 (Terriere),
Sektion 3 (Terriere af Bull-type).
Uden brugsprøve.

Kort historisk resumé:
Det var en vis James Hinks, der først standardiserede racen som type i 1850erne ved
fremelskelse af det ægformede hoved. Racen blev vist første gang med sit nuværende udseende i Birmingham 1862. The Bull Terrier Club blev grundlagt i 1887.
Det virkelig interessante ved racen er, at standarden helt udtrykkeligt fastsætter, at der
hverken er vægt eller størrelses grænser, men hunden skal give indtryk af maximal
substans for sin størrelse, kombineret med kvalitet og kønspræg. Hunden bør først og
fremmest være harmonisk.
En mindre variant af Bull Terrieren har været kendt siden begyndelsen af det 19.
århundrede men mistede popularitet forud for 1. verdenskrig og blev slettet fra the
Kennel Club Register i 1918. I 1938 forestod oberst Richard Glyn sammen med en
gruppe entusiaster en genoplivning, og de dannede the Miniature Bull Terrier Club.
Standarden er den samme som for Bull Terrier med undtagelse af størrelseskravet.
Helhedsindtryk:

Kraftig bygget, muskuløs, meget harmonisk og energisk, med et intenst, beslutsomt og
intelligent udtryk. Et helt særegent træk er et konvekst buet, ægformet hoved. Uanset
størrelse skal hannerne virke maskuline og tæverne feminine.

Temperament:

Modig, livfuld, elsker sjov og leg. Ligevægtig og modtagelig for opdragelse. Selv om
den er stædig, er den særdeles venlig over for mennesker.
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BULL TERRIER
Hoved:
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Langt, kraftigt og dybt hele vejen ud til næsen, men ikke groft. Set forfra er det
ægformet og fuldstændig udfyldt, således at konturerne er uden fordybninger eller
indsænkninger. Profilen forløber i en blød kurve nedefter fra skallens top til næsen.

Skalle:

Skallens top er næsten flad fra øre til øre.

Næse:

Bør være sort og buer nedad ved spidsen. Næseborene er veludviklede.

Læber:

Tørre og stramme.

Kæber, bid:

Underkæben er dyb og kraftig. Tænderne er sunde og hvide, kraftige og godt store,
regelmæssigt placerede og med et perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid, dvs at
de øverste fortænder tæt overlapper de nederste, og at biddet ligger vinkelret på
kæberne.

Øjne:

Smalle, trekantformede, skråstillede, så sorte eller så mørkebrune som muligt, så de
virker næsten sorte, og med et gennemtrængende blik. Afstanden, fra spidsen af
næsen til øjnene, er kendeligt større end afstanden fra øjnene til skallens top.
Blå eller delvist blå er uønsket.

Ører:

Små, tynde og tætsiddende. Hunden skal være i stand til at holde dem stift
opretstående, når de peger lige opad.

Hals:

Meget muskuløs, lang, buet, gradvis smallere fra skuldrene til hovedet og fri for løs hud

Krop:

Godt rundet, med markant hvælvede ribben og betydelig dybde fra manke til
underbryst, som ligger lavere end bugen.

Ryg:

Kort og stærk, med vandret overlinje bag manken, let hvælvet eller hævet over
lændepartiet.

Lænd:

Bred og godt muskuløs.

Bryst:

Bredt, set forfra.

Underlinie:

Danner en smuk, stigende kurve fra underbryst til bug.

Hale:

Kort, lavt ansat og båret vandret. Den er tyk ved roden og løber ud i en fin spids.

Lemmer:
Forpart:

Forbenene har den kraftigste type af substansfulde knogler med rundt tværsnit.
Hunden skal stå urokkeligt på dem, og de skal være fuldkommen parallelle. Hos
voksne hunde skal forbenets længde have næsten samme mål som brystdybden.

Skuldre:

Stærke og muskuløse uden at være for svære. Skulderbladene er brede og flade og
slutter tæt mod brystkassen. Forkanten har en meget udtalt hældning skråt bagud fra
bund til top og danner en næsten ret vinkel mod overarmen.

Albuer:

Holdes lige og er kraftige.

Mellemhånd:

Lodret.

Bagpart:

Set bagfra er bagbenene parallelle.

Overlår:

Muskuløse.

Knæ:

Velvinklede knæled.

Underlår:

Veludviklet.

Haseled:

Velvinklet.

Mellemfod:

Kort og stærk, med god knoglekraft helt ned til poten.

Poter:

Runde og kompakte med godt hvælvede tæer.

Bevægelse:

Hunden virker velsluttet under bevægelsen, som er jordvindende med frie, lette skridt
og et typisk, spændstigt præg. I let trav er bevægelsen parallel for og bag, og kun ved
stigende tempo nærmer poterne sig midterlinjen. Forbenene har godt fremgreb, og
bagbenene, der bevæger sig flydende i hoften, giver betydeligt fraskub med smidighed
i knæ- og haseled.

BULL TERRIER
Hud:

Side 3 af 3

Slutter tæt til kroppen overalt.

Pels:
Hårlag:

Kort, fladtliggende og jævn, føles hård, med en smuk glans. En underuld af blød
tekstur kan forekomme om vinteren.

Farve:

Hvid: Med rent hvid pels. Pigmentering af huden og aftegninger i hovedet påvirker ikke
bedømmelsen.
Farvet: De farvede partier skal være dominerende. Alt andet lige foretrækkes brindlet
pels. Sort brindlet, rød, fawn og tricolour accepteres. Småpletter i de hvide områder er
uønskede. Pelsfarverne blue og liver, er særdeles uønskede.

Størrelse:

Der er ingen vægt- eller størrelsesgrænser, men hunden skal give indtryk af mest
mulig substans for sin størrelse, kombineret med kvalitet og kønspræg.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indflydelse på
hundens sundhed og velbefindende.

Diskvalificerende fejl:
 Aggressive eller overdrevent sky hunde.
 Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal
diskvalificeres.
Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

BULL TERRIER MINIATURE
Standarden for Bull Terrier Miniature er den samme som for Bull Terrier, med følgende undtagelse:

Størrelse:

Skulderhøjden bør ikke overstige 35.5 cm (14 ins). Hunden bør virke substansfuld for
sin størrelse. Der er ingen vægtgrænse. Hunden bør først og fremmest være
harmonisk.
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