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(BORDER TERRIER)
Alkuperämaa: Iso-Britannia

KÄYTTÖTARKOITUS: Terrieri.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 3 terrierit,

Alaryhmä 1 suuret ja keskikokoiset terrierit
Käyttökoetulosta ei vaadita

YLEISVAIKUTELMA: Ensisijaisesti työterrieri, joka myös kykenee seuraamaan
ratsukkoa.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Toimelias ja rohkea.

PÄÄ: Saukon päätä muistuttava.
KALLO-OSA: Kohtalaisen leveä.
KIRSU: Mieluiten musta; maksanruskea tai lihanväri eivät ole vakavia virheitä.
KUONO-OSA: Lyhyt ja vahva.
HAMPAAT / PURENTA: Leikkaava purenta, ts. yläleuan etuhampaat kosketta-
vat tiiviisti alaleuan etuhampaiden etupintaa ja hampaat ovat kohtisuorassa leukoi-
hin nähden. Tasapurenta on hyväksyttävä, ala- tai yläpurenta on vakava virhe.
SILMÄT: Tummat; ilme on tarkkaavainen.
KORVAT: Pienet, V:n muotoiset ja kohtuullisen paksuiset; poskenmyötäisesti
eteenpäin taittuneet.

KAULA: Keskipitkä.

Ryhmä: 3

FCI:n numero: 10
Hyväksytty: FCI 12.3.1998
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RUNKO: Syvä, kapea ja melko pitkä.
LANNE: Voimakas.
RINTAKEHÄ: Kylkiluut ulottuvat taakse, mutta eivät kaarru liikaa, sillä kaksin
käsin koeteltaessa sormien tulisi ulottua lapojen takana rintakehän ympäri.

HÄNTÄ: Verraten lyhyt, tyvestään melko paksu, oheneva, ylös kiinnittynyt; iloi-
sesti ylhäällä, mutta ei selän päälle kaartunut.

RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat suorat, eivät liian raskasluustoiset.
KÄPÄLÄT: Pienet; päkiät ovat paksut.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat linjakkaat ja jäntevät.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.

LIIKKEET: Vapaat ja tehokkaat, soveltuvat ratsukon seuraamiseen.

NAHKA: Ehdottomasti paksu.

KARVAPEITE
KARVA: Peitinkarva on karheaa ja tiheää, aluskarva pinnanmyötäistä.
VÄRI: Punainen, vehnänvärinen, harmaankirjava (grizzle) ja punaruskea tai sini-
nen ja punaruskea.

KOKO
PAINO: Urokset 5,9 - 7,1 kg (13 -15 paunaa), nartut 5,1 - 6,4 kg (11,5-14 paunaa).

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin sekä terrierin kykyyn työskennellä.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus ja liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


