
Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub

Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben

Suomen Kennelliitto-
Finska Kennelklubben ry

SEALYHAMINTERRIERI 1/3
(SEALYHAM TERRIER)
Alkuperämaa: Iso-Britannia

Ryhmä: 3

FCI:n numero: 74
Hyväksytty: FCI 19.5.2009

Kennelliitto 10.10.2012



SEALYHAMINTERRIERI 2/3

KÄYTTÖTARKOITUS: Terrieri
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 3 terrierit

alaryhmä 2 matalaraajaiset terrierit
Käyttökoetulosta ei vaadita.

YLEISVAIKUTELMA: Toimelias ja tasapainoinen koira, jolla on vapaat liik-
keet. Vankka koira pienessä koossa. Ääriviivoiltaan suorakaiteen muotoinen, ei
neliömäinen.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Sinnikäs, leikkisä ja hienostelematon. Tark-
kaavainen ja peloton, kuitenkin ystävällinen.

PÄÄ
Kallo: Hieman holvautunut ja korvien välistä leveä.
Kirsu: Musta.
Kuono: Leuat ovat vahvat ja kulmikkaat. Kuono on voimakas ja pitkä.
Leuat / hampaat: Hampaat ovat tasaiset ja voimakkaat; kulmahampaat ovat tiiviisti
limittäin ja koiran kokoon nähden pitkät. Leuat ovat voimakkaat, säännöllinen
leikkaava purenta, ts. yläleuan etuhampaat koskettavat tiiviisti alaleuan etuhampai-
den etupintaa ja ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden.
Posket: Poskiluut eivät ole ulkonevat.
Silmät: Tummat, hyvin sijoittuneet, pyöreät ja keskikokoiset. Tumma pigmentti
silmäluomissa on toivottavaa, mutta pigmentittömyys hyväksytään.
Korvat: Keskikokoiset, kärjestään hieman pyöristyneet ja posken myötäiset.

KAULA: Melko pitkä, vahva, lihaksikas ja viistoihin lapoihin liittyvä.

RUNKO: Keskipitkä ja notkea.
Selkä: Vaakasuora.
Rintakehä: Leveä ja syvä, selvästi eturaajojen väliin laskeutuva.
Kylkiluut: Selvästi kaareutuneet.

HÄNTÄ: Keskipitkä, tasapainoisessa suhteessa koiran kokonaisuuteen, tyvestä
paksu ja kärkeä kohti kapeneva. Ihanteellinen asento on pysty, ei kuitenkaan liikaa
selälle painuva, ei taipunut eikä kiertynyt. Koiran pakaroiden tulisi ulottua hännän
kiinnityskohtaa taaemmaksi.
Aiemmin typistetty. (Huom. Suomessa typistyskielto.) Typistetty: Keskipitkä,
paksu, selkälinjan tasolle kiinnittynyt ja pystyasentoinen. Hännänpää on pyöristy-
nyt. Koiran pakaroiden tulisi ulottua hännän kiinnityskohtaa taaemmaksi.

RAAJAT
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ETURAAJAT: Eturaajat ovat lyhyet, vahvat ja niin suorat kuin syvä rintakehä
mahdollistaa.
Lavat: Lapaluun kärki ja kyynärpää ovat samalla pystysuoralla linjalla.
Kyynärpäät: Tiiviisti rintakehän myötäiset.
TAKARAAJAT: Takaosa on koiran kokoon nähden huomattavan voimakas.
Reidet: Leveät ja lihaksikkaat.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Kintereet: Vahvat, hyvin kulmautuneet ja keskenään yhdensuuntaiset.
KÄPÄLÄT: Pyöreät ja suoraan eteenpäin suuntautuneet ns. kissankäpälät. Päkiät
ovat paksut.

LIIKKEET: Reippaat ja tarmokkaat; työntö on voimakas.

KARVAPEITE
Karva: Pitkä, kova ja karkea peitinkarva, säänkestävä aluskarva.
Väri: Yksivärinen valkoinen tai valkoinen, jossa on sitruunankeltaiset, ruskeat,
siniset tai mäyränväriset merkit päässä ja korvissa. Runsas mustan värin esiintymi-
nen ja voimakas pilkutus eivät ole toivottuja.

KOKO JA PAINO:
Säkäkorkeus: Korkeintaan 31 cm.
Ihannepaino: Urokset noin 9 kg ja nartut noin 8,2 kg.
Rakenne, tasapainoisuus, tyyppi sekä rungon tilavuus ja vankkuus ovat tärkeimmät
arvosteluperusteet.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista on luettava virheiksi suhteutet-
tuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin

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.


