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(BEDLINGTON TERRIER)
Alkuperämaa: Iso-Britannia
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Terrieri
Ryhmä 3 terrierit, alaryhmä 1 suuret ja keskikokoiset terrierit
Käyttökoetulosta ei vaadita

LYHYT HISTORIAOSUUS: Väitetään, että bedlingtoninterrierin sukulinjat
voidaan jäljittää kauemmas menneisyyteen kuin minkään muun terrierirodun. ja
Rotu on kotoisin Pohjois-Englannin entisiltä kaivosalueilta ja tunnettiin aikoinaan
Rothburyn terrierinä. Sieltä sen maine levisi myös laajemmalle, ja rotuyhdistys
perustettiin 1877. Lempeästä ilmeestään huolimatta bedlingtoninterrieri pitää tarvittaessa puolensa, mutta ei ole riidanhaluinen. Se on sitkeä pieni koira, jonka
lammasta muistuttavan ulkomuodon ei saa antaa hämätä; se on läpikotaisin terrieri.
Sen alkuperäinen tehtävä oli pyydystää kaniineja perheensä ruoaksi, ja sitä voidaan
yhä käyttää metsästyskoirana.
YLEISVAIKUTELMA: Tyylikäs, notkea ja lihaksikas, ei hento eikä karkea. Pää
päärynän- tai kiilanmuotoinen, levossa ilme on lempeä ja ystävällinen.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Koira on hieman korkeuttaan pitempi.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Eloisa ja rohkea, täynnä itseluottamusta.
Älykäs ja toiminnallinen seurakoira. Hyväntuulinen, ystävällinen, omanarvontuntoinen, ei arka eikä hermostunut. Rauhallisena lempeä, mutta ärsytettynä rohkea.
PÄÄ: Päälaella on runsas, silkkinen, lähes valkoinen karvatupas (top-knot).
Kallo: Kapea, mutta syvä ja pyöristynyt
Otsapenger: Ei otsapengertä, linja niskakyhmystä kirsuun on suora ja yhtenäinen.
Kirsu: Sieraimet suuret ja hyvin kehittyneet. Sinertävillä (merkein tai ilman) kirsu
on musta, maksan- ja hiekanvärisillä kirsun tulee olla ruskea.
Kuono: Täyteläinen silmien alta.
Huulet: Kuivat ja tiiviit.
Leuat / hampaat / purenta: Hampaat suuret ja vahvat. Leikkaava purenta, ts. alaleuan etuhampaat koskettavat tiiviisti yläleuan etuhampaiden takapintaa. Hampaat
suorassa kulmassa leukoihin nähden.
Silmät: Suhteellisen pienet ja kirkkaat. Ihanteellinen silmä vaikuttaa kolmiomaiselta. Yksivärisillä sinertävillä koirilla on tummat silmät; merkkivärisillä silmät ovat
vaaleammat ja meripihkansävyiset, maksanvärisillä ja hiekanvärisillä vaalean pähkinänväriset.
Korvat: Keskikokoiset, pitkän soikion muotoiset, matalalle kiinnittyneet ja tiiviisti
poskenmyötäiset. Ohuet ja samettiset; lyhyen, hienon karvan peittämät. Korvien
päissä vaaleat, silkkiset hapsut.
KAULA: Pitkä ja kaareutuva, ei löysää kaulanahkaa. Pystyasentoinen; pään asento
on ryhdikäs.
RUNKO: Lihaksikas ja erityisen notkea.
Selkä: Selkälinja kaareutuva.
Lanne: Kaareva, selkälinjan korkein kohta.
Rintakehä: Syvä ja kohtuullisen leveä. Kyljet litteät, rintakehä kyynärpäihin ulottuva, taaimmaisetkin kylkiluut pitkät.
Alalinja ja vatsa: Selvästi ylösvetäytyvä.
HÄNTÄ: Keskipitkä, tyvestä paksu, kärkeä kohti kapeneva, kauniisti kaareutuva,
alas kiinnittynyt. Koira ei nosta häntäänsä selän ylle.
RAAJAT
ETURAAJAT: Suorat, käpälät lähempänä toisiaan kuin kyynärpäät.
Lavat: Litteät ja viistot.
Välikämmenet: Pitkät ja hieman viistot olematta heikot.
Etukäpälät: Pitkät jäniksenkäpälät, varpaat tiiviisti yhdessä, päkiät paksut. Päkiöiden tulee olla terveet, niissä ei saa olla halkeamia eikä sarveistunutta liikakasvua.
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TAKARAAJAT: Lihaksikkaat ja pitkähköt, takaraajat vaikuttavat eturaajoja pitemmiltä.
Polvet: Kohtuullinen polvikulma.
Välijalat: Kintereet vahvat ja matalalla, eivät käänny sisään eivätkä ulos.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Pystyy rakenteensa mukaisesti erittäin nopeaan laukkaan. Liikkeet
hyvin rodunomaiset: jonkin verran sipsuttavat, kevyet ja joustavat hitaassa liikkeessä ja hieman rullaavat täydessä vauhdissa.
KARVAPEITE:
Karva: Hyvin rodunomainen. Tiheä ja pellavaa muistuttava, ei ihonmyötäinen, ei
karkea. Karvalla selvä taipumus kihartua, erityisesti päässä.
Väri: Sininen, maksanruskea tai hiekanvärinen värimerkeillä tai ilman. Väri mahdollisimman tumma.
KOKO:
Säkäkorkeus: n. 41 cm. Pienet poikkeamat sallittuja, nartuilla alas- ja uroksilla
ylöspäin.
Paino: 8–10 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä koiria, joilla
on rodulle tyypillinen rakenne.

