STANDARD FÖR NORWICHTERRIER (NORWICH TERRIER)
FCI-NUMMER:72
FCI-KLASSIFIKATION: Grupp 3, sektion 2
ORGINALSTANDARD: 1987-06-24
FCI-STANDARD: 1998-02-02; engelska
SKKs STANDARDKOMMITÉ: 2003-10-08

URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Storbritannien
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Tidigare råtthund, numera sällskapshund
BAKGRUND/ÄNDAMÅL: Rasen kommer från East Anglia i östra England.
Landsdelens omfattande spannmålsodlingar gav behov av råtthundar och
det var sannolikt anledningen till att det fanns gott om små terriers på gårdarna.
Många av de effektivaste råtthundarna var strävhåriga och färgen var röd eller röd
med svart sadel. De hade upprättstående öron eller hängande öron.
Deras rykte spreds sig och under slutet av 1800-talen blev de fashionabla som
sällskapshundar bland hästuppfödare och studenter i landskapet Norfolk.
Korsningar mellan olika terriervarianter tog vid för att tillgodose efterfrågan och
uppfödare i och omkring staden Norwich hade god avsättning för hundarna som
de kallade bl. a. Norwich-Thrumpington-, Jonesterrier m.fl.
Rasen erkändes av Engelska kennelklubben 1932 under namnet norwichterrier.
År 1964 fick de hängörade eget rasnamn - norfolkterrier.
HELHETSINTRYCK: Norwichterrier är en av de minsta terrierraserna. Den är liten,
lågbent hund med kompakt, stark kropp, god benstomme och substans. Hedervärda
ärr från ärligt arbete skall inte räknas hunden till last.
UPPFÖRANDE/KARAKTÄR: Norwichterriern har ett vänligt sinnelag, inte grälsjuk och
är synnerligen livlig med en robust konstitution. Till temperamentet är den glad och orädd.
HUVUD: Skallen ska vara bred, svagt rundad och ha god bredd mellan öronen.
NOSPARTI: Nospartiet skall vara kilformat och kraftigt. Noslängden skall vara två tredjedelar
av avståndet från stop till nackknöl.
LÄPPAR: Läpparna skall var åtsmitande.
KÄKAR/TÄNDER: Käkarna skall vara starka och torra. Tämligen stora, starka tänder som sluter
i perfekt, regelbundet saxbett.
ÖGON: Ögonen skall vara små och ovala, mörka, uttrycksfulla, klara och uppmärksamma.

ÖRON: Öronen skall vara uppstående och ansatta, väl åtskilda uppe på skallen.
De skall vara medelstora med spetsig örontipp. Öronen skall vara fullständigt uppstående
vid uppmärksamhet men kan läggas bakåt när hunden är avspänd.
HALS: Halsen skall vara stark och vackert ansatt i skulderpartiet. Den skall vara av god längd
och stå i protortion till korrekt helhetsbalans.
KROPP: Kroppen skall vara kompakt med bra djup.
RYGGLINJE: Rygglinjen skall vara plan.
RYGG: Ryggen skall vara kort.
LÄNDPARTI: Ländpartiet skall vara kort.
BRÖSTKORG: Bröstkorgen skall vara lång och väl välvd
SVANS:
Kuperad svans: Medellång, högt ansatt som avslutning på en fullkomligt plan rygg.
Bärs upprättstående.
Okuperad svans: Svans av måttlig längd i balans med hundens helhet, tjock vid roten och
avsmalnande mot spetsen, så rak som möjligt, högt ansatt som avslutning på en fullkomligt
plan rygg. Bärs käckt upprättstående, inte överdrivet glatt över ryggen.

SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE SEDAN 1989
EXTREMITETER:
FRAMSTÄLL: Frambenen skall vara korta, kraftfulla och raka.
Skulderblad: Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda.
Armbåge: Armbågarna skall sluta tätt intill kroppen.
Mellanhand: Mellanhänderna skall vara fasta och upprätta.
Framtassar: Framtassarna skall vara rundade, kattlika med tjocka trampdynor och vara riktade
rakt framåt både i rörelse och stående.
BAKSTÄLL: Bakstället skall vara brett kraftigt och muskulöst.
Knälederna : Knälederna skall vara väl vinklade.
Has: Hasorna skall vara lågt ansatta.
Baktassar: Ska vara som framtassar.
RÖRELSER: Frambenen skall vara framåtriktade i rörelse. Bakbenen skall följa i frambenens spår.
De låga hasorna skall vara parallella och flexibla med rejäl drivkraft i steget och synliga trampdynor.
PÄLS: Pälsen skall vara hård, sträv, rak, tätt åtliggande och ha tjock underull. Pälsen skall vara längre
och grövre på halsen och bröstet för att bilda en krage som inramar huvudet. På huvudet och på
öronen skall pälsen vara kort och slät, bortsett från små mustascher och ögonbryn.

FÄRG: Alla nyanser av rött, vetefärg, black and tan eller grizzle. Vita tecken eller fläckar är inte
önskvärt.
MANKHÖJD: Idealmankhöjd, 25 cm
FEL: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

NOTA BENE: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har
anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.
TESTIKLAR: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna
i pungen.

