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RASEBESKRIVELSE FOR MANCHESTER

TERRIER

Opprinnelsesland/
hjemland:

Storbritannia.

Helhetsinntrykk:

Kompakt, elegant og sund med substans.

Adferd/
temperament:

Ivrig, våken, livlig og sporty. Forstandig og hengiven.

Hode:
Skalle:

Lang, flat og smal. Jevn og kileformet uten synlig
kinnmuskulatur.

Nesebrusk:

Kullsort.

Snuteparti:

Godt utfylt under øynene. Avsmalnende.

Lepper:

Stramme.

Kjever/tenner:

Jevne kjever. Saksebitt. Perfekt og regelmessig bitt. Tennene
sitter rett i kjeven.

Øyne:

Små, mørke og gnistrende. Mandelformede, ikke utstående.

Ører:

Små, V-formede. Bæres godt over skalletaket og henger tett
inntil hodet over øynene.

Hals:

Forholdsvis lang og avsmalnende fra skuldrene til hodet,
svakt buet nakkelinje. Ikke løs halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Helt rette, står godt under hunden, lengden står i forhold til
kroppen.

Skulder:

Tørr, godt skråstilt.

Poter:

Små, halvveis harepoter. Sterke med godt hvelvede tær.
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Kropp:
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Kort.

Lend:

Lett hvelvet over lenden.

Bryst:

Smal og dyp front, men med godt hvelvede ribben.

Underlinje/buk:

Opptrukket buklinje.

Hale:

Kort, ansatt der overlinjens bue slutter. Tykk ved halefestet
og avtar til en spiss. Bæres ikke høyere enn overlinjen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftige og muskuløse. Ikke kuhaset.

Knær:

Velvinklet.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Rette, frie og velbalanserte med lange steg i forbena og godt
fraspark bak.

Pels:
Hårlag:

Tett, flatt, kort og skinnende, fast struktur.

Farge:

Kullsort og dyp mahogny tan, med følgende fordeling:
Snutepartiet tanfarget til nesebrusken, denne og neseryggen
skal være kullsort. Liten tanfarget flekk på hvert kinn og over
hvert øye. Underkjeven og strupen tanfarget i en tydelig Vform. Bena tanfarget nedenfor håndleddet, unntatt tærne som
skal ha tynne, langsgående sorte streker og en tydelig sort
flekk (tommelfingermerket) like ovenfor potene. Bakbenas
innside tanfarget, men avdelt med sort ved kneleddet.
Tanfarge under halen og rundt anus, men tegningen er her
så smal som mulig slik at den dekkes av halen. En liten
tanfarget tegning på hver side av brystet. Uønsket med
tanfarge på bakbenas utside, vanligvis kalt ”breeching”.
Fargene skal ikke i noe tilfelle gå over i hverandre, skillet
mellom dem skal være klart og tydelig.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Feil:

Hannhunder:
Tisper:

Ideal 40–41 cm
Ideal 38 cm

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.
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Diskvalifiserende
feil:
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Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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