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RASEBESKRIVELSE FOR BRASILIANSK

TERRIER

Opprinnelsesland/
hjemland:

Brasil.

Helhetsinntrykk:

Lettbygd, harmonisk, stram. Kvadratisk med rundere linjer
enn en foxterrier.

Adferd/
temperament:

Rastløs, våken, aktiv og ivrig. Vennlig og hengiven overfor
kjente.

Hode:

Sett ovenfra trekantet. Bred ved basen med ører plassert
godt fra hverandre, tydelig avsmalnende fra øynene mot
snutespissen. Lett divergerende profillinjer.

Skalle:

Avrundet med moderat flat panne. Sett ovenfra avsmalnende
mot øynene. Avstanden fra ytre øyekrok til øreansatsen er lik
avstanden mellom de to ytre øyekroken. Velutviklet pannefure.

Stopp:

Utpreget.

Nesebrusk:

Mørkfarget, moderat utviklet med godt åpne nesebor.

Snuteparti:

Sett ovenfra formet som en likesidet trekant fra ytre øyekrok
til nesebrusk. Kraftig; godt utmeislet under øynene.

Lepper:

Tørre, stramme. Overlepper dekker så vidt underleppen og
dekker tennene slik at munnen lukkes helt.

Kjever/tenner:

Komplett tannsett. Velutviklete og jevne. Saksebitt.

Kinn:

Tørre, velutviklete.

Øyne:

Ansatt godt fra hverandre midt mellom nakkeknølen og
snutespissen. Avstanden mellom de to ytre øyekroker lik
avstanden fra ytre øyekrok til snutespissen. Rettet fremover,
moderat fremtredende. Store med lett uttalte øyebrynsbuer.
Runde, åpne. Livlige med et ivrig uttrykk, så mørke som
mulige. Blågrå hos blåfargete; brune, grønne eller blå hos
brunfargete.

Ører:

Ansatt til siden på linje med øynene, godt fra hverandre med
god plass til skallen. Trekantede med spisse tupper. Bæres
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halvt stående, tuppen faller ned mot ytre øyekant. Ikke
kupert.

Hals:

Moderat lang, velbalansert i forhold til hodet, harmonisk. Tørr,
lett nakkebue.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette sett forfra. Moderat innbyrdes avstand, men på linje
med bakbena, som er rette, men mer bredstilte.

Skulder:

Lang, vinkel 110-120°.

Overarm:

Omtrent samme lengde som skulderbladet.

Albue:

Ligger tett inntil brystkassen, på linje med underlinjen.

Underarm:

Rette, tynne, tørre.

Mellomhånd:

Rette, tynne.

Poter:

Sluttede. Verken ut- eller innoverdreide. Harepoter, de to
midterste tærne er lengre.

Kropp:

Velbalansert, ikke for tung, kvadratisk med rene linjer.

Overlinje:

Stram og rett, lett fallende fra manken til krysset.

Manke:

Velutviklet, går harmonisk over i forbena.

Rygg:

Forholdsvis kort, meget muskuløs.

Lend:

Kort og stram, går harmonisk over i lenden.

Kryss:

Lett fallende, lavt ansatt hale. Velutviklet. Muskuløst.

Bryst:

Forbrystet ikke spesielt fremtredende, moderat bredt, tillater
god forbensaksjon. Langt, dypt, rekker til albuene. Langt
brystben, godt hvelvete ovale ribben. Moderat rundet
brystben.

Underlinje/buk:

Lett oppsvinget underlinje, men ikke for whippetaktig.

Hale:

Naturlig kort eller lang. Lang: Kort, rekker ikke til haseleddet.
Lavt ansatt, kraftig. Høyt båret, ikke ringlet over ryggen.
Tradisjonelt kupert*: Lavt ansatt, kort.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Meget muskuløse, velutviklete lår. Underlår i proporsjon til
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lårene. Høye haser med åpen vinkling.

Lår:

Velutviklete, muskuløse.

Knær:

Åpen vinkel.

Underlår:

I proporsjon til størrelsen av overlår.

Haser:

Høye, åpen vinkling.

Mellomfot:

Rette.

Poter:

Sluttede. Lengre enn forpotene.

Bevegelser:

Elegante, frie, korte og raske.

Hud:

Godt tilliggende, ikke løs. Tørr.

Pels:
Hårlag:

Korthåret. Glatt og fin, men ikke bløt pels. Ligger tett inntil
huden som rottepels. Huden skal ikke synes. Tynnere på
hodet, ørene og under halsen, på innsiden og nedre del av
forbena og baksiden av lårene.

Farge:

Grunnfargen hvit med sorte, brune eller blå tegninger.
Følgende karakteristiske tegninger må alltid være tilstede:
Tan-tegninger over øynene, på begge sider av snutepartiet,
på innsiden og kanten av ørene. Tan-tegningene kan også
kante andre flekker. Hodet må alltid ha sorte, brune eller blå
tegninger på oversiden og på ørene. Kan ha hvitt bliss og
hvite harmoniske tegninger på snuten.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

Vekt:

Maks. 10 kg

35-40 cm
33-38 cm

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.
− Dårlig kroppsbygning
− Ikke rette ben.
− Lang eller utypisk pels
− Ikke typiske tegninger
− Stående ører
− For tunge eller ikke tilliggende skuldre

Diskvalifiserende

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
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defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Ikke lett fallende kryss
− Over- eller underbitt
− Manglende harmonisk bygning, utypisk kropp
− Aggressiv eller sky

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er halekupering forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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