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Rasekompendiet er laget på grunnlag av FCI rasestandarden, supplert med kommentarer og 
illustrasjoner. Kompendiet er basert på det norske kompendiet som ble utarbeidet til 
dommerkonferansen i februar 1995, delvis også på Svenska Cairnterrier Klubbens 
kompendium og en presentasjon av britiske cairnterriere. 



Historie 
  
Det er liten tvil om at lenge før det ble ført slektstavler, lenge før noen hunder fikk navnet 
Cairn, lenge før denne rasen ble populær over hele verden, ble Cairn-terrierens forfedre 
brukt i høylandet og på øyene i Skottland som arbeidsterriere. 
 
Flere skotske terriere hevdes å være den virkelige skotske terrieren, men det finnes ingen 
skriftlige kilder som understøtte en slik påstand for noen av dem. Det er mulig at 
forskjellige hundeeiere foretrakk forskjellige typer slik at det naturlig utviklet seg en viss 
variasjon mellom typene. 
 
Cairn-terrieren er en av de eldste skotske terrierrasene, idet en terrier av Cairntypen finnes 
på et maleri fra 1434.  Den ble opprinnelig brukt til jakt på blant annet rev, oter og rotter på 
øyene Harris, Skye og på fastlandet innenfor Hebridene. Det er disse områdene som regnes 
som Cairnens geografiske opprinnelsessteder. 
 
På de første utstillingene den deltok, ble den introdusert under Skye- og West Highland-
betegnelsene, men dette ble tatt ille opp av dem som hadde ”renrasede” Skye og West 
Highland. I 1910 ble den anerkjent som egen rase under navnet Cairn etter at Mrs. Alistair 
Campell og Mary Hawke hadde kjempet 
hardt for det.  Cairn betyr steinrøys på 
gælisk og navnet henspeiler på det 
arbeidet Cairnen utførte med å jage 
skadedyr ut av steinrøysene der disse 
hadde hiene sine, slik at jegerne kunne 
nedlegge dem.  Denne jaktformen var 
ikke helt ufarlig for Cairnen, men takket 
være dens temperament, som 
kjennetegnes av selvtillit, mot, våkenhet 
og aktivitet i tillegg til livlighet uten 
nervøse tendenser, greide den seg bra. 
Den tykke doble pelsen ga den også en 
god beskyttelse. 
 
Verdens første Cairn Champion 
hannhund, (bildet over til høyre) Ch. 
Gesto, eiet av Mrs Campbell, var født 
22. mars 1909, oppdrettet av Mr. M. 
MacKinnon. 
 
 
Verdens første Cairn Champion tispe var 
Ch. Tibbie of Harris (bildet til høyre), 
eiet av Lady Sophie Scott. Den var født 
10. mai 1910, og oppdrettet av Sir S. 
Scott. 
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I det alt vesentlige skal Cairn-terrieren 
fortsatt se ut som det idealet som ble lagt 
til grunn for den første britiske 
standarden, se bildet til høyre fra 
begynnelsen av 1900-tallet, som ble 
beskrevet som å være bilde av to Cairn 
terriere av ”The real type”. Selv om det 
er visse forskjeller i standarden i dag fra 
den første som ble utviklet av den 
britiske kennelklubben, så er 
hovedtrekkene de samme. Bemerk 
proporsjonene og den passende 
beinstammen.
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Rasebeskrivelse for Cairn Terrier 
FCI rasenummer 4. 
 
Standarden er NKKs oversettelse av gjeldende FCI-standard. 
 
Opprinnelsesland/Hjemland: Storbritannia. 
 
Helhetsinntrykk: Kvikk og våken, naturlig utseende brukstype. Står godt forover på 
forpotene. Sterk bakpart. Dypt bryst, meget fine bevegelser. Værbestandig pels. 
 
Atferd/Temperament: Gir inntrykk av å være energisk, modig og hardfør. Uredd, glad og 
selvsikker, ikke aggressiv. 
 

 
 
 

 
 
Cairn Terrie
Cairn-terriere
stå godt over
pels. Skal gi i
ikke aggressiv
være full av l
viser seg natu
 
Rasens egentl
lette, frie bev
Dette leder fr
hals eller over

 

 
Ch Larchlea Take A Chance On Me 
UK Breed Record Holder – 44 Challenge Certificates 
Bemerk at gresset er litt høyt, så beina virker litt korte
r Klubbens kommentar: 
n skal være en kvikk og våken arbeidsterrier som har et naturlig utseende. Skal 
 forpotene. Sterk bakpart, dypt bryst og meget frie bevegelser. Værbestandig 
nntrykk av å være aktiv, modig og hardfør. Skal være uredd, glad og selvsikker, 
. Nøkkelordene her er temperament, naturlighet og moderat. En cairn skal alltid 

ivsglede. Det er derfor viktig at man ved bedømmelse legger stor vekt på at den 
rlig, våkent, nysgjerrig, fritt og glad, og uten overdrevet handling. 

ige miljø med jakt i ulendt terreng innebærer at den skal kunne ta seg fram med 
egelser. Den får ikke være for grov, stor eller tung, ikke lavstilt eller spinkel. 
am til uttrykket ”moderat”. En Cairn skal ikke være overdrevet – ekstremt lang 
vinklet bakpart forekommer. 
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Viktig for helheten er også pelsen. En Cairn med ekstremt kort pels skal ikke foretrekkes 
fremfor en med lang pels. 
 

 
A B C 

Cairn terrieren på bilde A er rasetypisk i sine proporsjoner. Den har høyde, lengde og 
tilstrekkelig med luft under seg. 
 
Cairn terrieren på bilde B er for lavstilt, noe som gjør at den ser lang ut. 
 
Cairn terrieren på bilde C er altfor kompakt, det vil si den har for korte bein og for kort rygg. 
Den har også et altfor stort hode i forhold til kroppen. 
 
NB Tilstrekkelig beinhøyde har ingenting med størrelse å gjøre, det finnes små Cairn med bra 
proporsjoner, og store Cairn som er for lavstilte. 
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Hode: lite, men i proporsjon med 
kroppens størrelse. Godt behåret. 

Skalle: Bred, tydelig midtfure 
mellom øynene. 
Stopp: Tydelig. 
Nesebrusk: Sort. 
Snuteparti: Kraftig 
Kjever/tenner: Kraftige, men ikke 
lange eller tunge kjever. Perfekt, 
regelmessig saksebitt. Komplett 
tannsett. Store tenner som sitter rett 
i kjeven. 
Øyne: Plassert langt fra hverandre, 
middelsstore, mørk hasselnøtt-
fargete. En aning dyptliggende 
med buskete øyenbryn. 
Ører: Små, spisse, bæres stående. 
Ikke for tett ansatte eller for kraftig 
behåret. 

 
Hals: Godt ansatt, ikke kort. 
 
Cairn Terrier Klubbens kommentarer: 
 
Hodet skal være lite, men stå i forhold til kroppen. Skallen skal være bred med tydelig 
midtfure og tydelig stopp. Snutepartiet skal være kraftig med sterke kjever, men ikke lange 
eller tunge. Nestebrusken skal være svart, og hodet rikelig behåret.  
 
Hodet og uttrykk er veldig viktig. At hodet skal være lite, men i proporsjon til kroppen, betyr 
at ingen overdrivelser er ønskelige. Det skal ikke være langt, tungt eller grovt. Det er viktig at 
det ikke blir altfor lite og ”dverghundaktig”. Nesepartiet skal være kraftig så kjevene blir 
sterke og gir plass til skikkelige tenner, dog uten at det blir altfor langt eller tungt.  
 
Behåringen på hodet skal være rikelig, men må dog stå i forhold til behåringen på resten av 
kroppen.  Full pels på hodet og ekstremt kort pels på resten av kroppen er ikke ønskelig. 
 
Øynene skal være plassert godt fra hverandre, middels store og mørk hasselbrunfargete. De 
skal være en aning dyptliggende med buskete øyenbryn. Øynene er viktig for hundens 
uttrykk. Tettsittende og altfor små – eller store, utstående – øyne er uønsket. Ikke små, runde 
skotteøyne eller store, runde dandie-øyne. Sterk pigmentering rundt øynene må ikke 
forveksles med store eller runde øyne. 
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Ørenes plassering er viktig for uttrykket. Ørene skal være små, spisse og bæres stående. De 
skal ikke være for tett ansatt eller for kraftig behåret. De skal være i proporsjon med hodet og 
bedømmes når hunden lytter. Ørenes ytterkant skal være parallelle og loddrette. Hodets 
behåring vil påvirke inntrykket av ørenes størrelse. En feil som forekommer, er ører som er 
riktig båret, men altfor lavt ansatt. Fra siden skal ørene bæres i rett vinkel mot skallen, ikke 
forover- eller bakoverbøyde. 

 
Korrekt ansatte 
og velbårne ører 

For bredt bårne 
ører 

For tett ansatte 
ører 

For bredt ansatte 
ører 

 
 
 
 
Bittet skal være et perfekt, regelmessig og komplett saksebitt. De kraftige kjevene skal gi 
plass til store tenner som sitter rett i kjeven. Kjevene skal være velutviklete.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Halsen skal være godt ansatt og ikke kort. Det innebærer ikke at den skal være så lang at den 
ikke står i forhold til kroppen. Grovt ansatt, rett fremoverbåret hals eller ”hjortehals” er ikke 
ønskelig. 
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Forlemmer: 
Helhetsinntrykk: Middel lange med god, men ikke grov beinstamme. Dekket med stri 
pels. 
Skulder: Skråstilt 
Albue: Aldri utoverdreid. 
Poter: Større enn bakpotene, kan være svakt utoverdreide. Tykke og kraftige 
tredeputer. 

 
Cairn Terrier Klubbens kommentarer: 
 
Skuldrene skal være skråttstilte, med middels lange ben med god, men ikke for grov 
beinstamme. Forbeinene skal aldri ha utoverdreide skuldre, men svakt utoverdreide poter er 
tillatt (franske poter). Beina skal være dekket med stri pels. Beinstammen skal være kraftig, 
men må ikke være så grov at den gir en for tung hund. En Cairn-terrier må aldri gi inntrykk av 
å være høystilt eller lavstilt og kortbeint. Cairn-terrieren er dog den lavbeinte terrieren som 
har mest dagslys under seg. En god, men ikke overdrevet vinkling er viktig for 
bevegelsesmønsteret. Det er også viktig at det er harmoni mellom for- og bakbeinsvinklingen. 
 
Forpotene skal være større enn bakpotene, og de kan være svakt utoverdreide. Tredeputene 
skal være kraftige og tykke. Tynne smale eller løse poter og lange negler er uønsket. Smale 
poter og tredeputer er en feil som ofte glemmes.  
 
 
 

 
 
Skulderplasseringen er avgjørende for framstegets lengde, og for halssettingen. Skulderbladet 
skal ideelt være en vinkel på ca 100-110o mot overarmen, for dermed ca 50o mot 
horisontalplanet (tidligere ble det regnet ideelt med henholdsvis 90o og 45o).  
Hunden til venstre har den ønskede skulderplassering og den ideelle vinkling, og oppnår god 
steglengde.  
Hunden til høyre har altfor rett skuldervinkel, og får derfor en kortere steglengde og 
”hjortehals”. 
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. 

Korrekt bryst, 
men med 
krokete 
forbein. 

For rundt bryst 
som gir løse 
albuer 

Korrekt front 
med ubetydelig 
utovervridde 
poter og ønsket 
brystform 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kropp: 

Rygg: Rett, middels lang. 
Lend: Sterk og smidig. 
Bryst: Godt hvelvete og dype ribbein. 

 
Cairn Terrier Klubbens kommentarer: 
Cairn-terrieren skal ha rett, middels lang rygg, 
lend. Ryggens lengde skal sees i forhold til 
stram. Altfor kort rygg ødelegger hundens be
ødelegger styrke og spenst. Brystkorgen skal v
den skal nå ned til albuen, men aldri lengre. 
 
 
 

 

Smalt, grunt bryst 
der frambeina er 
svake pga svak, 
bøyd mellomhånd 
og dreidd inn under 
kroppen
godt buede, dype ribbein og en sterk og smidig 
hundens mankehøyde. Den skal være rett og 
vegelsesfrihet og smidighet. Altfor lang rygg 
ære dyp og tilstrekkelig lang uten å være grov, 
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Hale:  
Kort i harmoni med kroppen, godt behåret, men uten fane. Verken høyt eller lavt 
ansatt. Bæres glad, men ikke bøyet over ryggen. 

 
Cairn Terrier Klubbens kommentarer: 
Halen skal være kort, harmonisk og godt behåret, men uten fane. Den skal være gulrotformet. 
Den skal verken være høyt eller lavt ansatt, den skal bæres glad, men ikke bøyet inn over 
ryggen. Haleføringen er et tegn på alert opptreden. Halen skal bæres i samme vinkel som 
halsen, eller nærmere loddrett stilling. Man må skille mellom hvordan halen er ansatt og 
hvordan den bæres. Halespissen skal ikke komme høyere enn ørespissene. 
 

 
 
 

1. Korrekt båret hale, høyt ansatt og mye bakom halen 
2. Korrekt båret, passe ansatt for Cairn 
3. Korrekt båret, lavt ansatt 
4. Fallende kryss, lavt ansatt hale 
5. –  7. Korrekt ansatte haler, men feil båret 

 
 
Baklemmer:  

Lår: Meget sterke og muskuløse. 
Knær: Velvinklete, men ikke overdrevent. 
Haser: Lavt ansatte, men sett bakfra verken inn- eller utoverdreide. 
Poter: Tykke og kraftige tredeputer 

 
Cairn Terrier Klubbens kommentarer: 
Lårene skal være sterke og muskuløse. Knevinkelen skal være god, men ikke overdrevet. 
Hasene skal være lave og verken peke innover eller utover sett bakfra. Lave haser er viktig for 
stabiliteten i bakparten. En god, men ikke overdrevet vinkling er viktig for bevegelsene. En 
vanlig feil er at man premierer en overvinklet bakpart og glemmer forparten (bare beina er 
rette).  
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1. Korrekt vinklet bakpart med lave, gode haser  
2. Bakpart som forrige figur, men med for høy hase som medfører kortere steg 
3. Fallende kryss og dårlige vinkler i kne- og haseledd 
 

Den lave hasen i første figur medfører et langt, bredt og sterkt underbein, og hunden kan føre 
beinet langt bakom seg med lange steg. Den høye hasen i neste figur medfører kort, smalere 
underbein og kortere steg. Med fallende kryss og dårlig vinkling i siste figur kan ikke hunden 
sette bakbeina bak seg, men plasserer dem under seg. Slik vil det også være under bevegelse, 
hunden ”tar ikke ut steget”, men rører seg understilt med korte og stive skritt. 
 
Bakpotene skal være mindre enn forpotene, men de skal fortsatt være kraftige med tykke 
tredeputer. Bakpotene må ikke være utoverdreide. 
 

 
 

1. Korrekt cairnbakpart 
2. Kalvbeint bakpart 
3. Hjulbeint bakpart 
4. Altfor smal bakpart 
5. En for grov, skotteliknende bakpart 
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Bevegelser: Meget frie og flytende. Forbena skal nå langt frem og bakbena ha godt fraspark. 
Hasene føres verken for tett eller for bredt. 
 
Cairn Terrier Klubbens kommentarer: 
Frie bevegelser er en forutsetning for en arbeidende hund. Dette får dog ikke fortrenge den 
driv og spenst som en arbeidende terrier skal ha. Hasene må være lave for å gi mykhet og 
styrke i steget. Stegene skal være meget frie og flytende. Forbeina skal ha kraftige fraspark, 
og bakbeina skal føres parallelt og ikke for trangt eller for bredt. Samstemmighet mellom 
fram- og bakbeinsbevegelser må etterstrebes. En vanlig feil er at steglengden bak er lengre 
enn steglengden foran, slik at bevegelsene blir paraderende eller pendlende. 
 
 
Pels:  

Hårlag: Meget viktig. Værbestandig. Dobbel, rikelig og stri, men ikke grov dekkpels. 
Kort, bløt og tett underull. Lett bølget pels tillatt. 
Farge: Krem; hvetefarget; rød; grå eller nesten sort. Brindle i alle disse farger tillatt. 
Mørkere farger på ører og snuteparti meget typisk. 

 
Cairn Terrier Klubbens kommentarer: 
 
Det er viktig at pelsen er dobbel eller flerlags for at den skal kunne være værbestandig. Den 
skal være stri, men ikke grov, og med bløt og tett underull. For å kunne fremvise en slik pels, 
kan ikke cairn-terrieren vises i altfor kort pels. En kort pels er i prinsippet alltid tett og stri, 
mens en fullt utviklet pels kan få tendens til å bli åpen. Ved kort pels kan man altså bli lurt til 
å tro at pelsen er tettere enn den i virkeligheten er.  En viltvoksende og ustelt pels er også feil. 
Pelsen skal harmonere, for eksempel er et fullpelset hode og meget kort pels på kroppen feil. 
Det må aldri bli en ulempe å vise en Cairn-terrier i full pels i forhold til å vise den i utypisk 
kort pelse. Det finnes i dag klare tendenser til at altfor kortpelsete Cairn-terriere premieres. 
 
Altfor mye hvitt og tendens til sort/tan forekommer. Dette er enda en grunn til at ikke Cairn-
terrieren skal premieres hvis den fremvises i for kort pels, fordi disse feilfargene ikke kommer 
tydelig til syne før pelsen har vokst ut. 
 
Størrelse og vekt:  

Mankehøyde: Ca 28-31 cm, men i proporsjon til vekten som ideelt er 6-7,5 kg. 
 
Cairn Terrier Klubbens kommentarer: 
Proporsjoner og balanse mellom størrelse og masse er viktig. Det er vanlig at unge hunder 
som har samme masse som en voksen hund, premieres og at andre får kritikk for at de er 
uutviklede. Erfaringen viser at Cairn-terriere utvikles lenge, og en ung hund som har masse 
som en voksen, ofte utvikles til en grov og tung type.  
Kjønnspreg må ikke glemmes. 
Den angitte vekten i forhold til høyden er relativt liten. 
 
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.  
- Flate, smale eller sprikende poter, lange klør. 
- Åpen pels. 
- Farge: helt sort, hvit eller sort og tan. 
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Diskvalifiserende feil: 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. 
 
Cairn Terrier Klubbens sluttkommentarer: 
Cairn-terrieren skal være en hund uten overdrivelser. Den tendens til ”terrier-bedømmelse” 
der man streber etter altfor lange halser og overvinklede bakparter, samt helt rette fronter og 
den ofte forekommende premiering av altfor korthårete hunder, må opphøre. 
  
Aktuelle problemer er typevariasjoner, altfor grove og tidlig utviklede unghunder, ubalanserte 
for- og bakbeinsbevegelser, feil øreansetning og dårlige hoder. Den vektangivelsen som er gitt 
i standarden gir meget spinkle hunder, spinklere enn de fleste hunder i dag. Steile fronter og 
dårlige bevegelser foran er ofte forekommende. 
 
Pelslengde og trimming har forandret seg i de siste 10-15 årene. Pelsen skal nappes og ikke 
klippes. Kun til avslutning av pelsen rundt potene og rundt kjønnsorganene kan saks 
anvendes, ellers skal klipping ikke forekomme. Vi ser i dag tendens til at det premieres Cairn-
terriere som er klippet både på halen, under buken og på hodet. Pelsen er viktig for en Cairn-
terrier, det er derfor viktig at altfor korttrimmete, eller utrimmete, Cairn-terriere ikke 
premieres. En Cairn-terrier skal være veltrimmet og pent presentert uten å være for korthåret. 
 
Det er viktig at Cairn-terrieren vises fritt med et glad og aktivt temperament som følger med 
på hva som skjer rundt den. 
 
Helhetsinntrykket påvirkes av hvordan Cairn-terrieren stilles opp. Bildene nedenfor viser 
samme hund. Det første bildet viser hunden korrekt oppstilt og i naturlig balanse, med 
tyngden godt over forbeina. For at hunden skal stå i balanse på bakbeina også, bør hasene 
være nesten loddrette. På det midterste bildet er hunden for langt strukket ut, slik at hunden 
blir ute av balanse i proporsjoner og virker lang og lavstilt, vinklene rettes ut, mens ryggen får 
en bue. På det siste bildet står hunden med bakbeina for langt innunder seg. Den virker da for 
høy bak, samtidig som den virker kort og kompakt med fallende kryss. 
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Når Cairn-terrieren i silhuett skal se ut som den øverste, hvorfor settes så mange med den 
nederste silhuetten opp da? 
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