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   GRUPPE:   3 
   FCIs RASENR.: 139 
   av 13.03.2001 
   Utg. 02.04.2001 GB 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR IRSK TERRIER 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Irland. 

Helhetsinntrykk 
 

Ruhåret, aktiv, livlig, smidig, substansfull uten grovhet, da 
fart, utholdenhet og kraft er meget viktig. Ikke klumpet eller 
tung, men bygget for fart og gi inntrykk av eleganse og 
spenstighet. 
 

Adferd/ 
temperament: 

Sporty og i stand til å hevde seg overfor andre hunder. 
Bemerkelsesverdig lojal, vennlig og hengiven mot 
mennesker, men har mot som en løve dersom angrepet, og 
vil sloss til siste slutt. 
 

Hode: Langt, rynkefritt. 
 

 Skalle: Flat og temmelig smal mellom ørene, smalner lett mot 
øynene. 
 

 Stopp: Knapt synlig unntatt i profil. 
 

Nesebrusk: Sort. 
 

Lepper: Stramme, utvendig nesten helt sorte. 
 

Kjever/tenner: Kraftige og muskuløse kjever med god effektiv lengde. 
Sterke, jevne tenner uten mørke flekker. Saksebitt. 
 

Kinn: Ikke for fremtredende. Ubetydelig utmeislet under øynene slik 
at likhet med en greyhound unngås. 
 

Øyne: Mørke, små, ikke utstående, fulle av liv, temperament og 
intelligens. 
 

Ører: Små og V-formede, moderat tykke, godt ansatt på hodet og 
fremoverhengende tett inntil kinnene. Ørebretten godt over 
skalletaket. Kort pels, og mørkere farge enn på kroppen. 
 

Hals: God lengde og gradvis bredere mot skuldrene, godt båret og 
uten løs halshud. Vanligvis en ubetydelig pelsverv synlig på 
sidene av halsen og går nesten til ørene. 

Forlemmer:  
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Helhetsinntrykk: Moderat lange, helt rette, god benstamme, muskuløse. 
 

Skulder: Lang og skråstilt, ikke grov. 
 

Albue: Passerer fritt brystets sider.  
 

Underarm: Moderat lang, helt rett, god benstamme, muskuløs. 
 

Mellomhånd: Kort og rett. 
 

Poter: Sterke, noenlunde runde, moderat små. Godt hvelvede tær, 
verken inn- eller utoverdreide. Sorte klør mest ønskelig. 
Tredeputer sunde og frie for sprekker eller kantete utvekster. 
 

Kropp: Symmetrisk, verken for lang eller for kort. 
 

Overlinje: Sterk og rett, uten svakhet bak skuldrene. 
 

Lend: Muskuløs, ubetydelig hvelvet. Tisper kan ha en aning lengre 
lend enn hannhunder. 
 

Bryst: Dypt, muskuløst, verken smalt eller bredt. Ribbena middels 
buet, heller dype enn runde. Lange bakre ribben.  
 

Hale: Ganske høyt ansatt, høyt båret, men ikke frem over ryggen 
eller krøllet. Kraftig, god lengde. Kupert*, ca. 2/3 står igjen. 
Godt dekket av hård, ru pels uten fane. Naturlig hale i land 
med kuperingsforbud. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Kraftige og muskuløse. 
 

Lår: Kraftige. 
 

Knær: Moderat vinklete.  
 

Haser: Lavt ansatte. 
 

Poter: Som forpotene. 
 

Bevegelser: 
 

For- og bakben beveges rett forover. Parallelle. Albuene 
beveges frie og parallelle til kroppens midtpunkt, verken inn- 
eller utoverdreide knær. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Tett og ru, med tendens til å tvinne seg, men ligger likevel  
flatt inntil kroppen. Hårene skal vokse så tett og kraftig at 
huden ikke kan sees når man skiller dem med fingrene. 
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Pelsen på hodet samme struktur som på kroppen, men kort 
(ca. 3/4 cm langt), nesten glatt og rett. Et ubetydelig, men 
karakteristisk skjegg av lengre hår tillatt (kun langt 
sammenlignet med resten). «Geiteskjegg» antyder myk og 
dårlig pelsstruktur forøvrig.  
Bena uten beheng, dekket med stri pels som på kropp, og 
hode, men ikke så lang. 
 

Farge: 
 

Ensfarget klart rød; rød hvetefarget; gulrød. Hvitt forekommer 
av og til på bryst. Noe hvitt sees ofte på alle ensfargete raser.
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Ca. 45,5 cm 
 

Vekt: Hannhunder: 12,25 kg 
Tisper: 11,4 kg 
 

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. 
− Øre som henger ned på siden som hos en harehund er 

ikke karakteristisk for en terrier, mens et halvt oppstående 
øre er enda mer uønsket. 

− Pels: Pelsens struktur ikke bløt eller silkeaktig og uten 
lokker og krøller, og ikke så lang at den skjuler kroppens 
kontur, spesielt på bakkroppen.  

 
Alvorlige feil: − Gule eller lyse øyne høyst uønsket. 

 
Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
− Annen farge enn sort nesebrusk. 
− Tydelig under- eller overbitt. 
− Annen farge enn beskrevet. 
− Kantete utvekster eller sprekker i potene. 
 

 
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. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 18. april 2002 
 
 
 


