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RASEBESKRIVELSE FOR IRISH
Opprinnelsesland
hjemland:

SOFTCOATED WHEATEN TERRIER

Irland.

Helhetsinntrykk

Robust, aktiv, kompakt og velbygget, gir uttrykk for styrke.
Verken for høy- eller lavbent.

Viktige
proporsjoner:

Mankehøyden omtrent lik kroppslengden. Snutepartiet ikke
lenger enn skallen.

Adferd/
temperament:

Godlynt, livlig og modig. Meget hengiven og lojal mot sine
eiere. Meget intelligent. Pålitelig og trofast, kan forsvare uten
aggressivitet.

Hode:

Langt, passende til kroppen. Kraftig uten å bli grovt. Pelsen
har samme farge som på kroppen.

Skalle:

Flat og tørr mellom ørene, ikke for bred.

Stopp:

Markert.

Nesebrusk:

Sort og godt utviklet.

Kjever/tenner:

Kraftige og sterke. Store regelmessige tenner, sakse- eller
tangbitt.

Kinn:

Ikke fremtredende.

Øyne:

Mørke, mørk hasselnøtt, ikke for store, ikke utstående, godt
plassert.

Ører:

Små til middels store, båret fremover, bretten i høyde med
skalletaket. Mørkere nyanser tillatt, ikke uvanlig at det dekkes
av et tynt lag med lysere pels. «Rosen-» eller «flagrende»
ører ikke ønskelig.

Hals:

Moderat lang og sterk, ikke løs halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Absolutt rette sette fra alle sider. Muskuløse med god
benstamme.
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Skulder:

Godt tilbakelagt, muskuløs men ikke grov.

Albue:

Godt tilliggende.

Poter:

Små, ikke sprikende. Fortrinnsvis sorte klør, men varierende
farger tillatt.

Kropp:

Ikke for lang.

Overlinje:

Kraftig og jevn.

Lend:

Kort og kraftig.

Bryst:

Dypt, godt buede ribben.

Hale:

Godt ansatt, ikke for tykk, høyt båret. Kuperes* til 2/3 av total
lengde gjenstår, forutsatt at det er i balanse og proporsjon til
hunden. Ukupert hale tillatt.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Godt utviklede med kraftige muskler.

Lår:

Sterke og muskuløse.

Knær:

Vinklete.

Haser:

Lavt ansatte, verken inn- eller utoverdreide. Sporer bør
fjernes.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Parallelle sett for- og bakfra. Frie, lette og harmoniske sett fra
siden.

Pels:
Hårlag:

Bløt og silkeaktig å ta på, ikke stri. Unge hunder er unntatt.
Trimming er tillatt.
Trimmet hund: Pelsen kuttes tett inntil kroppen på halsen,
brystet og skallen, atskillig lengre over og under øynene og
under kjeven. Helst mustasjer. Rikelig med hår på bena.
Kroppen skal trimmes slik at hundens kontur følges. Halen
trimmes kort og lages avsmalnende mot spissen.
Utrimmet hund: Pelsen skal på det lengste ikke være mer
enn 12,7 cm. Bløt, bølget eller løse lokker. Under ingen
omstendighet skal pelsen «fluffes» opp som på f.eks. puddel
eller old english sheepdog. Hunder som blir utstilt i en slik
kondisjon skal trekkes kraftig ved bedømmelse, da de gir et
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galt inntrykk av type og rase.
Valpepels: Særlig oppmerksomhet rettes mot valpepelsens
utvikling. Da valper sjelden er født med den korrekte modne
pels, må det tas hensyn til dette. De gjennomgår flere fargeog strukturendringer før den voksne pels er utviklet. Dette
skjer vanligvis mellom 18 måneder og 2½ år.

Farge:

Alle nyanser fra lys hvete til gylden med rødlig skjær.
Valper: Valpepelser som er rødlige, gråaktige og noen
ganger klar hvete er helt typiske. Vanligvis sorte masker.
Noen ganger er den en sort strek langs ryggraden eller sorte
tupper i kroppspelsen. Disse mørke tegninger lysner med
alderen.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

46-48 cm
noe mindre

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

18-20,5 kg
noe mindre

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.

Alvorlige feil:

- Underbitt. Overbitt.
- Nesebrusk med annen farge enn sort.
- Pels på voksen hund (over 2½ år) som ikke er klar hvete
farget.
- Nervøsitet.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
- Gule øyne
- Hvit pelsfarge.
- Brun pelsfarge.
- Matt, tykk, ullen eller bomullsaktig pelsstruktur.

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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