American hairless terrier vs. Rat terrier
Förkortad version av rasernas standard med fokus på skillnader.

Standard

AHT

Rat terrier

Helhet
Olika i typ, storlek
och mentalitet

Rektangulär. Förfäderna till AHT avlades för att jaga råttor och
andra skadedjur. Avsaknad av päls gör dom olämpliga för de flesta
jaktaktiviteter. Den har dock behållit en stark jaktinstikt och
utmärker sig i många andra sporter och aktiviteter.

Nästan kvadratisk. Mångsidig sällskapshund som är kapabel att
jaga småvilt, råttor och andra skadedjur både ovan och under
jord.

Torr muskulatur, aktiv, energisk, alert, nyfiken, lättlärd. Om de
socialiseras tidigt kan de utvecklas till utmärkta sällskapshundar
och visar stor tillgivenhet till sin ägare och familj.
.
Mankhöjd 30,5 – 40,5 cm
Skalle/Huvud
Nos/käkar/tänder
Skillnaden ligger i
varje enskild detalj,
inte minst den
bredare skallen och
de mer markerade
kinderna hos AHT

Ögon
Form, storlek och
tillåtna resp.
önskvärda färger
skiljer raserna åt

Bred skalle, något välvd som lätt smalnar av mot nospartiet.
Måttligt markerat stop.
Kinderna ska ha god muskulatur.
Nospartiet ska vara lika långt som skallen, välmejslat, väl
utfyllt under ögonen och avsmalna något från stop till
nostryffeln som ska vara enfärgad. Kraftfulla käkar.
Saxbett. Tångbett accepteras. Avsaknad av premolarer ska
inte bestraffas.

Uttrycksfulla, snett placerade, runda, aningen framträdande men
måttliga i storlek. Uttrycket ska vara alert, nyfiket, klokt.
Bruna ögon ska vara så mörka som möjligt. Bärnstensfärgade
ögon är tillåtna hos blå hundar.Blå ögon är endast accepterat hos
blå och blåfawn hundar, men grå ögonfärg föredras.
Ofullständigt pigment tillåtet om pälsen/huden vid ögat är vit.

Robust, muskulös, kompakt, stark, smidig, spänstig, energisk,
intensivt uppmärksam, lättlärd, lydig. Hårda muskler, stram hud.
Ska visas i god och hård fysisk kondition.
Kan vara reserverad mot främlingar. Foglighet är inget fel.
Mankhöjd : Miniatyr 25,5-33 cm. Standard 33-46 cm.
Måttligt bred skalle, skall vara tämligen flat över hjässan och
rundad nära skallbasen. Sidorna skall bredda sig jämnt från
ögonvrå till öronansättning. Nackknölen skall inte vara
framträdande. Måttligt men tydligt markerat stop.
Kinderna ska vara flata och välmusklade men aldrig utbuktande.
Nospartiet ska vara något kortare än skallen, vara kraftigt, väl
utfyllt i området under ögonen och avsmalna jämnt mot
nostryffeln som i färg ska harmoniera med kroppsfärgen och
vara fullständigt pigmenterad. Underkäken ska vara stark,
välutvecklad utan tecken på snipighet eller vekhet. Saxbett
föredras. Tångbett accepteras.
Färgen på läpparna ska harmoniera med nostryffeln eller vara
rosa. Både enfärgat och fläckigt pigment accepteras.
Ovala, inte stora, placerade snett och brett isär. Uttrycket ska
vara intelligent, alert och intresserat.
Ögonfärgen ska harmoniera med pälsfärgen och vara från
mörkaste brunt till hasselnötsbrunt. Grå ögon är endast
accepterat hos individer
med blå eller blå-fawn pälsfärg.
Blått i ögonen är diskvalificerande.

Öron
Skillnaden handlar
mest om vad som
föredras

Ståndöron föredras, men vikta eller helt nedvikta öron är
accepterade. Ska bäras synkront placerade på yttre delen av
skallen. V-formade.

Från sidan sett skall öronbasen vara i linje med yttre ögonvrån.
Kan antingen bäras helt eller till hälften upprättstånde eller
vara nedvikta utan att det ena eller andra föredras. Måttligt
spetsig örontipp.

Hals
Hårfina skillnader

Halsen ska vara torr, medellång, torr muskulatur, lätt välvd och
smalna aningen från skuldrorna till huvudet. Den skall harmoniskt
övergå i de vältillbakalagda skuldrorna.

Halsen ska vara välvd i sin övre del, vara stark och harmoniskt
övergå i skuldrorna.
Längden skall vara proportionerlig till huvudet.

Överlinje
Rygg/Länd/Kors
Stora och viktiga
skillnader som ger
helt olika typ

Överlinjen ska vara stark och plan både i stående och i
rörelse.

Överlinjen ska vara jämn och harmonisk över rygg, länd och
svansansättning.

Ryggen ska vara bred och stark, Länden ska vara måttligt
kort, svagt välvd och muskulös. Korset ska vara svagt
sluttande
Revbenen ska sträcka sig långt bak och forma en bred, stark rygg.
Kroppsdjupet når till eller alldeles nedanför armbågarna.

Ryggen ska vara plan och fast från manke till länd. Länden ska
vara kort och svagt rundad. Korset ska vara lätt rundat.

Bröstkorgen ska vara väl utfylld mellan frambenen men måttligt bred
framifrån. Förbröstet ska från sidan sett endast sträcka sig likt en
grund oval framför frambenen.

Kroppsdjupet vid armbågarna lika stort som avståndet från
armbågarna till marken. Markerat förbröst.

Bröstkorg/Buk
AHT har bredare och
gärna djupare
bröstkorg men
mindre
framträdande
förbröst
Svans
Olika längd och bärs
olika

Buken ska vara måttligt uppdragen.
Svansen ska nå nästan till hasorna och följa korsets överlinje.
Svansen bärs uppåt i en lätt båge när hunden är alert och får
bäras horisontellt eller uppåt i en lätt kurva när hunden rör sig.

Framställ
Mellanhänder och
tassar skiljer raserna

Skulderbladen ska ha torr muskulatur och vara väl tillbakalagda
med spetsarna tämligen nära varandra vid manken.
Vinkeln mellan skulderblad/överarm ska vara ca 90 grader.

Bröstkorgen ska vara måttligt bred, ha väl välvda revben som
når ned till armbågarna och framifrån sett ha oval form.

Underlinjen ska gradvis stiga mot en gradvis uppdragen buklinje.
Svansen ska fortsätta i ryggens förlängning. nå till hasspetsen
och kan bäras från något under horisontallinjen till nästan
upprättstånde, får dock inte bäras över ryggen eller ringlad.
Kan vara naturligt kort.
Skuldrorna och överarmarna ska vara nästan lika långa och vara
väl tillbakalagda. Skuldrornas muskulatur ska vara flat så att
utrymmet mellan skulderbladen blir tillräckligt stort för att
möjliggöra fria rörelser.

Armbågen skal ligga väl an mot kroppen.
Underarmen ska ha stark benstomme. Frambenen ska vara starka
och raka från alla sidor sett

Armbågarna skall varken vara utåt- eller inåtvridna, placerade
rakt under skulderrbladets högsta punkt och mitt emellan
kroppsdjupet och marken.

Mellanhänderna ska vara starka, korta och nästan lodräta.

Frambenen ska vara raka och parallella.

Framtassarna ska vara något ovala. De två mittersta tårna skall vara Mellanhänderna ska vara lätt snedställd från sidan sett.
aningen längre än de övriga tårna. Tårna får vara väl särade men
tassarna får inte vara platta eller lösa.
Framtassarna ska vara ovala, kompakta och måttligt välvda. De
ska varken vara inåt- eller utåtriktade. Trampdynorna ska vara
tjocka och klorna starka.

Bakställ
Tassarna skiljer
raserna

Rörelser
I huvudsak mest
olika sätta att
uttrycka sig
Hud/Päls
Skillnader vad gäller
pälsens struktur
Färg/mönster
Stora och viktiga
skillnader

Bakstället ska vara muskulöst.

Bakstället ska vara muskulöst med torr muskulatur men inte
bulligt eller grovt.

Lårbenet ska vara ungefär lika långt som underbenet. Knäleden ska
vara välvinklad och hasorna ska vara låga. Mellanfötterna ska vara Knälederna ska vara välvinklade. Hasorna ska vara korta, lodräta
och parallellt ställda.
korta, starka, lodräta och parallellt ställda.
Baktassarnas två mittersta tårna skall vara aningen längre än de
övriga tårna. Tårna får vara väl särade men tassarna får inte vara
platta eller lösa.
Rörelserna ska vara jämna och fria med god räckvidd fram och gott
påskjut bak. Frambenen skall röra sig utan någon antydan till
hackney-steg. Hunden ska röra sig smidigt med en käck utstrålning
som visar en hund som är vig, stark och snabb.
Huden hos den hårlösa varianten skall kännas slät och varm vid
beröring.
Den pälsade varianten ska ha kort, tät, slät och glansig päls över
hela hunden
Alla färger och kombinationer av färger är tillåtna utom merle
och albino.

Baktassarna ska vara något mindre än framtassarna, ovala,
kompakta och måttligt välvda. De ska varken vara inåt- eller
utåtriktade. Trampdynorna ska vara tjocka och klorna starka.
Travet ska vara marktäckande och effektivt med god räckvidd och
gott påskjut och ska vittna om vighet, fart och styrka. De får inte
vara vevande eller rullande. I trav ska benen röra sig parallellt
men vid ökande fart röra sig mot mittlinjen. Armbågarna får inte
vara lösa.
Huden ska vara stram. Strukturen kan variera: ett mycket litet
halskrås eller vågor längs ryggen kan förekomma men är inte
önskvärt
Tillåtna färger med eller utan tanteckning inkluderar
övervägande svart eller leverbrunt, rött, aprikost, blått, fawn,
rödgult, citronfärgat eller vitt.

Alla mönster tillåtna
Alla variationer av skäck. Intensiva, mörka färgnyanser med
tydligt markerade och klart avgränsade fläckar föredras.
Vitt på kroppen föredras vara mellan 10 % och 90 %,
Minimiantalet vita tecken skall minst vara en fläck eller streck
som överskrider 2,5 cm med vit eller rosa hud på förbröst eller
kropp.
Övertecknat prickigt är inte önskvärt.
För mer detaljer om rat terrierns färger/mönster: se
standarden

Fel

Allvarliga fel

Diskvalificerande fel

Alltför tung eller alltför tunn benstomme
Övervikt
Djupt stop/Snipigt nosparti
Helt eller delvis avpigmenterad nostryffel
Över- eller underbett
Rosenöron, lätta öron, ståndöron med inåtböjda sidor
(”tulpanöron”), ojämnt burna öron
Svans som är böjd, ringlad eller inrullad
Sporrar på bakbenen
Tassar som är platta eller lösa.
Äppelhuvud
Päls som inte täcker hela kroppen på den bepälsade varianten.

Aggressiv eller extremt skygg
Hängande öron
Svanslöshet; kuperad svans hos den hårlösa varianten
Merlefärg,Albinism
Hos den bepälsade varianten: sträv, raggig eller lång päls.

Rosenöron när hunden är uppmärksam
Köttfärgad nostryffel hos hundar med citronfärgad eller ljust
aprikosfärgad päls
Övertecknad med färgprickar

Korta ben
Grå ögon hos hundar med annan pälsfärg än blå och blå-fawn
Nostryffel som är köttfärgad hos hundar med andra färger än
citronfärgad eller ljust aprikosfärgad päls
Svart mask eller svart nosparti hos hund som inte har svart i
sin färgteckning.
Aggressiv eller extremt skygg
Blått i ögonen (ena eller bägge)
Enfärgat utan vita tecken eller tvåfärgad om inte den ena färgen
är vit
Tvåfärgad utan vitt eller hundar med vit fläck eller streck som är
mindre än 2,5 cm på sitt bredaste ställe/
Avsaknad av päls (genetisk hårlöshet), Minsta antydan till
otypisk eller krullig än den i standarden angivna
Enfärgad (utom vit), Brindle eller merle
Individ äldre än 6 månader som mäter mindre än 25,5 cm (10
tum) eller individ över 46 cm (18 tum).

