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FORORD

Velkommen!
Dansk Terrier Klubs Bull Terrier-racegruppe håber, at dette racekompendium skaber større forståelse for og indsigt i netop
vores races særlige egenskaber, udfordringer og mål.
Hvis du i dit virke som dommer har behov for yderligere materiale, er du altid meget velkommen til at kontakte racegruppen på webmaster@engelskbullterrier.dk.
God læselyst.
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HISTORIE

Bull Terrier
HISTORIE

KOMMENTAR
BULL TERRIEREN
Bull Terrieren er en vidunderlig race i de
rette hænder. Det er en ”enten eller”
hund. Enten er det ikke den rigtige hund
for dig - eller også kan du ikke leve uden.
Den knytter sig sjældent tæt til en enkelt person. Den er overstrømmende
glad for alle mennesker såvel børn som
voksne. Det er en charmetrold, der elsker
at være i centrum, og som gør en konstant indsats for at blive lagt mærke til.
Den har behov for at være en integreret
del af hjemmet.
Den har masser af energi og er udholdende, når det passer den. Den er nysgerrig, ekstrem vedholdende og har sin
helt egen vilje. Den gør ikke noget for din
skyld. Den gør det for sin egen.
Så samvær, samarbejde og positiv forstærkning er nøgleordene.

Historie
I slutningen af 1800 tallet begyndte en voksende engelsk
overklasse at efterspørge selskabs- og udstillingshunde. Hunde
blev ikke længere kun betragtet som brugshunde. De mere velstående klasser kunne nu tillade sig at holde hund som statussymbol og hobby.
Bull Terrieren blev første gang præsenteret på en engelsk hundeudstilling i maj 1862 – 27 år efter engelsk lov forbød kampe
mellem hunde og andre dyr.
Den blev vist af James Hinks, der anerkendes som racens skaber.
Hinks benyttede mange racer for at nå sit mål om at skabe en
helt hvid ’Gentleman’s companion’, men Engelsk Bulldog, Dalmatiner og - den nu uddøde English White Terrier var hovedingredienserne.
James Hinks’ Bull Terrier bliver i litteraturen omtalt som ’The
New Bull Terrier’, idet den adskilte sig fra de hidtil kendte ’bull
and terriers’ og ’bull terriers’ - kombinationer af bulldog og
forskellige terriere. Datidens hundefolk værdsatte den nye race,
idet Hinks’ ”hvide kavaler” hurtigt blev populær og gjorde sig
godt på hundeudstillinger. Bull Terrieren blev en modehund.
Senere blev de opretstående ører, den farvede variant og – ikke
mindst - det der kendetegner racen bedst i dag; downface og
det ægformede hoved indarbejdet i racen.
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Tid og hårdt arbejde er en investering i
en kærlig, glad og velfungerende Bull
Terrier.
Hvis en Bull Terrier skal have det gode
hundeliv, den fortjener, så skal ejerne
værdsætte dens personlighed, styrker og
svagheder.

Bull Terrieren er en unik hund
til unikke mennesker.

Racen i Danmark
Der kan været registreret enkelte Bull Terriere tidligere, men
racens reelle udbredelse i Danmark startede i 1960’er.
Der registreres sjældent i nærheden af 100 Bull Terriere årligt, og
den nuværende population estimeres til ca. 500 hunde.
I Storbritannien, som er racens oprindelsesland, og hvor der opdrættes flest Bull Terriere, registreres der årligt 2-3.000 Bull Terriere. Det næststørste registreringstal står USA for med 1-2.000
Bull Terriere årligt. Især opdræt i Storbritannien har en markant
indflydelse på racen i hele verden.
Racen opererer således på verdensplan med en stærkt begrænset genpulje, som er en udfordring at bevare.

HISTORIE

Bull Terrier
en unik hund
til unikke
mennesker

*NOTATER
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BEDØMMELSE

Bedømmelse
Bull Terrierens 3 hovedingredienser er den oprindelige Engelske Bulldog, Dalmatiner og den uddøde English White Terrier
(stor lighed med Manchester Terrier). I dag ses disse tre racer
stadig i Bull Terrieren og alle passer ind racestandardens noget
bredt formulerede krav.
Alle tre typer er fuldt ud acceptable og er nødvendige i avlsarbejdet for at nå den perfekte kombination af alle 3 typer.
Men de meget forskellige forfædre er også en stor udfordring
for opdrætterne, når der arbejdes mod den så godt som
uopnåelige perfekte kombination af disse 3 racer.
Bull Terrieren en svær race at bedømme pga. de forskellige typer; bull-, dalmatiner- og terrier-type. Derfor er det nødvendigt
at se på hunden som en helhed. Fordi helheden er langt vigtigere end dele og detaljer. Dommeren skal være i stand til at se
den perfekte hund for sit indre øje både stående og i
bevægelse.
Når først idealet - den fuldendte Bull Terrier - er visualiseret, er
det den hund, der kommer tættest på dette ideal i kraft af sine
positive egenskaber, som skal have størst succes i
udstillingsringen.
Afvigelse fra idealet er fejl hos en Bull Terrier, og alvoren af
fejlen svarer til graden af afvigelse. Det er ikke en race, hvor
succes eller fiasko afhænger af, om der er et par farvede hår
et forkert sted, en ekstra ulveklo eller en lidt skæv hjørnetand.
Der er kun brugt lidt plads på fejl i racestandarden - og at
dømme ned på fejl giver ingen mening, med mindre der er tale
om to hunde, som har lige mange kvaliteter eller hvis fejlen
er af graverende karakter for hundens helbred, funktion eller
fremtoning.
Forfatterne af racestandarden tog udgangspunkt i de positive
egenskaber, som bør være til stede hos Bull Terrieren. Så dommere skal visualisere et billede af den ideelle Bull Terrier og så
udpege de hunde, hvis samlede sum af positive egenskaber
næsten opfylder idealbilledet.

For at være et fremragende eksemplar skal Bull Terrieren vise
positive fortrin på alle nedenstående områder, og den må ikke
”dumpe” i nogen kategori. Den skal have tydelige type, som er
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KOMMENTAR
BEDØMMELSE

Den største fejl
på en Bull Terrier
er fravær af fortrin
“Keep in mind that quality is a combination of
soundness and function. It is not merely the lack
of faults, but the positive presence of virtues.
It is the whole dog that counts.”
Raymond H. Oppenheimer,
krediteret som
den moderne Bull Terriers fader

summen af de kvaliteter, der gør, at den markant ligner netop
en Bull Terrier og intet andet.
Den skal også være fri for fejl, som er skadeligt for helbredet
og for racen i det hele taget. Nogle afvigelser forventes i mindre grad, men generelt skal hunden have fortrin som form og
kraft i hovedet, styrke og adræthed i konstruktionen, sundhed
samt et udadvendt, men dog medgørligt temperament.
•Hoved
Hovedet er en nøgleegenskab hos den ideelle Bull Terrier. Det
skal have korrekt form med substans og styrke. Mindre afvigelser i øje og øreplacering, mangel på pigment på næsen og
mindre tandfejl bliver ikke betragtet som så alvorlige som
svære bidfejl eller mangel på substans, styrke og ægformet
hoved.
•Kropsform, konstruktion & substans
Kropsform, konstruktion og substans (masse) er det andet
område, hvor den ideelle Bull Terrier skal demonstrere en kombination af de kvaliteter, der er beskrevet i racestandarden.
Racestandarden foreskriver ikke nogen ideel højde eller vægt,
men Bull Terrieren bør have maksimal masse set i forhold til
dens størrelse, og kroppen skal være kort med yndefulde kurver og linjer, der er forbundet til de muskuløse dele.
En let whippet-lignende krop, mangel på knogle, dårlig konstruktion og løst forbundne dele er ensbetydende med, at
hunden ikke er ikke korrekt.

BEDØMMELSE
individualitet i ringen. De bør ikke dømmes ned på deres overstadighed og livsglæde, hvis de ikke er for forstyrrende eller aggressive. De bør naturligvis være under kontrol og til enhver tid
skal dommeren kunne håndtere hunden uden problemer.

KOMMENTAR
DEN FREMRAGENDE BULL TERRIER
Skal have fortrin inden for 4 områder:
•
•
•
•

Hoved
Kropsform, konstruktion & substans
Bevægelser
Temperament

•Bevægelser
Bevægelser er testen af konstruktion og sundhed. Kun ganske
få Bull Terriere bevæger sig helt efter standarden. Defekter på
konstruktionen, som kan have indflydelse på sundheden og
helbredet hos hunden, viser sig, når hunden er i bevægelse.
•Temperament
Temperament er essentielt for racetypen. Standarden beskriver det ideelle temperament. Det er en fejl, hvis en hund afviger
fra dette i en sådan udstrækning, at den er meget frygtsom
eller aggressiv.
Bull Terriere udviser normalt en grad af livlighed og
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FCI -STANDARD MED KOMMENTARER

Hoved:

Langt, kraftigt og dybt hele vejen ud til næsen, men ikke
groft. Set forfra er det ægformet og fuldstændig udfyldt,
således at konturerne er uden fordybninger eller indsænkninger. Profilen forløber i en blød kurve nedefter fra skallens
top til næsen.
Skalle:
Skallens top er næsten flad fra øre til øre.
Næse:
Bør være sort og buer nedad ved spidsen. Næseborene er
veludviklede.
Læber:
Tørre og stramme.
Kæber, bid:
Underkæben er dyb og kraftig. Tænderne er sunde og hvide,
kraftige og godt store, regelmæssigt placerede og med
et perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid, dvs. at de
øverste fortænder tæt overlapper de nederste, og at biddet
ligger vinkelret på kæberne.
Øjne:
Smalle, trekantformede, skråstillede, så sorte eller så
mørkebrune som muligt, så de virker næsten sorte, og med
et gennemtrængende blik. Afstanden, fra spidsen af næsen
til øjnene, er kendeligt større end afstanden fra øjnene til
skallens top. Blå eller delvist blå er uønsket.
Ører:
Små, tynde og tætsiddende. Hunden skal være i stand til at
holde dem stift opretstående, når de peger lige opad.
Hals:
Meget muskuløs, lang, buet, gradvis smallere fra skuldrene
til hovedet og fri for løs hud.

KOMMENTAR

HOVED
Frem for alt er form og proportion på Bull Terrierens hoved
af meget stor betydning. Det skal have masser af styrke,
være ægformet og have et gennemtrængende udtryk for
at nærme sig idealet.
Set forfra skal hovedet være ægformet uden hulninger fra
mellem ørerne og til næsetippen. Snuden skal være stærk,
kraftig og bred.
Profilen skal være blød jævn kurve med et tydeligt ”dip”
før næsen, kaldet ’roman finish’.
Et stærkt, veludfyldt hoved med kraftig snudeparti med
lidt mindre profil foretrækkes frem for en mere overdreven
profil, men med smalt hoved med manglende udfyldning
set forfra.
Udtrykket er Bull Terrierens karakteristiske kendetegn.
En kompakt, muskuløs, velformet krop, et korrekt formet
hoved og det intelligente og gennemborende blik udgør
det en Bull Terrier - og ikke bare en stærk, firskåren hund.
Små opretstående, velformede ører og små mørke trekantede øjne, som er højt placeret i et ægformet hoved,
skaber det eftertragtede gennemborende udtryk.
Når farvede Bull Terriere bedømmes, skal iagttageren
tænke på, at optiske illusioner kan skabes af linjer og områder med hvide markeringer. En smal blis på hovedet kan
give indtryk af en mangelfuld profil, og det modsatte kan
få den samme profil til at synes udfyldt og kurvet.
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FCI -STANDARD MED KOMMENTARER
KOMMENTAR
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FCI -STANDARD MED KOMMENTARER
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FCI -STANDARD MED KOMMENTARER
Hud:
Slutter tæt til kroppen overalt.
Pels:
Hårlag:
Kort, fladtliggende og jævn, føles hård, med en smuk glans. En underuld af blød tekstur kan forekomme om vinteren.
Farve:
Hvid:
Med rent hvid pels. Pigmentering af huden og aftegninger i hovedet påvirker ikke bedømmelsen.
Farvet:
De farvede partier skal være dominerende. Alt andet lige foretrækkes brindlet pels. Sort brindlet, rød, fawn og tricolour
accepteres. Småpletter i de hvide områder er uønskede.
Pelsfarverne blue og liver, er særdeles uønskede.

KOMMENTAR

PELS
Pelskvalitet ses generelt ikke som særlig vigtigt i det
store hele, men en tynd, blød eller kedelig pels, ødelægger billedet af en energisk, sund hund.
Tics eller pletter i selve pelsens underuld - og som oftere
ses i den tykkere vinterpels - er en fejl der er beskrevet i
racestandarden. Fejlen kan være minimal, hvis det kun
er nogle få små pletter eller alvorlig, hvis der er mange
pletter i pelsen.
Mismarks (farvede markeringer på kroppen af en hvid
hund), som er i både underulden og i selve dækhårene,
er også en fejl, der trækker fra ifølge racestandarden.
Hudpigment, som kan ses, hvis pelsen er tynd, er ikke en
fejl.
Få tics eller et lille mismark bør dømmes som en mindre
fejl hos et ellers fint eksemplar af racen - og selvom det
er vigtigt at huske, at det er ønskeligt med en helt hvid
pels på kroppen af den hvide Bull Terrier, så er det også
vigtigt ikke ”at smide babyen ud med badevandet” og
miskreditere en ellers fortrinlig hund med en lille pelsfejl.
Hvide ’splashmarks’ på kroppen af en farvet Bull Terrier
er ikke en fejl ifølge standarden. Den skal blot være
overvejende farvet.
Brindlet er den foretrukne farve for farvede Bull Terriere
pga. arvegangen (dominant).

14

16

FCI -STANDARD MED KOMMENTARER

Størrelse:
Der er ingen vægt- eller størrelsesgrænser, men hunden skal give indtryk af mest mulig substans for sin størrelse, kombineret
med kvalitet og kønspræg.
Fejl:
Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til
afvigelsens omfang og dens indflydelse på hundens sundhed og velbefindende.
Diskvalificerende fejl:
Aggressive eller overdrevent sky hunde.
Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller
adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.
Bemærk:
Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
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