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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 13.10.2010. 
 
KASUTUS: Terjer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 3: Terjerid. 
Alarühm 2:  Madalajalgsed terjerid. 
 Töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Nii norfolki kui norwichi terjerid on saanud oma nime 
maakonna ja linna järgi, kust nad pärit on. Ent veel 19. sajandi 
alguses ja keskel ei tehtud nende kahe tõu vahel vahet, nad olid 
lihtsalt tavalised karjakoerad. Nende Inglismaa idaosast pärit 
terjerite eelkäijate hulka kuuluvad iiri glen of imaali terjerid, 
punased cairni terjerid ning dandie dinmonti terjerid. Nende 
punastest järeltulijatest arenesid välja tänased norwichi ja 
norfolki terjerid. 
Tegemist on tugeva ja kompaktse kerega tüüpilise 
madalajalgse terjeriga, keda kasutati lisaks rebaste ja mäkrade 
püüdmisele ka rottide püüdmiseks. Tal on meeldiv iseloom, ta 
on väga julge, ent kunagi ei alusta ise võitlust. Töökoerana 
sööstab ta alati julgelt urgudesse jahisaagi järele ning tema 
standardis on lubatud „võitlusest saadud auväärsed armid“. 
Kennelliidu tõuregistrisse kanti norwichi terjer 1932. aastal 
ning sel ajal tunti longus kõrvadega norwichi terjerit 
(tänapäeval tuntud norfolki terjerina) ning kikkiskõrvalist 
norwichi terjerit. Kahe tõu vahel hakati vahet tegema 1964. 
aastal ning longus kõrvadega tõule anti nimeks norfolki terjer. 
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ÜLDMULJE: 
Norfolki terjer on üks väiksemaid terjeritõuge. Madal, 
tähelepanelik koer. Kompaktse ja tugeva kehaehitusega, 
lühikese seljaga, jõuline ja hea luustikuga. Võitlusest saadud 
auväärsed armid on lubatud. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Oma suuruse kohta on ta tõeline „deemon“. Ta on 
armastusväärse loomuga ega nori kunagi tüli. Tugeva 
kehaehitusega, valvas ja julge. 
 
PEA  
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Lai, vaid pisut ümara kujuga, kõrvade vahel üsna lai. 
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Koon: Kiilukujuline ja tugev. Koonu pikkus on umbes 
kolmandiku võrra väiksem kui vahemaa kuklakühmust 
laubalõikeni. 
Mokad: Liibuvad. 
Lõuad/hambad: Tugev lõualuu, tugevad ja üsna suured 
hambad. Täielik käärhambumus, mis tähendab seda, et 
ülemised hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse. 
Silmad: Ovaalse kujuga, tumepruunid või mustad. Valvas, 
tähelepanelik ja arukas ilme. 
Kõrvad: Keskmise suurusega, V-kujulised, pisut ümara otsaga. 
Langevad suunaga ettepoole põskede lähedal. 
 
KAEL: 
Tugev ja keskmise pikkusega. 
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KERE: 
 
Kompaktne. 
Ülajoon: Tasane. 
Selg: Lühike.  
Rindkere: Hästi kaarduvad roided. 
 
SABA: 
 
Varem oli kupeeritud saba valikuline. 
Kupeeritud: Keskmiselt kupeeritud, ülajoonega samal kõrgusel 
ning kantakse sirgelt. 
Kupeerimata: Mõõduka pikkusega saba, mis annab koerale 
üldiselt tasakaalustatud üldmulje. Sabatüvi on jäme ja otsa 
suunas läheb saba peenemaks. Peab olema võimalikult sirge, 
kantakse uljalt, ent mitte liialdatult. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Üldmulje: Puhas. 
Õlad: Hästi tahapoole suunatud, pikkuselt õlavartega umbes 
võrdsed. 
Küünarvarred: Esijalad on lühikesed, jõulised ning sirged. 
Esikäpad: Ümarad, paksude padjanditega. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Väga lihaselised. 
Põlveliigesed (põlved): Hea paindega. 
Kannad (pöialiigesed): Kannad on madala asetusega. 
Tagantvaates sirged. Tugeva tõukejõuga. 
Tagakäpad: Ümarad, paksude padjanditega. 
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KÕNNAK/LIIKUMINE: 
 
Tõule tüüpiline, madal ning tugeva tõukejõuga. Õlgadest otse 
ette liikuv. Tagajalgade hea nurgistus võimaldab tugevat 
tagajalgade tõuget. Tagajalad liiguvad samamoodi nagu 
esijalad, liikudes kergelt puusadest. Põlve- ja kannaliigesed on 
hästi painduvad. Ülajoon jääb ühtlaseks. 
 
KARVKATE: 
 
KARV: Tugev, traatjas, sirge ning kerele liibuv. Pikem ja 
karmim kaelal ja õlgadel. Karv pea peal ja kõrvadel on lühike 
ja pehme, välja arvatud väiksed vurrud ning kulmud. Liigne 
trimmimine on ebasoovitav. 
 
VÄRVUS: Kõik punased, nisukarva, mustad ja pruunid või 
hallisegused (grizzle) toonid. Valged märgised või laigud on 
ebasoovitavad, ent lubatud. 
 
SUURUS: 
 
Ideaalne turja kõrgus: 25 cm. 
 
 
VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning 
nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde 
ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja heaolule. 
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Agressiivsus või liigne argus. 
• Kõik füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


