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Kyrkohereden (parson) John (Jack) Russell (1795-1889).
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Huvud - Skalle - Stop - Nostryffel - Kinder

  Huvudet skall vara kilformat, aldrig 
grovt med framträdande kinder.

  Överdrivet markerat stop. Något kort 
nosparti. 

  Kilformad, men väl smalt och långt 
nosparti. Längden från nosspets till stop 

skall vara något kortare än avståndet
från stop till nackknöl 



Huvud



Ögon

Korrekt mandelformade ögon. Uttrycket intelligent och intensivt. 



Öron

Öron av korrekt storlek 
men vikta för högt över 

huvudets överlinje.

För stora öron placerade på 
sidan av huvudet och med 

rundade örsnibbar. 

 Korrekt v-form som 
linjerar med ögonvrån.



Käkar/tänder

 En jagande parson behöver starka och 
muskulösa käkar, med ett korrekt fulltandat 

saxbett med bra storlek på tänderna. 



Hals

Halsen skall vara väl ansatt, torr, muskulös, av god längd och
gradvis breddas mot skuldrorna.



Kropp

En balanserad typlik parson.



Related, but different in type, outline, height and length of the body:
Parson Russell, Jack Russell (FCI) and Smooth Fox Terrier.  

Detail from an illustration with permission from Pamela P. Simons.

Kropp



Kropp

Kort i ryggen och utan den önskvärda 
välvningen över länden.

Kroppens längd från skulderled/
överarmsled till sittbensknöl skall

vara något längre än avståndet från 
manke till markplan, ung. 11/10.



Kropp



Kropp



Bröstkorg 

Bröstkorgen skall vara måttligt djup och inte nå nedanför 
armbågsknölen. Revbenen skall nå långt bak och inte vara för 

välvda och inte heller flata.



För att kunna följa räven ner i underjorden...



Man skall med medelstora händer kunna greppa runt om, spanna, hela bröstkorgen 
bakom skuldrorna. Genom att spanna bröstkorgen inte enbart omfångsbedömer man 

bröstkorgen. Minst lika viktigt är att känna flexibilteten i revbenen. 

Mycket viktigt: Att spanna bröstkorgen



Svans

"Svansen skall vara av måttlig längd, helst 
rak och ge hunden en balanserad helhet. Den 
skall vara tjock vid roten och avsmalna mot 

svanstippen. Den skall vara måttligt högt 
ansatt"

Något lågt ansatt 
svans.

Något högt ansatt 
svans.



Framställ

Överarmen skall vara av samma längd som skulderbladet och
vinklad så att benen står väl in under kroppen under manken.

T.v. en acceptabel front som skulle önskas mer förbröst, en 
bred front och t.h. överarmens placering och vinkel felaktig. 



Bakställ

Kraftfullhet utan 
överdrdift.

Exempel på 
övervinklat 

bakställ.

Snålt vinklat 
bakställ. 



Tassarna

Baktassarna skall 
vara kompakta med 
fasta trampdynor. 

Tårna skall
vara måttligt 

välvda, aldrig platta 
eller spretande. 

Vare sig fram- eller 
baktassarna får
vara inåt- eller 

utåtvridna.

Otroligt viktigt 
för den arbetande 
hunden är att stå 
på starka tassar. 

Framtassarna skall 
vara kompakta med 
fasta trampdynor. 
Tårna skall vara 
måttligt välvda, 

aldrig platta eller 
spretande. 



Rörelserna skall vara fria och vägvinnande utan överdrift. Steget
skall vara långsträckt, aldrig styltigt eller med höga framben. Bakbenen

skall ge kraftig drivkraft. Rörelserna skall vara väl koordinerade.

Rörelser



En stark och vädertålig påls är ovärderlig i jakt och 
friluftsliv.

Päls



Hud

Huden (eng. pelt) skall vara tjock och ligga löst. Detta är viktigt 
i närkontakt med räv och grävling och den löst liggande huden 

hjälper dessutom till i trånga passager. 



Tre vit och tan; längst fram en 
strävhårig, i mitten en släthårig i längst 

bak en raggig (eng broken) päls. 

Raggig (eng broken), vit och tan. Släthårig och trefärgad.

Strävhårig, vit med svarta tecken.

Päls och färg



En uteslutande vit parson är sällsynt, det finns nästan alltid färginslag.

Färg



Vit och tan med de eftersträvansvärda markeringarna på huvud 
och vid svansroten. 

Färg



Storlek/vikt



Storlek/vikt

Idealhöjd.

Parson russell terriern, framavlad för grytjakt på räv, ska kunna spannas bakom 
skuldrorna med normalstora händer. Är hunden för hög och spannbar är det högst 

troligt att kroppen er intryck av att vara grund, ranglig och stå på för höga ben. 
Idealhöjden ger utrymme för variation så länge man har spannbarhet, proportioner 

och typen för ögonen. 



Viktigt

Kroppens längd från skulderled/överarmsled till sittbensknöl skall
vara något längre än avståndet från manke till markplan, förhållandet 11/10.

Huvudet - kilformat. Längden från nosspets till stop skall vara något kortare än 
avståndet från stop till nackknöl. Stopet skall vara grunt.

Överarmen skall vara av samma längd som skulderbladet och
vinklad så att benen står väl in under kroppen – under mankens

högsta punkt.

Välvningen över länden. 

Mellanhänderna skall vara starka och smidiga.

Kompakta tassar med fasta trampdynor.

En parson ska kunna spannas.
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