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HEMLAND: 
Storbritannien

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: 
Numera sällskapshund

BAKGRUND/ÄNDAMÅL:

Bullterrier kan som namnet anger, 
räkna sina anor tillbaka till den tid då 
tjurhetsningar var tillåtna i England. 
Då de förbjöds ersattes de av hund-
hetsningar och för detta ändamål 
korsade man bulldogg med olika 
terrier och resultatet kallades ”bull 
and terrier dog”. Hundhetsningarna 
minskade emellertid i popularitet 
och rasen med dem. 
 En uppfödare, James Hinks från 
Birmingham, började emellertid ett 
avelsarbete med ”bull and terrier 
dog”, som korsades med den nu 
utdöda old english white terrier och 
därtill dalmatiner. Målsättningen var 
att få fram en helvit hund, som var 
stark, smidig och elegant. Resul-
tatet blev vad vi i dag känner som 
bullterrier. 
 Rasen erkändes av den engel-
ska kennelklubben år 1887. Den 
förekommer i två storlekar, bullter-
rier och miniatyrbullterrier, och det 
är endast mankhöjden som skiljer 
dem åt.

Kommentarer:

Under 1800-talet togs i England de första stegen till mo-
dern hunduppfödning. Härifrån härstammar, liksom de 
flesta terrier, även den robusta Bull- och Miniatyrbullter-
riern, som i så hög grad är sig själv både i fråga om ut-
seende och i karaktär.
 Tjurhetsning, alltså en kamp mellan hund och tjur, var 
en nationalsport i England ända från medeltiden. Dessa 
strider blev förbjudna i lag 1835 och efterträddes i popu-
laritet av hundhetsning, en kamp på liv och död mellan 
två hundar. Kampen slutade inte förrän en av hundarna 
var död.
 Till att börja med 
användes en tidig 
variant av Bull-
dogg, men för att 
få fram en snab-
bare och effekti-
vare kamphund 
blandades olika 
jaktterriers in. 
De mest lyckade 
kombinationerna 
blev de som hade 
Bulldoggens ag-
gressiva uthållighet och terrierns snabbhet och intelli-
gens. Dessa hundar kom att kallas Bull and Terrier Dog. 
 Denna strid började som en överklassport, men sjönk 
fort i anseende och förekom till slut enbart i det absolut 
lägsta samhällslagret. Allteftersom populariteten sjönk 
för hundhetsning med vadhållning, sjönk också intresset 
för hundrasen. Ingen människa på den tiden med själv-
aktning ville äga en sådan hund.
 Dock fanns det personer som såg möjligheterna med 
rasen och började försöka förädla den genom att ta vara 
på det bästa av kamphundarnas egenskaper. Att visa 
aggressivitet mot människor var för dessa kamphundar 
absolut förbjudet. En hund med sådana tendenser avli-
vades omedelbart.
 Den moderna bullterrierns 
upphovsman sägs  vara 
James Hinks, som i mitten av 
1800-talet hade en vision av 
en helt vit, elegantare hund. 
Han korsade de gamla Bull 
and Terrierhundarna med de 
helt vita ”Old English White 
Terrier” och Dalmatiner. Sä-
kert stötte han på många 
svårigheter innan han lycka-
des med att få fram en helt 
vit, elegant hund som han 

Old English Bulldog

Old English White Terrier
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kallade Bullterrier. När man tänker på hur svårt det är 
att föda upp en riktigt bra Bullterrier i våra dagar, in-
ser man vilken fantastisk man James Hinks var, som 
lyckades förverkliga sitt ideal. På en utställning i Lon-
don 1862 visar han sin egenhändigt uppfödda helvita 
tik Puss.
 För att bevisa, att hon inte bara är vacker utan också 
kan slåss, antar han utmaningen att låta henne möta 
en kamphund av den gamla typen. Puss vinner stri-
den, dödar sin motståndare, kommer tillbaka utan en 
skråma och vinner sedan första pris i sin klass.* Där-
med var den nya rasen född. Engelska Kennelklubben 
godkänner rasen 1887, men godkänner då endast helt 
vita exemplar.
 Av en slump födde en man vid namn Edward Lyon 
under försök att få fram små bullterrier, upp en kull nor-

malstora valpar med den gamla tigrerade bulldoggsfärgen. Enligt standarden var en sådan färg 
diskvalificerande, men Lyon tyckte om den färgen och fortsatte sitt experiment. Trots hårdnackat 
motstånd erkänns de färgade Bullterrierna 
som likvärdiga de vita av Engelska Kennel-
klubben 1935. Miniatyrerna har troligen före-
kommit lika länge som de större varianterna, 
men deras rasstandard fastslogs först 1938.
 De blodiga tiderna med hundslagsmål och 
tjur- och björnhetsningar har vi lämnat bakom 
oss, men man skall inte glömma, att vår Bull-
terrier är en produkt av dessa gladiatorer. Sitt 
äggformade huvud fick den för att motstån-
darens tänder inte skulle få fäste. Små, djupt 
liggande ögon har han av samma orsak. Sitt 
omutliga mod visar han genom sitt glada vän-
liga sätt och sin enastående tillgänglighet.
 Bullterriern har funnits i Sverige sedan i 
slutet av 1800-talet. 1888 registrerades vita 
hanen Jack. Ägare var artisten Georg Arse-
nius som då pendlade mellan Paris 
och Stockholm. Jack ställdes ut två 
gånger med 1:a pris.
 För Sveriges del  var det nog en 
stor lycka att Ruth och Olle Hägg-
lund köpte tiken Treffenlods Bussi 
sommaren 1959 och startade sitt 
fantastiska arbete med rasen under 
kennelnamnet Panzarkraft.
 Många duktiga uppfödare har 
kommit till under åren t ex kennel 
Bodils, Topline och Warmaster. Runt 
1980 började rasen bli mer populär 
och ännu fler duktiga och entusias-
tiska uppfödare anslöt sig.
*Historien om Puss bestrids av nya rön 
som Kevin Kane kom med i början av 
2000-talet. Numera ses den som ”en 
god historia”.

”Bullterrier” från sent 1800-tal.

Typen har stabiliserats. 
Velhurst Viking från 30-talet.

Ch Monkery’s Caspian född 1959. 
Inte så olik dagens Bullterrier.
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HELHETSINTRYCK:

Rasen skall vara kraftigt byggd, 
muskulös, välbalanserad och rör-
lig, med ett intresserat, bestämt 
och intelligent uttryck. Unikt är den 
konvexa nosryggen och det äggfor-
made huvudet. Oberoende av hun-
dens storlek skall könsprägeln vara 
markerad.

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR:

Bullterrier är hundsläktets gladiator, 
full av eld och mod. Rasen har ett 
jämnt temperament och är läraktig, 
envis men vänlig.

Kommentarer:

(I samtliga fall där ordet Bullterrier är nämnt avser det både 
vanlig Bullterrier och Miniatyrbullterrier)

En Bullterrier skall vara massiv och ha maximum av 
kroppsmassa till sin storlek utan att vara fet eller klum-
pig. Bullterriern är gladiatorn inom hundarnas värld. Den 
är byggd som en stridstank med en mycket muskulös, 
hårdpumpad kropp och kraftig benstomme. Den ska ha 
ett ben i varje hörn men också vara spänstig och rörlig. 
Kronan på verket är det äggformade, släta och utfyllda 
huvudet med små, upprättstående öron och små, djupt 
liggande, kisande ögon. 

Man kan idag fortfarande se släktskapet med de rasva-
rianter som rasen utgått ifrån. Från Bulldoggen kom mo-
det och envisheten, den väl välvda och djupa bröstkor-
gen och den kraftiga benstommen men också problem 
med grovhet, underbett, runda ögon och pigmentbortfall. 
Från terriern kom intelligensen och lekfullheten, de små 
mörka ögonen och små fina öronen, de raka benen samt 
resningen och den strama silhuetten men också problem 
med tunn benstomme och för lätt kropp. Från Dalmati-
nern kom höjden på benen och sundheten i rörelser men 
också problem med färgfläckar i en annars vit päls och 
ibland ett för milt uttryck.

Utifrån i vilken grad de olika ursprungsraserna slagit ige-
nom, talar man om att det finns fyra typer inom Bullterrier, 
bulltyp, terriertyp, dalmatinertyp samt middle-of-the-road, 
en lagom blandning av de övriga tre typerna. Det talas 
ibland om att alla dessa fyra typer skulle vara likvärdiga. 
Men även om de alla ryms inom standardens gränsvär-
den så är det ändå kombinationen av styrka, substans, 
smidighet och elegans som eftersträvas.

Till temperamentet ska en Bullterrier bara vara lycklig 
och älska allt och alla. Den visar gärna upp sin lycka med 
hopp och skutt och ett glatt flin.

Den ska vara tillgänglig, vaken och alert och aldrig skygg 
eller aggressiv mot människor.
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Bulltypen: Mycket substans och benstom-
me, men denna typ av hund har sällan de 
smidiga rörelser som eftersöks.

Terriertyp: Lättare i kropp och stomme, 
mer resning och med ett mer elegant hu-
vud.

Dalmatinertyp: Mer höjd på benen och 
friare rörelser

Middle-of-the-road: En kombination av 
alla tre typerna med utmärkt substans och 
stomme och lätta, smidiga rörelser.
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HUVUD:

Huvudet skall vara långt, kraftigt 
och djupt ända till nosspetsen men 
inte oädelt. Sett framifrån skall det 
vara äggformat och helt utfyllt utan 
håligheter och urgröpningar. Pro-
filen skall välva sig mjukt ner från 
hjässan till nosspetsen. Avståndet 
från nosspetsen till ögonen skall 
vara tydligt längre än från ögonen 
till hjässan.

Skallparti
Hjässan skall vara nästan plan från 
öra till öra.

Nostryffel
Nostryffeln skall vara svart och ned-
åtböjd. Näsborrarna skall vara väl 
utvecklade.

Läppar
Läpparna skall vara torra och stramt 
åtliggande.

Käkar/Tänder
Underkäken skall vara kraftig. Bet-
tet skall vara ett regelbundet,
perfekt och komplett saxbett med 
friska, starka och jämna tänder
av rejäl storlek.

Ögon
Ögonen skall förefalla smala. De 
skall vara snedställda och trekan-
tiga, djupt liggande och svarta eller 
så mörkbruna att de verkar nästan 
svarta, samt ha en genomträngan-
de blick. Blå eller delvis blå ögon är 
inte önskvärt.

Öron
Öronen skall vara små, tunna och 
placerade tätt intill varandra.
De skall kunna bäras styvt upprätt-
stående och peka rakt uppåt.

Kommentarer:

Huvudet är naturligtvis mycket viktigt hos en Bullterrier. 
Den äggliknande formen på huvudet är unikt för denna 
ras.  En jämn, tydligt välvd profil helt utan stop, så kall-
lad ”downface”, är det man gärna förknippar med ett bra 
Bullterrierhuvud, men ännu viktigare är att huvudet sett 
framifrån är helt utfyllt och att nospartiet är mycket kraft-
fullt och djupt. 

Den välvda linjen i profilen ska gå ända ner till nostryffeln 
som även den är nedåtböjd. Det kallas för att huvudet 
har en ”roman finish”.

Sett framifrån ska huvudet vara mycket väl utfyllt under 
ögonen. Nosryggen ska vara bred och kinderna nästan 
flata.  Läpparna ska vara strama. 

Skallen ska vara nästan plan mellan de små, tätt place-
rade upprättstående öronen. Det är ett vanligt problem 
att öronen är för brett ställda och/eller för stora.

Ögonen är mycket viktiga. De ska vara djupt liggande, 
snedställda och mörka samt placerade högt uppe på hu-
vudet för att ge det rätta fräcka uttrycket.

Tänder
Allteftersom man har avlat fram mer extrema huvuden 
på Bullterriern har man haft svårigheter att bibehålla ett 
korrekt bett. Det är idag vanligt både med över- och un-
derbett, snett bett och ojämna tänder. Även om man na-
turligtvis eftersträvar stora, jämna tänder i ett komplett 
och korrekt saxbett, ska man komma ihåg att standar-
den för Bullterrier inte, som så många andra standarder, 
listar bettfel under en fellista utan ser bettfel som ett fel 
bland många andra och det blir graden av avvikelse som 
avgör prissättningen.  Hörntänder som går upp i gom-
men, innanför den övre tandraden, ska dock ses som en 
defekt vilket ska ”nollas”.
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Ett utmärkt huvud som har en 
fin profil med en tydlig ”roman 
finish”. Nospartiet är kraftfullt 
och djupt.

Ett klent huvud som har en dip 
i profilen och kort, svag under-
käke. Så får ett Bullterrierhuvud 
inte se ut.

Detta huvud har en mer mo-
derat profil men har det öns-
kade kraftiga nospartiet med 
välutveckad underkäke och 
torra läppar. Det gör att även 
detta huvud är mycket bra.

Ett välutfyllt huvud med brett och kraftigt nos-
parti. Öronen är små, tätt ansatta och riktade 
uppåt. Ögonen är små, sneda och placerade 
högt upp på huvudet. Uttrycket är uppkäftigt.

Detta huvud har ett för avsmalnande nos-
parti med smal nosrygg. Hjässan är rundad 
mellan de alltför stora, brett ansatta öronen 
som pekar utåt. Ögonen är stora och place-
rade för långt ner.  Uttrycket blir för ”snällt”, 
saknar intensitet.
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HALS:

Halsen skall vara mycket muskulös, 
lång och välvd. Den skall avsmalna 
från skuldrorna mot huvudet och 
vara fri från löst halsskinn.

KROPP:
Kroppen skall vara väl rundad med 
tydligt välvd bröstkorg, som
också skall ha stort djup.

Rygglinje
Rygglinjen skall vara plan bakom 
manken med en lätt välvning över 
ländpartiet.

Rygg
Ryggen skall vara kort och stark.

Ländparti
Ländpartiet skall vara lätt välvt, brett 
och muskulöst.

Bröstkorg
Bröstet skall framifrån sett vara 
brett.

Underlinje
Från bröst till buk skall underlinjen 
bilda en mjuk, uppåtsvängd linje.

Svans
Svansen skall vara kort, lågt ansatt 
och horisontellt buren. Den skall 
vara tjock vid roten och smalna till 
en tunn spets.

Kommentarer:

För att hunden ska få rätt balans och typ måste halsen 
ha en god längd. En rätt ansatt hals på väl tillbakalag-
da skuldror är välvd i sin övre del och breddas ned mot 
skulderpartiet. En kortare hals ger hunden mer drag av 
”bulltyp”.

En Bullterrier ska ha en mycket välutvecklad kropp med 
mycket bredd över ryggen, med revben som välver sig 
hela vägen runt bröstkorgen, en bröstkorg som når ned-
anför armbågarna men också ett väl utvecklat förbröst. 
Bröstkorgen ska vara bred framifrån sett. En Bullterrier 
ska ha maximal substans till sin storlek, men den ska få 
sin substans från benstomme och muskler, inte från fett. 
Den ska vara en atletisk gladiator! 

Ryggen ska vara kort och länden lätt välvd. Korset får 
inte vara för kort och plant, eftersom det resulterar i en 
för högt buren svans, något som är ett vanligt fel hos 
rasen.

Underlinjen ska vara lätt uppsvängd. 
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Välbalanserad hund med
 väl isatt hals av rätt längd.

En kortare hals som saknar 
välvningen i sin övre del.

Denna hund har ett kort och plant kors vilket 
resulterar i en för högt buren svans.

Denna hund har ett fattigt förbröst och en 
grund bröstkorg. Underlinjen är för rak.

Bröstkorgen ska vara 
mycket bred och djup.
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EXTREMITETER:

FRAMSTÄLL:
Frambenen skall ha rund benstom-
me av kraftigast tänkbara sort, och 
hunden skall stå stadigt på dem. De 
skall vara fullkomligt parallella. Hos 
vuxna hundar skall frambenens 
längd ungefär motsvara bröstkor-
gens djup.
Skulderblad
Skuldrorna skall vara kraftiga och 
muskulösa utan att vara tunga. 
Skulderbladen skall vara breda, 
flata och ligga tätt intill bröstkorgen. 
Skulderbladen skall mycket tydligt 
slutta bakåt mot manken och bilda 
en nästan rät vinkel mot överarmar-
na.
Armbåge
Armbågarna skall vara starka och 
riktade rakt bakåt.
Mellanhand
Mellanhänderna skall vara lodräta.
Framtassar
Framtassarna skall vara runda och 
kompakta med väl välvda tår.

BAKSTÄLL:
Bakbenen skall vara parallella baki-
från sett.
Lår
Låren skall vara muskulösa.
Knäled
Knälederna skall vara välvinklade.
Underben
Underbenen skall vara välutveck-
lade.
Has
Haslederna skall vara välvinklade.
Mellanfot
Mellanfötterna skall vara korta och 
kraftiga.
Baktassar
Baktassar, se framtassar.

Kommentarer:

Frambenen ska vara raka, tassarna ska peka rakt fram. 
Ibland ser man exempel på rasens nära släktskap med 
Bulldoggen med utåtvridna armbågar, böjda framben 
och utåtvridna tassar.

Skuldrorna ska vara mycket väl tillbakalagda. De ska inte 
vara bulliga som på en Bulldogg utan ligga tätt an mot 
bröstkorgen. Även överarmen ska vara väl vinklad så att 
frambenen placeras väl in under kroppen och förbröstet 
blir framträdande. Raka vinklar i framstället är ett pro-
blem inom rasen.

Mellanhänderna är så gott som helt lodräta och hunden 
står helt ner på sina tassar. Det är viktigt att tassarna är 
väl knutna så att de orkar bära upp den tunga kroppen.

Bakbenen ska bakifrån sett vara helt parallella. På grund 
av de stora musklerna kan man få intrycket av att hun-
den är hjulbent. Knä- och hasvinklar ska vara välvinkla-
de, varken för mycket eller för lite. Låren ska vara mycket 
muskulösa och underbenen ska även de vara välmusk-
lade. 
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Raka vinklar i framstället är ett vanligt pro-
blem. Halsen blir kortare och förbröstet 
saknas.

Denna hund är för lite vinklad i knä och has. 
Låren blir smala och bakstället ser underdi-
mensionerat ut.

Korrekta vinklar fram. Skuldran är väl tillba-
kalagd och överarmen välvinklad vilket gör 
att frambenen kommer väl in under krop-
pen. Normala vinklar bak med välutveck-
lade underben.

Överdrivna vinklar i bakstället. Bakbenen 
ser veka ut. Hunden står inte stadigt med 
ett ben i varje hörn.

Det är viktigt att tassarna är runda 
och kompakta med väl välvda tår.

Svaga, platta tassar orkar inte 
bära upp den tunga kroppen.
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RÖRELSER:
När hunden rör sig skall den verka 
samlad och smidigt täcka mark med 
fria, lätta steg och med en typiskt 
självsäker utstrålning. I trav skall 
fram- och bakben röra sig parallellt 
och endast vid högre hastighet dras 
mot kroppens mittlinje. Frambenen 
skall ta för sig ordentligt och bak-
benen skall röra sig smidigt i höften 
med stor böjlighet i knä och has och 
med kraftigt påskjut.

HUD:
Huden skall överallt vara stramt åt-
liggande.

PÄLS:
Pälsstruktur
Pälsen skall vara kort åtliggande, 
jämn och hård att ta på samt ha 
vacker glans. Mjuk underull får före-
komma vintertid.
Färg
Vita hundar skall ha rent vit päls. 
Hudpigmentering och tecken på hu-
vudet är inget fel. Färgade stänk i 
en vit päls är inte önskvärt. 
Hos färgade hundar skall färgen 
dominera över det vita. Om alla öv-
riga detaljer är likvärdiga föredras 
brindle. Brindle, svart, röd, fawn och 
trefärgat accepteras. Blå färg och 
leverfärg är absolut inte önskvärt.

Kommentarer:

Texten i standarden säger allt om bullterrierns rörelser. 
Fast vi just har beskrivit en mycket tungt byggd hund med 
maximal substans, ska den kunna röra sig med lätta, 
smidiga steg. Precis som en vältränad atlet. På grund av 
hundens stora bredd kan rörelserna, speciellt bakifrån, 
upplevas som rullande och till en viss grad är det OK.

Vissa hundar kan ha problem med hud och tassar. Svull-
na, irriterade tassar är inte ovanliga. Det kan vara till-
fälliga problem såsom för tikar i samband med hormon-
svängningar runt löp. Oavsett orsak ska inte en hund 
med blemmig och röd hud ha något att hämta i utställ-
ningsringen.

Pälsen fälls med jämna mellanrum och då blir hudpig-
menteringen synlig.

När det gäller färgade hundar, säger standarden bara 
att färgen ska dominera över det vita. Den säger ing-
et om hur teckningen ska utbreda sig.  Det är alltså 
inget fel om hunden har vita partier på rygg och sidor. 
Men en snygg teckning gör mycket för helhetsintryck-
et. Jämför teckningarna på motstående sida som vi-
sar två olika teckningar på för övrigt identiska hundar. 

Hundar helt eller nästan helt utan vita tecken upplevs 
ofta som tunnare i stomme och huvud. 
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Rörelserna ska vara lätta och fria och hunden ska 
ha en självsäker utstrålning.

Färgteckningen kan påverka det intryck man får av hundens 
konstruktion och proportioner. Alla dessa teckningar på de för övrigt 

identiska hundarna är korrekta.
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STORLEK/VIKT:
Mankhöjd
Varken vikt- eller storleksgränser 
finns angivna, men hunden skall ge 
intryck av att ha maximal substans 
för sin storlek, förenat med kvalitet 
och tydlig könsprägel.

FEL:
Varje avvikelse från standarden är 
fel och skall bedömas i förhållande 
till graden av avvikelse.

NOTA BENE:
Hund får ej prisbelönas om den är 
aggressiv eller extremt skygg el-
ler om den har anatomiska defek-
ter som menligt kan påverka dess 
hälsa och sundhet.

TESTIKLAR:
Hos hanhundar måste båda testik-
larna vara fullt utvecklade och nor-
malt belägna i pungen.

Kommentarer:

Det är nog ganska unikt att en standard inte har några 
vikt- eller storleksgränser.  Trots det ser man sällan några 
större skillnader i storlek.

Notera att standarden inte innehåller någon ”fellista”. Hel-
heten är mycket viktigare än enstaka delar och detaljer 
när man dömer Bullterrier.

Referenser:
All about the Bull Terrier, av Tom Horner. Pelham Books 
Ltd 198�. ISBN 0 7207 1086 2nd edition.

The sixth Bull Terrier book. The Bull terrier club, 1988.  
Edited by Brian Kenway. ISBN 1 871285 003.

Bullterriern i Våra Hjärtan, Svenska Bullterrierklubben 25 
år 1976-2001. Red. Lena Grundén och Ruth Hägglund.



15

MINIATYRBULLTERRIER

Historik
Redan på 1800-talet, när man korsade Bulldogg och 
vita terrier för att få fram ”Bull och Terrier Dog” föddes 
några individer som var ovanligt småväxta. Dessa dvärg-
former, som kallades för Cheshire terrier, användes vid 
hetsjakt på kanin men även vid hundkamper. Vägde 
de under 5 kg kallades de ”toys” och det var de som 
skulle bli föregångare till våra dagars Miniatyrbullterrier. 
 
Dessa ”toys” hade oftast en bra kropp och sundhet, 
men huvudena var gärna äppelkindade med snipiga 
nosar och glosögon. Dessa hundar hade en storhetstid 
i slutet av 1800-talet och en bit in i nästa sekel, men 
1918 hade registreringarna så gott som upphört och 
miniatyrerna ströks ur rasregistret. Men några indivi-
der, som främst användes som jakthundar, levde kvar. 
För att rädda rasen parades de bästa ”toys” med små 
bullterrier och viktgränsen höjdes till 9 kg. När den 
engelska Miniatyrbullterrierklubben bildades 1939 be-
gärde man också att viktgränserna skulle tas bort och 
istället infördes en maximal mankhöjd på 35,5 cm. 
 
Under åren har Miniatyrbullterriern fört en ganska tynan-
de tillvaro på de flesta ställen runt om i världen. För att bi-
behålla en någorlunda bredd i genmaterialet samt för att 
förbättra typen har man kontinuerligt parat in Bullterrier.  
På senare tid har Miniatyrerna ökat i popularitet. Men 
fortfarande har rasen stora problem med variationen i 
storlek. Ofta saknar de med korrekt höjd den önskade 
stommen och det välutfyllda huvudet. De med korrekt typ 
blir ofta lite stora i mankhöjd. Lägg därtill till kravet på 
korrekta tänder och en ganska liten tillgång på avelsma-
terial så kan alla förstå att det inte lätt att vara uppfödare 
av denna ras.

Kommentarer:

Miniartyrbullterrier ska på alla sätt se ut som en bullter-
rier, förutom storleken. Notera att storlek, substans och 
proportioner är lika viktiga för att en miniatyrbullterrier 
ska vara utmärkt. Det är inte enbart storleken som är 
avgörande. Det är dock lämpligt att mäta hunden så att 
inte alltför stora hundar premieras.

På specialen 2007 mättes de flesta av de deltagande 
miniatyrerna, sammanlagt �5 stycken. Medelvärdet för 
tikarna var 35,6 cm och för hanarna 37,5 cm.

STANDARD FÖR MINIATYRBULLTERRIER

Standarden för miniatyrbullterrier är 
densamma som för bullterrier med 
undantag av följande:
Mankhöjden skall inte överstiga 
35,5 cm, intrycket skall vara sub-
stans i proportion till storlek. Det 
finns ingen viktgräns. Hunden skall 
vara proportionerlig.
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