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ENGELSK FOXHOUND
(ENGLISH FOXHOUND)
Oprindelsesland: Storbritannien
Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Kobbelhund for jagt til hest.
FCI Gruppe 6 (Støvere og beslægtede racer),
Sektion 1.1 (Store Støvere)
Med brugsprøve.
Den Engelske Foxhound er blevet opdrættet i omhyggeligt udvalgte linier gennem
mere end to hundrede år, og stambøgerne, der er udgivet af ”Masters of Foxhounds
Association of England”, skriver sig tilbage til før år 1800. Det er en let sag for enhver
ejer af en Engelsk Foxhound at følge dens afstamning bagud. Opdrættet af Foxhounds
i England har altid været og er i dag stadig varetaget af ”Masters of Foxhounds”, som
har ført de mest grundige optegnelser over deres avlsarbejde. På det seneste har den
engelske kennel klub udarbejdet en foreløbig standard for Foxhound, og FCI har
anerkendt racen i 1964. Der har eksisteret mere end 350 kobler af Foxhounds i
Storbritannien.

Helhedsindtryk:

Harmonisk, kraftfuld og tør.

Temperament:

Med sej styrke og udholdenhed, medfødte anlæg for jagt. Venlig og ikke aggressiv.

Hoved:

Harmonisk.

Skalle :

Flad, af middel bredde.

Stop :

Let.

Næse :

Med store næsebor.

Næseparti :

Langt og kvadratisk.

Læber :

Moderat fyldige overlæber.

Kæber, bid :

Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid, dvs at de øverste
fortænder tæt overlapper de nederste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne.

Side 1 af 2

ENGELSK FOXHOUND
Øjne:

Middelstore, nøddebrune eller brune. Udtrykket er intenst.

Ører:

Hængende, båret tæt til hovedet. Højt ansatte.

Hals:

Lang og let buet, veludviklet, men ikke grov.

Side 2 af 2

Krop:
Ryg :

Bred og vandret.

Lænd :

Stærk.

Bryst :

Dybt, med godt hvælvede ribben.

Hale:

Velansat højt. Båret muntert, men aldrig oprullet over ryggen.

Lemmer:
Forpart:

Forbenene lange og lige, med god knoglekraft helt ned til poterne.

Skuldre :

Godt tilbagelagte, muskuløse, men ikke svære.

Mellemhånd :

Stærk.

Bagpart:

Kraftfuld og muskuløs. Med god knoglekraft helt ned til poterne.

Knæ :

Velvinklede.

Haseled :

Godt lavt ansatte.

Poter :

Runde, tæt sluttede og stærke, med robuste trædepuder. Stærke kløer. Vildtkløer er
tilladt.

Bevægelse:

Frit og utrætteligt trav med evne til at slå over i galop. Godt fraskub fra bagparten uden
tendens til rullende bevægelse.

Pels:
Hårlag :

Kort og tæt, vejrbeskyttende.

Farve :

Alle anerkendte hound-farver og aftegninger.

Størrelse:

Skulderhøjde fra 58 til 64 cm.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.
Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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