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Uden nr.
Ikke godkendt af FCI

AMERICAN HAIRLESS TERRIER
Oprindelse: USA
Anvendelse:

Selskabshund

Klassifikation:

FCI Gruppe 3 (Terriers)

Historie:

Oprindelig var denne terrier anvendt til jagt på rotter og andre skadedyr. Manglen på
pels gør den imidlertid uegnet til jagt. Racen besidder dog stadig et stærkt jagtinstinkt
og er velfungerende i andre hundeaktiviteter.

Helhedsindtryk:

En lille til middelstor hund med tør muskulatur. Den er aktiv. Den er middelkraftig og
må ikke virke hverken grov eller spinkel.
Kroppen er rektangulær i forholdet 10:9. Dvs. den er lidt længere end høj.

Proportioner:
Temperament:

Racen er energisk, alert, nysgerrig og intelligent. Aggressivitet og skyhed er ikke
ønskeligt.

Hoved:

Hovedet skal være en afskåret kile. Det skal være i balance med kroppen.

Skalle:
Stop:
Næse:
Næseparti:
Læber:
Kæber, bid:
Kinder:
Øjne:

Ører:
Hals:
Overlinie:
Ryg:
Lænd:
Kryds:
Bryst:

Skal være bred, let hvælvet og bliver let smallere mod næsen. Skalle og næseparti er
lige lange.
Moderat markeret
Skal være ensfarvet sort eller af en anden farve.
Velmejslet. Bliver let smallere fra stoppet mod næsen. Veludfyldt under øjnene
Stramme, tørre og ikke hængende. Pigmentet passer til næsepigmentet.
Saksebid. Tangbid accepteres. Kæberne er stærke. Tænderne er hvide og stærke.
Manglende præmolarer straffes ikke.
Med god muskulatur
Udtryksfulde, skråtstillede og runde. De er lidt udstående og af moderat størrelse.
Øjenfarven passer til kropsfarven. Den går fra mørkebrun til ravfarvet og
hasselnøddebrun. Er øjnene brune, foretrækkes en mørkere brun. Ravfarvede øjne er
tilladt hos blå hunde. Blå øjne accepteres kun hos blå eller blå/fawn hunde, men grå
øjenfarve foretrækkes. Pigmentet på øjenrandene er i overensstemmelse med
næsepigmentet. Ufuldstændigt pigment på øjenrandene accepteres kun hos hunde,
hvis hudfarve i området rundt om øjnene er hvid.
Ørerne er ansat på den yderste del af skallen. De er V-formede. Opretstående ører
foretrækkes. Kipører eller knapører accepteres. Begge ører skal bæres ensartede.
Tør, middellang og muskuløs. Den er let buet og aftager let i tykkelse fra skulderen
mod hovedet. Halsen glider let over i den veltilbagelagte skulder.
Stærk og lige i stand som i bevægelse
Bred og stærk
Passende kort, svagt hvælvet og muskuløs
Let faldende
Ribbenene når langt bagud. De er godt hvælvede fra ryggen og danner en stærk, bred
ryg. Brystkassen er dyb og når til eller lidt under albuerne. Forbrystet skal være
veludfyldt – dog ikke for bredt stillet set forfra. Set fra siden danner forbrystet en svag
oval foran skulderspidsen.
Side 1 af 3

American Hairless Terrier
Underlinie:

Bugen skal være moderat optrukken.

Hale:

Halen skal fortsætte krydsets linie. Den er tyk ved roden, når næsten til hasen og
aftager i tykkelse mod spidsen. Når hunden er opmærksom, bæres den opret i en blød
bue. Når hunden er i bevægelse, må den bæres vandret eller i en blød bue. Halen på
den hårløse variant må aldrig kuperes. Halekupering af den pelsede variant er tilladt og
valgfrit.
NB: Halekupering er forbudt i Danmark.

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:
Overarm:
Albuer:
Underarm:
Mellemhånd:
Forpoter:

Bagpart:
Overlår:
Knæ:
Underlår:
Haseled:
Mellemfod:
Bagpoter:

Godt tilbagelagte med skuldertoppene tæt sammen. Muskulaturen er tør.
Af samme længde som skulderbladet. Vinklen mellem skulderblad og overarm er ca.
90 grader.
Ligger tæt til brystet
Lige og lodret set fra alle sider
Kort, stærk og næsten lodret
Kompakte og let ovale. De to midterste tæer er lidt længere en de øvrige. Tæerne kan
være lidt spredte, men ikke flade eller løse. Vildkløer kan fjernes.
NB: Det er forbudt at fjerne vildkløer i Danmark.
Muskuløs. Vinklingen i balance med forpartens vinkling.
Af næsten samme længde som underlåret
Velvinklede
Af næsten samme længde som overlåret
Lavt ansat
Kort, stærk og lodret stillet
Som forpoterne – dog skal vildkløer fjernes.
NB: Det er forbudt at fjerne vildkløer i Danmark.

Bevægelse:

Bevægelsen er flydende og let. Der er god rækkevidde i fronten og godt fraskub fra
bagparten. Der må ikke være antydning af ”hackney”. Racen bevæger sig smidigt med
en frisk udstråling af fart og styrke. Hverken ben eller poter må dreje indad eller udad
eller genere bevægelsen. Ved øget fart nærmer poterne sig midterlinien.

Hud:

Hos den hårløse variant er huden glat og varm at røre ved.

Pels:
Hårlag:

Farve:
Størrelse:

Racen findes som hårløs og med pels.
Hårløs variant: Hvalpene fødes med et rudimentært, blødt dun – fødselspels. Dette
forsvinder langsomt, og hvalpene bør være hårløse ved 8-10 ugers alderen. En voksen
hund bør kun have hår på øjenbryn og næseparti. Et kort, fint hårpur kan ses på
kroppen af en voksen hund.
Varianten med pels: Pelsen findes på hele kroppen og er kort, glat, tæt og skinnende.
Whiskers fjernes ikke.
Enhver farve eller farvekombination er tilladt – undtagen albino og merle.
Skulderhøjden for hanner og tæver: 30,5-40,5 cm
Selvom skulderhøjden er vigtig, er hundens type vigtigst.

Side 2 af 3

American Hairless Terrier
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.


For tung eller for tynd benstamme



Overvægt



Dybt stop



For spidst næseparti



Hel eller delvis upigmenteret næse



Over- eller underbid



Rosenører, lette ører, opretstående ører – hvor siderne er indadbøjede, forskelligt
bårne ører



Oprullet hale



Flade og løse poter



Æbleformet hoved



Varianten med pels: Pelsen dækker ikke hele kroppen

Alvorlige fejl:

Diskvalificerende fejl:


Aggressive eller for sky hunde



Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal
diskvalificeres.



Hængende ører



Haleløshed, kuperet hale hos den hårløse variant



Merle-farve, albinisme



Varianten med pels: Ru, ”broken” eller lang pels



Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.



Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør
anvendes i avlen.

Bemærk:

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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Anatomiske træk
Skalle
Øjne
Stop
Forhoved

Ører
Nakke
Nakkekam
Hals
Skulder

Næseryg
Næsespids

Manke/Skuldertop

Næseparti

Ryg

Overkæbe

Lænd

Kryds

Hage
Underkæbe

Haleansats

Mundvig
Kind

Sædebensknude

Strube
Skulderspids
Brystbensspids

Overlår

Overarm
Bryst
Underarm
Håndled
Mellemhånd

Bystrup 2013

Forpote

Albue

Underlinie

Brystkasse

Buglinie

Flanke
Knæ
Underlår

Hale
Haseled
Mellemfod
Bagpote

