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FOX TERRIER, RUHÅRET
FOX TERRIER, WIRE
Oprindelsesland: Storbritannien
Anvendelse:
Klassifikation:

Helhedsindtryk:

Temperament:

Terrier
FCI Gruppe 3 (Terriers)
Sektion 1 (Store og mellemstore terriers)
Med brugsprøve efter det enkelte lands bestemmelse
Aktiv og livlig med knoglekraft og styrke i lille format, aldrig klodset eller grov. Bygget i
perfekt balance. Dette gælder specielt forholdet mellem skalle og næseparti, ligesom
skulderhøjden og kropslængden (målt fra skulderspids til sædeben) tilnærmelsesvis
har samme mål. Stiller sig som en kortrygget jagthest og spænder langt fra for- til
bagpoter.

Vågen med kvik bevægelse og intenst udtryk, spændt af forventning ved den mindste
anledning. Venlig, åben og frygtløs
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Hoved:
Skalle:
Stop:
Næse:
Næseparti:

Kæber, bid:

Øjne:

Ører:

Hals:
Krop:
Ryg:
Lænd:
Bryst:
Hale:

Lemmer:
Forpart:

Bagpart:
Lår:
Knæ:
Haseled:
Mellemfod:

Poter:
Bevægelse:

Pels:

Skallens overlinie er næsten flad, let skrånende og gradvis smallere mod øjnene.
Let
Sort
Kun lidt forskel på længden af skalle og næseparti. Hvis næsepartiet er tydeligt kortere,
virker hovedet svagt og ufuldendt. Næsepartiet bliver gradvis smallere fra øjnene og
udefter, og det falder en smule ved overgangen til panden, men uden at være konkavt
eller brat indsænket under øjnene, hvor det tværtimod skal være udfyldt og kraftigt.
Fyldige og rundede kinder er uønskede.
Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid, dvs. at de øverste
fortænder tæt overlapper de nederste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne.
Overdreven knoglekraft eller muskulatur i kæbepartiet er uønsket og uskønt.
Mørke, ildfulde og intelligente, moderat små, ikke udstående. Så cirkelrunde af form
som muligt. Ikke for langt fra hinanden eller placeret for højt i skallen eller for tæt på
ørerne. Lyse øjne er særdeles uønskede.
Små, V-formede af moderat tykkelse med ørelapperne pænt foldet og faldende
fremover tæt til kinderne. Ørets fold skal ligge klart over skallens niveau. Opretstående
ører, tulipan- eller rosenører er særdeles uønskede.
Tør og muskuløs af god længde uden løs halshud. Den bliver bredere mod skuldrene
og danner set fra siden en yndefuld bue.
Kort, vandret og stærk, uden løshed
Muskuløs, let hvælvet. Meget kort lændeparti
Dybt fortil. De forreste ribben er moderat hvælvede. De bageste er dybe og godt
hvælvede.
Tidligere traditionelt kuperet


Kuperet: Højt ansat, båret oprejst, ikke ind over ryggen eller oprullet. Godt kraftig
og af passende længde



Ukuperet: Højt ansat, båret oprejst, ikke ind over ryggen eller oprullet. Godt kraftig
og af passende længde for at bevare et harmonisk udseende

Set forfra skråner skuldrene stejlt fra overgangen til halsen ned mod skulderspidserne,
som er fintbyggede. Set fra siden er skulderbladene lange og godt tilbagelagte, stillet
skråt bagud. Manken er altid tør. Brystet er dybt, ikke bredt. Set fra alle sider er
forbenene lige, med god knoglekraft helt ned til poterne. Albuerne arbejder i et lodret
plan fri af kroppens sider, og føres lige fremefter under bevægelsen.
Stærk og muskuløs, ikke faldende eller krummet. Kombinationen kort underlår og stejl
knævinkling er særdeles uønsket.
Lange og kraftfulde
Velvinklede, hverken ind- eller udaddrejede
Godt lavt ansatte
Lodrette og parallelle set bagfra

Runde og kompakte med små, robuste og godt elastiske trædepuder. Tæerne er
moderat hvælvede og hverken ind- eller udaddrejede.
For- og bagben bevæges lige og parallelt fremefter. Albuerne arbejder i et lodret plan
fri af kroppens sider. Knæene drejes hverken ind- eller udefter. Et godt fraskub udgår
fra den smidigt arbejdende bagpart.
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Hårlag:

Farve:
Størrelse:

Fejl:

Tæt, af meget ruhåret struktur, 2 cm lang på skulderpartiet og 4 cm på manke, ryg,
ribbensparti og bagpart med en kort og mere blød underuld. På ryg og bagpart er
pelsen mere strid end på siderne. På kæberne er pelsen kruset og lang nok til at give
indtryk af styrke i næsepartiet. På benene er pelsen tæt og kruset.
Hvidt er dominerende med aftegninger af sort, sort/tan eller tan. Brindlede, røde,
leverbrune eller skiferblå aftegninger er uønskede.
Skulderhøjde ikke over 39 cm for hanner – lidt mindre for tæver
Idealvægt i udstillingsform 8.25 kg for hanner – lidt mindre for tæver
Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indvirkning på
hundens sundhed og velbefindende.

Diskvalificerende fejl:
 Aggressive eller for sky hunde
 Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal
diskvalificeres.
Bemærk:
 Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
 Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør
anvendes i avlen.

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
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Lænd
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Hage
Underkæbe
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Mundvig
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Sædebensknude

Strube
Skulderspids
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Overarm
Bryst
Underarm
Håndled
Mellemhånd

Bystrup 2013

Forpote

Albue

Underlinie

Brystkasse

Buglinie

Flanke
Knæ
Underlår

Hale
Haseled
Mellemfod
Bagpote

