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FOX TERRIER, GLATHÅRET
FOX TERRIER, SMOOTH
Oprindelsesland: Storbritannien
Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Terrier
FCI Gruppe 3 (Terriers)
Sektion 1 (store og mellemstore terriers)
Brugsprøve er frivillig.
De to Fox Terriervarianter – glathåret og ruhåret – har begge britisk oprindelse. De
nedstammer sandsynligvis fra de samme typer af hunde, der producerede Bull Terrier
og Black/tan Terrier – nu kaldet Manchester Terrier. En ensartet type blev grundlagt
sent i 1800 tallet. Den originale standard for Fox terrier blev fastlagt i 1876. Den
Glathårede Fox Terrier er en af de mest livlige og opmærksomme terriers.
Forbedringer af udseendet til dets nuværende elegante ydre har ikke givet plads for
usundhed. Den Glathårede Fox Terrier er i stand til at klare enhver form for fysisk
udfoldelse. Den er altid parat til at klare rotter, kaniner og selvfølgelig ræve.

Helhedsindtryk:

Aktiv og livlig med knoglekraft og styrke i lille format – aldrig klodset eller grov, hverken
højbenet eller lavstammet. Den stiller sig som en kortrygget jagthest og spænder langt
fra for- til bagpoter.

Temperament:

Vågen med kvik bevægelse og intenst udtryk, altid i spændt forventning. Venlig, åben
og frygtløs
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Hoved:
Skalle:

Flad, moderat smal. Gradvist smallere mod øjnene

Stop:

Kun let markeret

Næse:

Sort

Næseparti:

Både over- og underkæbe er stærke og muskuløse med kun en let indsækning under
øjnene. Denne del af forhovedet er moderat udmejslet, således at det ikke har helt lige
sider som en kile.

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.

Kinder:

Aldrig fyldige

Øjne:

Mørke, moderat små og så cirkelrunde som muligt af form – men ikke udstående.
Udtrykket er opvakt og intelligent.

Ører:

Små, V-formede og foldet fremover tæt ind til kinderne – aldrig hængende ned langs
hovedets sider. Ørets fold ligger højere end skallen. Moderat tykke ørelapper

Hals:

Tør og muskuløs uden løs halshud. Den er af god længde og bliver gradvis bredere
mod skuldrene.

Krop:
Ryg:

Kort, vandret og stærk – uden løshed

Lænd:

Kraftfuld, meget let hvælvet

Bryst:

Dybt, ikke bredt. De forreste ribben er moderat hvælvede. De bageste ribben når dybt
ned.

Hale:

Tidligere traditionelt kuperet
•

Kuperet hale: Ret højt ansat og båret muntert, men ikke ind over ryggen eller
oprullet. Godt kraftig

•

Ukuperet hale: Ret højt ansat og båret muntert, men ikke ind over ryggen. Så lige
som muligt. Hale af moderat længde, som giver balance til hunden.

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:

Lange og skråtliggende skulderblade, godt tilbagelagte. De er fintbyggede ved
skulderspidsen, tørre og klart tegnede ved manken.

Overarm:

Set fra alle sider skal benene være lige. Mellemhånden skal afvige så lidt som muligt
fra benstammen, der skal være gennemført stærk.

Forpoter:

Små, runde og kompakte. Trædepuderne er hårde og stærke. Tæerne er moderat
hvælvede og drejer hverken indad eller udad.

Bagpart:

Stærk og muskuløs – helt uden at være faldende eller sammenkrøbet

Lår:

Lange og kraftfulde

Knæ:

Velvinklede

Haseled:

Godt lavt ansat

Bagpoter:

Som forpoterne

Bevægelse:

For- og bagben føres lige og parallelt fremefter. Albuerne bevæges i et lodret plan, fri
af kroppens sider. Knæene drejes hverken ind- eller udefter, og haserne bevæger sig
ikke snævert. Godt fraskub udgår fra den smidigt arbejdende bagpart.

Pels:
Hårlag:

Lige og fladt, glat, hårdt, tæt og rigeligt. Bugen og indersiden af lårene må ikke være
hårløse.

Farve:

Hvidt bør være dominerende. Helt hvid, hvid med aftegninger af tan, black-and-tan,
eller sort. Brindlede, røde eller leverbrune aftegninger er særdeles uønskede.

FOX TERRIER, GLATHÅRET
Størrelse:
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Skulderhøjden må ikke overstige 39 cm for hanner – tæver en anelse mindre.
Vægt: Hanner 7,5 – 8 kg
Tæver 7 – 7,5 kg

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 indvirkning på
hundens sundhed og velbefindende og dens evne til at udføre sit traditionelle arbejde.

Diskvalificerende fejl:
Aggressive eller for sky hunde
Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal diskvalificeres.
Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg bør anvendes i
avlen.

De seneste ændringer er skrevet med ”fed” skrift.

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