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GRUPPE: 3
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RASEBESKRIVELSE FOR FOXTERRIER GLATTHÅRET
Opprinnelsesland/
hjemland:

Storbritannia.

Helhetsinntrykk:

Aktiv og livlig med benstamme og styrke i et lite format, aldri
klumpete eller grov, verken høy- eller lavbent. Lik en
velbygget, kortrygget jakthest (hunter) dekker den stående
meget mark.

Adferd/
temperament:

Våken, raske bevegelser, skarpt uttrykk og på tærne av
forventning. Vennlig, imøtekommende og uredd.

Hode:
Skalle:

Flat, moderat smal. Avtar gradvis i bredde mot øynene.

Stopp:

Bare lett markert.

Nesebrusk:

Sort.

Snuteparti:

Både over- og underkjeve kraftige og muskuløse, avtar bare
svakt under øynene. Denne del av snutepartiet moderat
utmeislet slik at det ikke er kileformet.

Kjever/tenner:

Kraftige. Perfekt og regelmessig saksebitt. Komplett tannsett.
Tennene skal sitte rett i kjeven.

Kinn:

Aldri runde.

Øyne:

Mørke, moderat små, så sirkelformede som mulig, men ikke
utstående. Våkent og intelligent uttrykk.

Ører:

Små, v-formete av moderat tykkelse. Bæres hengende
fremover tett inntil kinnene, skal ikke henge på siden av
hodet. Ørebretten over skalletaket.

Hals:

Tørr og muskuløs, uten løs halshud. Av god lengde, blir
gradvis bredere mot skuldrene.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:
Skulder:

Lang og skråstilt, godt tilbakelagt. Lett markert skulderledd,
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tydelig markert manke.

Underarm:

Forbena skal være rette sett i alle vinkler og uten antydning til
ankel. Kraftig benstamme.

Poter:

Små, runde og kompakte. Tredeputene harde og sterke,
tærne moderat hvelvet og verken inn- eller utoverdreide.

Kropp:
Rygg:

Kort, rett og sterk uten svakhet.

Lend:

Kraftig, kun meget svakt hvelvet.

Bryst:

Dypt, ikke bredt. Moderat hvelvet, lange bakre ribben.

Hale:

Tradisjonelt kupert*.
Kupert: Kraftig, ansatt temmelig høyt og bæres høyt, men
ikke fremover ryggen eller rullet.
Ukupert: Ansatt temmelig høyt og bæres høyt, men ikke
fremover ryggen. Så rett som mulig. Av passende lengde for
å virke harmonisk.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftige, muskuløse, absolutt ikke svake eller understilte.

Lår:

Lange og kraftige.

Knær:

Velvinklete.

Haser:

Lavt ansatte.

Poter:

Små, runde og kompakte. Tredeputene harde og sterke,
tærne moderat hvelvet og verken inn- eller utoverdreide.

Bevegelser:

For- og bakbena beveges rett fremover og parallelt. Albuene
beveger seg som pendler langs kroppen, fritt fra sidene.
Verken inn- eller utoverdreide knær, ikke hasetrang. Meget
fleksible bakben gir god fremdrift.

Pels:
Hårlag:

Rett, flat, glatt, hard, tett og rikelig. Buken og lårenes innside
ikke hårløse.

Farge:

Hvit skal dominere; helt hvit; hvit med tan, sort-og-tan eller
sorte tegninger. Brindle, rød eller leverfargede tegninger
sterkt uønsket.
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Størrelse og vekt:
Hannhunder: 7,5 – 8kg
Tisper:
7 – 7,5 kg

Vekt:

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
og effekten på hundens helse og velferd, samt dens evne til å
utføre sitt tradisjonelle arbeid.

Diskvalifiserende
feil:




Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er halekupering forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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