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   AMERICAN HAIRLESS TERRIER 

    

 

OPPRINNELSESLAND 

/HJEMLAND: USA 

 

BRUK:   forfedrene ble brukt til jakt på rotter og andre skadedyr, men uten pels er 

den uegnet til all form for jakt, selv om de fremdeles har et sterkt jaktinstinkt og egner 

seg til  andre hundesports-aktiviteter.    

 

FCI-KLASSIFIKASJON:  gruppe 3 uten CACIB 

 

HELHETSINNTRYKK: Liten til middels stor, glatte muskler .  Middels kraftig 

benstamme, ikke så tung at den virker grov og ikke så lett at den virker luftig, men i 

proporsjon til størrelsen.  Moderat kraftig, med fast, glatt og flat muskulatur.  For kraftig 

eller lett benstamme og overvekt må slås ned på.     

VIKTIGE PROPORSJONER: Rektangulær kropp, lengde:høyde = 10:9.  Avstand fra 

albue til bakken = halve mankehøyden.   

   

ADFERD/ 

TEMPERAMENT:  Aktiv, energisk, våken og intelligent.  Med rett trening og 

sosialisering blir de utmerkede kjæledyr og viser stor  hengivenhet til eier og familie.  Skal 

ikke sparres når stilles.   

  

HODE : Våkent, nysgjerrig og intelligent uttrykk.  Som en stump kile sett forfra, i 

proporsjon til kroppen.  .   

Skalle: Bred, lett buet, blir gradvis smalere mot snuten. 

Stopp: Moderat 

ANSIKTSDEL: Snuteparti av samme lengde som skallen.   

NESEBRUSK:  Fullpigmentert,  sort eller ensfarget.   

SNUTEPARTI: Godt utfylt under øynene, blir gradvis smalere fra stoppen, godt utmeislet.  .   

LEPPER:  Stramme, tørre, ikke hengende.  Samme farge som nesebrusk.   

KJEVER/TENNER: Kraftfulle med god kinn-muskulatur.  Kraftige, hvite tenner,  saksebitt.  

Tangbitt aksepteres.  Manglende premolarer godtas.   

ØYNE: Uttrykksfulle, lett skråstilte, runde, noe framtredende, men moderat store.  Av 

samme farge.  Øyefargen varierer fra det mørkest brune til rav- og hasselnøttfargede, i hht 

pelsfargen.  Hvis øynene er brune, foretrekkes mørkest mulig.  Ravfargede er tillatt hos blå 

hunder.  Blå øyne godtas kun  hos  blå eller blå/fawn hunder, men grå øyne foretrekkes. 

Farge på øyelokksrender samme som nesebrusk.  Ufullstending pigmentering godtas kun 

hvis hud/pels rundt øyet er hvit.    

ØRER:  Ansatt på ytterkant av skallen, v-formede.  Ståører foretrekkes, kipp- eller knapp-

ører  godtas, men begge ører må bæres likt.   

 



HALS:  Tørr, moderat lang, glatt muskulatur, lett buet, blir gradvis smalere fra skulder til 

hode og glir umerkelig over i godt tilbakelagte skuldre.   

 

KROPP:  

RYGG:  Bred og sterk.   Rett overlinje, både i stående og bevegelse.   

LEND: Moderat kort, lett buet, muskuløs.. 

KRYSS: Lett avrundet. 

BRYST: Godt fyllt ut mellom forbena.  Moderat bredt sett forfra.  Godt utviklede bakre 

ribben.  Godt buede ribben, dyp, når til eller akkurat nedenfor albuen.  Forbrystet ses som en 

grunn oval foran forbena når ses fra siden.   

UNDERLINJE/BUK:  Lett opptrukket 

 

HALE:  Fortsetter linjen fra krysset og når nesten til hasene, med tykk halerot og gradvis 

avsmalnende.  Bæres løftet i en lett bue når hunden er oppmerksom.  Kan bæres rett ut 

bakover eller i en lett bue i bevegelse.  Skal aldri kuperes hos de hårløse, tillatt og valgfritt 

hos de med pels *    

 

LEMMER: 

 

FORPART:  Rette og parallelle sett forfra og fra siden.  Kraftig benstamme 

SKULDER: Godt tilbakelagt, liten avstand mellom skulderbladstoppene.  Glatt muskulatur.  

OVERARM:  av omtrent samme lengde som skulderbladet. Rett vinkel til skulder. 

ALBUE: tettliggende til kroppen. 

MELLOMHÅND:Kraftig, kort. Nesten loddrett.   

FORPOTER: Lett ovale, kompakte, med de to midterste tærne noe lengre enn de andre.  

Godt oppsplittet, men ikke flate eller sprikende.   Fjerning av ulveklør valgfritt *  

 

BAKPART:  Muskuløse, med overlår og underlår av omtrent samme lengde. 

KNÆR:  Godt vinklet, i balanse med forpart.   

HASER:  Korte, velvinklede.  Står loddrett på bakken.  Sett bakfra parallelle.     

BAKPOTER:  som for forpotene, men sporer må fjernes * 

 

BEVEGELSER:  Jevne, effektive, med god rekkevidde og driv.  Uten antydning til 

hackney i front, kraftfulle fraspark i bakparten med hasene fullt utstrukket.  Beveger seg 

med stolt holdning som antyder kraft , smidighet og fart. Bena vender verken inn- eller 

utover, krysses eller hindrer hverandre, men med økende fart  vil de snore.   

 

PELS:  

HÅRLAG:   Naken, men fins også i en pelskledd variant.   

Pelskledd:  kort, glatt og tett pels, glansfull.  Følehår klippes ikke.   

Naken:  Fødes med rester av myk dun, kjent som fødselspels.  Den dekker vanligvis 

kroppen, men minker gradvis og er borte ved 8-10 ukers alder.  Som voksen skal den være 

totalt hårløs, bortsett fra følehår og beskyttende hår på øyenbryn og snute.  Korte, svært 

tynne hår (vellus) kan finnes på kroppen hos voksne hunder.   

Hud:  Glatt og varm å ta på.   

FARGE: Alle farger og fargekombinasjoner er tillatt, unntatt albino og merle.  

STØRRELSE OG VEKT:   

MANKEHØYDE:. 30 – 40 cm 

 

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. 

- bratt stopp 

- snipete snute 

- tofarget nesebrusk  

- eplehode (alvorlig feil) 

- over- eller underbitt 

- rosenører, luftige ører, ståører hvor ytterkantene buer innover (tulipanører)  

- ulikt bårne ører  

- haleknekk 

- ringlet  eller krøllhale 

- flate poter eller sprikende poter 

- ikke full pels hos den pelskledde varianten (alvorlig feil) 

- skyhet 

 

DISKVALIFISERENDE FEIL: 

. aggressive eller svært sky hunder (obligatorisk i alle standarder!) 

-Alle hunder som viser tegn på fysiske eller psykiske defekter (obligatorisk!) 

-utypisk 

-hengeører 

-medfødt eller kupert kort hale hos den nakne varianten 

-stri, broken eller lang pels hos den pelskledde varianten 

-merle eller albino 

NB!: 

Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass i pungen.   

Ifølge norsk lov er kupering av ører og hale og fjerning av sporer forbudt. 

 

Bare funksjonelle og klinisk friske hunder med rasetypisk bygning skal brukes i avlen.   

 

  

 


