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RASEBESKRIVELSE FOR

TOY FOX TERRIER

Opprinnelsesland/
hjemland:

USA

Bruksområde:

Selskapshund

Historie:

For å få fram rasen ble små glatthårede foxterriere krysset med bl.a. dvergpinscher,
italiensk mynde, chihuahua og manchester terrier.

Helhetsinntrykk:

Dette er virkelig en liten terrier, og både miniatyrhunder og terrier har påvirket dens
personlighet. Den er intelligent, modig og livlig, samtidig som den er liten og sterkt
knyttet til sin eier. En velbalansert miniatyr , likevel atletisk, elegant og smidig i like
store deler som styrke og utholdenhet. Dens slanke kropp har en glatt, elegant profil
som gir inntrykk av både uanstrengte bevegelser og uendelig utholdenhet. Naturlig
velstelt, stolt, livlig, våken. Karakteristiske trekk er elegant hode, kort, blank pels
som er hovedsakelig hvit med ensfarget hode, og høyt ansatt hale. Sterk, ikke
overdreven benstamme, alltid i proporsjon til størrelsen. Balanse er meget viktig.

Kvadratisk. Litt lengre for tisper godtas. Snuteparti like langt som skallen fra stopp
til nakkeknøl.

Proporsjoner:

Temperament:

Hode:

Intelligent, våken og vennlig, lojal mot sine eiere. Lærer raskt nye oppgaver, vil
gjerne være til lags, tilpasser seg det meste. Som andre terriers er den selvsikker,
livlig, bestemt og ikke lett å skremme. Svært aktiv hund som er komisk,
underholdende og leken hele sitt liv.
Hunder som mangler typisk terriertemperament skal slås ned på.

Elegant, velbalansert og uttrykksfullt uten tegn til grovhet. Uttrykket intelligent,
våkent, ivrig og interessert. Sett forfra blir hodet gradvis bredere fra snutespiss til
øreansats.

Skalle:

Moderat bred, lett avundet og mykt kileformet.

Stopp:

Middels, litt skrått.

Nesebrusk:

Sort, unntatt hos sjokoladebrune hunder hvor den er brun.

Snuteparti:

Kraftig heller enn tynn, i proporsjon med resten av hodet. Parallell med skallen.

Lepper:

Små og stramme.

Kjever og bitt:

Fullt sett sterke, hvite tenner som møtes i saksebitt foretrekkes.
ikke straffes så lenge man kan se at bittet er korrekt.

Tapte tenner skal

Flate og muskuløse. Godt utfylt under øynene.
Kinn:
Øyne:

Klare, lysende og mørke, inkludert øyelokksrender, unntatt hos sjokoladebrune
hunder hvor det er tillatt lysere. Runde, store og framtredende, men aldri utstående,
med et mykt, intelligent uttrykk. Plassert med god avstand, ikke skråstilte, ligger
godt inn i øyehulen.

Norsk Kennel Klub
Ører:

Hals:
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Stående, spisse, omvendt V, høyt og tett ansatt uten å berøre hverandre. Størrelse i
proporsjon til hode og kropp.
Stolt båret, vel ansatt, lett buet i en elegant kurve, tørr, muskuløs og uten løs
halshud. I proporsjon med hode og kropp, blir gradvis bredere for å gli glatt over i
skuldrene. Omtrent samme lengde som hodet.
Velvinklet, rette og parallelle ned til mellomhånden.

Forlemmer:
Skulder:

Fast med tilstrekkelig muskler, men ikke overdrevent. Skråstilt, godt tilbakelagt, med
glatt overgang fra hals til overlinje.

Albue:

Godt tilliggende, loddrett.

Underarm:

Rette

Mellomhånd:

Sterke, rette, fleksible.

Poter:

Små, ovale, peker rett framover og ikke inn- eller utover. Kraftige tær, godt buet og
godt knytte med tykke tredeputer.

Kropp:

Balansert. Gradvis avsmalnende fra brystkasse til flanke.

Overlinje:

Rett både i stand og bevegelse.

Rygg:

Rett og jevn, muskuløs.

Lend:

Kort og sterk.

Kryss:

Avrundet, på høyde med overlinjen.

Bryst:

Dypt og muskuløst, godt buede ribben, når til albuen. Godt utviklet forbryst.

Underlinje:

Moderat opptrukket for å gi ynde og eleganse.

Hale:

Høyt ansatt, bæres stående, i proporsjon til hundens størrels. Kuperes tradisjonelt
ved 3. eller 4.ledd. *

Baklemmer:

Velvinklet, sterke, muskuløse.
utover.

Parallelle sett bakfra, vender hverken inn- eller

Lår:

Sterke, muskuløse, av god lengde.

Knær:

Tydelige, godt vinklet.

Underlår:

Sterke, muskuløse, av god lengde

Haseledd:

Lave og faste.

Mellomfot:

Rette.

Poter:

Som foran.

Bevegelser:

Jevne og flytende med god rekkevidde i front og godt driv bakfra. Overlinjen forblir
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rett og hode og hale bæres høyt i bevegelse.

Pels:

Hårlag:

Blank, silkeaktig, fin, glatt. En anelse lengre over manken, eller ensartet.

Farge:

Trefarget: Overveiende sort hode med klart definerte tan-tegninger på kinn, lepper
og over øyene. Kroppen er over 50% hvit, med eller uten sorte flekker.
Hvit, sjokolade og tan: Overveiende sjokoladefarget hode med klart definerte tantegninger på kinn. lepper og over øynene. Kroppen er over 50% hvit med eller uten
sjokoladefargede flekker.
Hvit og tan: Overveiende tan hode. Kroppen er over 50% hvit med eller uten tan
flekker.
Hvit og sort: Overveiende sort hode. Kroppen er over 50% hvit med eller uten sorte
flekker.
Fargene skal være rene og klare. Bliss er tillatt, men må ikke rekke til øynene eller
ørene. Rent hvitt foretrekkes, men små prikker må ikke slås ned på. Flekkene på
kroppen hos trefarget med sort hode må være sorte, hos sjokolade og tan
sjokoladefargede, med eller uten en ring av tanfarge på flekker nær brystet og under
halen.

Størrelse:
Mankehøyde:

Hannhunder og tisper: 21,5 - 29 cm Ideelt 23 - 28 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.
-hackney bevegelser
-mangler terrier-temperament

Diskvalifiserende
feil:













Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
farge annen enn standard
overbitt, skeivt bitt, underbitt mer enn 0,3 cm
mankehøyde over 29 cm og under 21,5 cm
Kjøttfarget nesebrusk
ikke stå-ører hos hunder over 6 mnd.
bliss som strekker seg til øyne eller ører
hode mer enn 50% hvitt
kropp mindre enn 50% hvitt
flekker på kropp av annen farge enn hodet

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
* Halekupering er forbudt ihht norsk lov.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende AKC-standard 21.11.2012

