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Innledning 
Toy Fox terrier er det kun importert ett eksemplar av til Norge. Denne  har ikke hatt kull eller 

er helsetestet. Hunden er importert fra Litauen 

Siden 2013 er det stilt ut Toy fox terrier på noen få utstillinger i Norge og det er kun 3 

enkeltindivider det er snakk om. Den ene er den som er importert til Norge, de to andre er 

utenlandske utstillere. 

Generelt 

Rasens historie; bakgrunn og utvikling 

For å få fram rasen ble små glatthårede foxterriere krysset med bl.a. Dvergpinscher, Italiensk 
mynde, Chihuahua og Manchester terrier.  

The Toy Fox Terrier ble anerkjent av United Kennel Club i 1936. 

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.  

Rasens populasjon 

Populasjonsstørrelse 

1 i Norge 

Innavlsgrad 

I følge dog web har den ene hunden som er importert til Norge Innavlskoeffisient på 0%. 
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Helse 

Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen 

Ingen er helsetestet og vi har ingen opplysninger om helsen i rasen i andre land. 

Atferd 

Rasen er en god følgesvenn og ser ut til å forutse sin herres hver tanke og humør. Ingenting 
unnslipper en  Toy Fox Terrier som har en naturlig lyst til å  varsle, 

Den er intelligent, våken og vennlig, lojal mot sine eiere. Lærer raskt nye oppgaver, vil gjerne 
være til lags, tilpasser seg det meste. Som andre terriere 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 terrier- temperament skal slås ned på.  

Eksteriør 

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.  

Størrelse: hannhunder og tisper: 21,5 - 29 cm Ideelt 23 - 28 cm  

Pels: blank, silkeaktig, fin, glatt. En anelse lengre over manken, eller ensartet.  

Farger: 
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 tan- tegninger 
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.  

Oppsummering 

Dette er en rase vi kjenner lite til i Norge men vurderer du å kjøpe en Toy fox terrier 

anbefales det å ta kontakt med Norsk terrier Klub. 

 

 

 


