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GRUPPE:
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RASEBESKRIVELSE FOR

AMERICAN FOXHOUND

Bruksområde:

Drivende sporhund

Opprinnelsesland/
hjemland:

USA

Hode:

Ganske langt, lett kuplet ved occiput

Skalle:

Bred og godt utfylt.

Stopp:

Moderat.

Ansiktsdel:
Snuteparti:

Ganske langt, rett og skvært.

Øyne:

Store, ansatt med god avstand, myke med et vennlig og bedende uttrykk.
Brune eller hasselnøtt fargede.

Ører:

Middels lavt ansatte, lange, rekker nesten til snutespissen når strukket ut.
Myke, ganske brede, nesten uten evne til å løfte seg, ligger tett til hodet
med fremre kant lett rullet inn mot kinnet. Runde øretipper.

Hals:

Stiger lett og fritt fra skuldrene, kraftig substans uten å være tung, middels
lang. Strupen er tørr og uten hudfolder, men en liten rynke under kjeven
er tillatt.

Forlemmer:

.

Helhetsinntrykk:

Rette med god benstamme.

Skulder:

Skråstilt, tørr, muskuløs, ikke tung, gir mulighet for frie bevegelser,
aktivitet og styrke.

Mellomhånd:

Kort og rett.

Poter:

Revelignende. Godt buede tær, kraftige klør, tykke, harde tredeputer.

Kropp:
Overlinje:

Moderat lang, muskuløs og sterk.

Lend:

Bred, lett buet.

Bryst:

Dypt for å gi
rom for lungene, smalere i forhold til dybden enn den
engelske foxhound. 71 cm i omkrets for en hund som er 58 cm høy er bra.
Godt buede ribben, bakre ribben godt utviklet.

Underlinje/buk:

En flanke på ca 7, 6 cm gir fleksibilitet..
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Middels høyt ansatt, bæres muntert, men uten å peke framover over
ryggen, lett buet med bare lite fane.

Baklemmer:
Hofter og lår:

Kraftige og muskuløse, gir rikelig drivkraft.

Haser/ Mellomfot:

Faste, symmetriske, moderat vinklet. Kraftige og korte.

Poter:

Godt knyttede, faste.

Pels:
Hårlag:

Tett, hard, middels lang.

Farge:

Alle farger.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Feil:

Hannhunder: 56 - 63,5 cm
Tisper:
53 – 61 cm,
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.
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•
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•
•
•
•
•
•
•

Svært flat skalle, smal øverst, overdrevet kuplet
Konveks eller konkav neserygg
Snuteparti langt og snipete, lite utfylt under øynene eller svært kort
Øyne: små, skarpe og terrierlignende, eller fremtredende og utstående
Ører: korte, høyt ansatte, eller med tendens til å løftes over øreroten.
Hals: tykk, kort, klumpet, båret på linje med manken. Løs halshud.
Rygg: svært lang, nedsunket eller karpet.
Lend flat, smal
Brystkasse: uproporsjonalt bred eller mangler dybde.
Flate ribben
Hale: Lang; buet som håndtaket til en tekanne; buet framover fra roten;
rottehale; helt uten fane.
Forben: krokete
Skuldre: steile
Albuer: utadvridde
Mellomhånd: Koder over; svak mellomhånd
Haser: Kuhaset; steile
Poter: lange, åpne.
Mangel av muskler og drivkraft
Pels: kort; tynn; myk

POENGSKALA:
Hode:
Skalle:
snuteparti:
øyne:
ører:
Kropp:
Hals
bryst og skuldre
rygg, lend og ribben
Lemmer:

5
5
5
5 totalt 20
5
15
15 totalt 35

Norsk Kennel Klub

4
forlemmer
hofter, lår og bakben
poter
Pels og hale:
pels
hale

10
10
15 totalt 35
5
5 totalt 10

TOTALT
100
Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske defekter som påvirker hundens sunnhet
skal diskvalifiseres.
OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er ørekupering og fjerning av sporer forbudt.
Bare funksjonelle og klinisk friske hunder med rasetypisk bygning skal brukes i avlen.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 15.01.2014

