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Innledning
Raserepresentanten i perioden 2012-2014 fikk i oppdrag fra styret i NTK om å utarbeide
RAS dokumentet. Dette har i hovedsak vært gjort av raserepresentanten som på tidspunktet
var en av tre oppdrettere av rasen i landet. Gjennomlesninger med innspill fra de andre
oppdretterne ble gjort slik at de kunne være med på å påvirke mål og strategier.

Generelt
Rasens historie; bakgrunn og utvikling:
Rasens hjemland er Storbritannia. Den ruhårete varianten er eldst av Fox Terrier variantene
og ble opprinnelig brukt til revejakt. Den var vanlig i gruvedistriktene Dunham, Wales og
Derbyshire. De la stor vekt på at hunden var en god jeger og hadde et bra eksteriør.
Standarden for rasen ble skrevet i 1876 samme år som The Fox Terrier Club ble stiftet.
Klubben for bare ruhår varianten ble stiftet i 1913 Wire Fox Terrier Association. Rasen ble
meget populær og toppen ble nådd i 1924 i England da det ble registret 7156 stk.
Overordnet mål for rasen:
Vi er meget få oppdrettere og det blir født få valper pr. år her. Det er ikke lett å sette opp en
avls strategi.
Vi må alle være nøye med helse og mentalitet når vi setter på valper. Vi ønsker en sund og
frisk rase. Fox Terrier ruhår blir vanligvis meget gammel og er en energisk og aktiv hund helt
til det siste.

Rasens populasjon:
De første Fox Terrier ruhår ble utstilt her i 1904, men var svenske. I 1906 ble de første
norskeide Fox Terrier ruhår utstilt her og det første kullet ble registrert samme år. Etter hvert
ble rasen meget populær her også med høyeste registreringstall 462 i 1945.
Siden har det gått nedover og i 2012 var det bare registrert 16.
De siste årene har reg.tallet variert mellom 8-16 stk.
I periode fra 2008-2011 er det registrert 13 kull og født 36 hanhunder og 39 tisper. ( ref dog
web)
Gjennomsnittlig kullstørrelse:
Fox terrier ruhåret kullstørrelse er vanligvis fra 1-5 som blir 4,1 valp pr. kull.
Innavlsgrad:
Fra 1.10.2010 og til 1.10.2015 er det født 18 kull i Norge, den gjennomsnittlige
innavlsprosenten er på 1,3%.
Den høysete innavlsprosenten i ett enkelt kull er på 8,594%.
I samme periode er det importert 5 hunder, disse har en gjennomsnittlig innavlsprosent på
6,113%. Den høyeste innavlsprosenten på ett enkeltindivid er på 12,5%.
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Tallene er basert på opplysninger i Dog web
Bruk av avlsdyr
Det er viktig at de få oppdretterne som er her i landet samarbeider om dette. Man bør unngå
innavl. Det er ikke alltid lett å finne passende avlshunder da avlsbasen her hjemme er meget
liten Vi ønsker større åpenhet ang. sykdommer på våre hunder, men oppdrettere rundt i
verden er langt fra ærlige. Hunder man skal bruke i avl bør helse sjekkes før de går i avl at
de ikke har kløe, hjertefeil eller PRA.
Innhenting av avlsmateriale fra andre land
Vi er helt avhengig av å få hunder utenfra, bruke frossen sæd eller reise å pare i andre land.
Avlsbasen for rasen er ikke så stor selv om man bruker hele verden som nødvendig
avlsbase, de samme linjene går igjen over alt. Eksteriør, helse og gemytt holder en meget
høy standard i rasen verden over og vi må alle prøve å samarbeide så langt det lar seg
gjøre. Dette er meget vanskelig da de beste hundene i vår «lille» verden blir brukt mye over
hele verden. Da må vi fire på eksteriør og også helse for å få en større genetisk variasjon.
Oppdrettere i verden tar liten hensyn til helse og det er få helserelaterte problem som det blir
snakket om eller sjekket i andre land.
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Fox terrier ruhåret oppdrettere skal fortsette å bruke sunne og helse frembringende avlsdyr
for reproduksjon.
Prioritering og strategi for å nå målene
Ha kontinuerlig fokus på sunnhet og helse og rasetypiske egenskaper når avlsdyr skal
velges.
At oppdretter til en hver tid oppdaterer sin kunnskap om avlsmateriale som er tilgjengelig
både i Norge og ellers i verden.
Beholde den lave innavlsprosenten i rasen

Helse
Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen:
Fox terrier ruhåret anses for å være en sunn og frisk rase med få helse problemer og lang
levealder.
Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter:
Vi er kjent med flere sykdommer på rasen som hjertefeil, leg perthe, PRA, Megoseophagus
og kløe, men det er meget sjelden noe av dette dukker opp.
Forekomst av reproduksjonsproblemer
Vi regner rasen som en meget sunn og frisk rase som føder og parrer lett og med få
helseproblemer i forbindelse med dette.
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
At det ikke avles på individer med kjente sykdommer som er beskrevet ovenfor.
Beholde den lave innavlsprosenten i rasen
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Prioritering og strategi for å nå målene
Ha fortsatt fokus på sunne friske individer, med få eller ingen helserelaterte problemer.

Mentalitet og bruksegenskaper
Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester .
Vi ønsker også at den beholder sin jaktinteresse og at den kan brukes til jakt og spor.
Samtidig er det fint at den brukes til lydighet, agility og at den har et bra eksteriør.
Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden
Fox terrier ruhåret er en aktiv, livlig og ”glad ” rase. Den kan oppfattes som en selvstendig
og oppfinnsom hund. Den er i dag en god familiehund.
Rasen har ikke i dag beskrevet bruksegenskaper i sin rasestandard. Men ut i fra sin
opprinnelse var rasen anvendt som hi hund under revejakt. ( Se kapitel generelt).
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Opprettholde rasens livlige og glade vesen. Fortsette å avle på rasetypiske avlsdyr.
Fortsatt ha fokus på at rasen opprinnelig var en jakthund og fremme denne egenskapen hos
fremtidige individer.
Prioritering og strategi for å nå målene
At oppdretter oppfordrer nye hundeeiere til å være deltagende på kurs og aktiviteter som
fremmer rasens særegenhet, dette kan være brukskurs, spor, agility, rallylydighet, hi –
trening.

Atferd
Fox terrier ruhåret skal være våken, kvikk, med et intenst utrykk og på tærne av forventning
ved den minste foranledning. Rasen ansees som vennlig , imøtekommende og uredd.
Atferdsproblemer
Fox terrier ruhåret skal aldri være innadvendt og redd. Ikke vise tegn til aggressivitet. Heller
ikke gå med ha halen ned.
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Tilstrebe det rasetypiske gemytt på fremtidige individer.
At oppdretter informerer fremtidige valpekjøpere om rasens særegenhet, og rasetype og gjør
oppmerksom på avvik fra dette.
At oppdretter informerer fremtidige valpekjøpere om aktiviteter som kan være sunne og
helsefrembringende.
Prioritering og strategi for å nå målene
At oppdretter stiller sine hunder på utstilling.
At oppdretter har fokus på å fremme rasens særegenhet når nye individer skal avles frem.
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Eksteriør
Fox Terrier Ruhåret er aktiv og livlig, med benstamme og styrke konsentrert i et lite volum,
aldri klumpete eller grov.
For korte grove hoder og krøllete haler sees alt for ofte.
Bygningen skal være i perfekt balanse.Balanse på alle vinkler er viktig, og avgjørende
kriterium for typiske bevegelser.
Mankehøyden og kroppslengden fra skulderleddet til sitteknuten skal være omtrent lik. Lik
en kortrygget jakthest (hunter) og dekker stående mye mark.
Pels er meget stri, med tett struktur og med under ull. Hvit som dominerende farge med sort
og tan eller kun tan tegninger.
Overdrevne eksteriørtrekk
Det er ikke observert overdrevne eksteriørtrekk for rasen med få risikoer for helseproblemer i
forbindelse med dette.
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Opprettholde rasetypisk eksteriør, unngå å avle på overdrevne eksteriørtrekk.
For små øyne må vi se opp for.
Opprettholde rasestander i forhold til retningslinjer hos Norsk Kennel Klubb og FCI.
Prioritering og strategi for å nå målene
Oppdretter har kontinuerlig fokus på rasetypisk eksteriør.

Oppsummering
Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål
Fox terrier ruhåret er en liten rase i Norge med få individer. Det er svært lite sykdom på
individene og rasen har lang levealder. Det er derfor viktig at oppdretter opprettholder en
sunn og etisk god avlsstrategi, unngår innavl og avl på individer med kjente sykdommer.
Oppdretter må også tenke nøye gjennom hvor mange kull som kan fødes pr år. Det er viktig
å tenke på etterspørsel av de individer som fødes så de får gode hjem.

Plan for videre arbeid i klubben
Det er viktig at RAS dokumentet blir liggende lett tilgjengelig på Norsk Terrier Klubs
hjemmeside. RAS skal evalueres hvert år, og revideres hvert femte år.
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