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RASEBESKRIVELSE FOR FOX TERRIER RUHÅRET 
  (Fox Terrier (wire)) 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Storbritannia 

Helhetsinntrykk 
 

Aktiv og livlig med benstamme og styrke konsentrert i et lite 
volum, aldri klumpete eller grov. Bygningen i perfekt balanse, 
spesielt forholdet mellom skalle og snuteparti. Mankehøyde 
og kroppslengde fra skulderleddet til sittebensknuten skal 
være omtrent lik. Lik en kortrygget jakthest (hunter) dekker 
den stående mye mark. 
 

Adferd/ 
temperament: 

Våken, kvikke bevegelser, intenst uttrykk og på tærne av 
forventning ved den minste foranledning. Vennlig, i møte-
kommende og uredd.  
 

Hode: Liten forskjell mellom skalle- og snutepartiets lengde. Dersom 
snutepartiet er synlig kortere vil hodet se svakt og uferdig ut.  
 

 Skalle: Overlinjen nesten flat, svakt skrånende. Avtar gradvis i 
bredden mot øynene. 
 

 Stopp: Svak. Faller svakt av i overgangen mellom skalle- og 
snutepartiet. 
 

Nesebrusk: Sort. 
 

Snuteparti: Smalner gradvis fra øynene til snutespiss. Rett neserygg. 
Godt utfylt under øynene. 
 

Kjever/tenner: Kraftige kjever. Regelmessig saksebitt. Komplett tannsett. 
Tennene plassert rett i kjeven. 
 

Øyne: Mørke, fulle av liv og intelligens, moderat små, ikke 
utstående. Så runde som mulig. Ikke plassert for langt fra 
hverandre, for høyt eller for nær ørene. 
 

Ører: Små, V-formete, moderat tykke, pent brettet og bæres 
hengende fremover tett inntil kinnene. Ørebretten godt over 
skalletaket. 
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Hals: Tørr uten løs halshud, muskuløs, god lengde, gradvis 
bredere mot skuldrene. Sett fra siden danner den en elegant 
bue.  
 

Forlemmer:  
 

Skulder: Sett forfra flat, men sterk muskulatur mot skulderleddene, 
som skal være fine. Sett fra siden langt og godt tilbakelagt 
skulderblad, skråstilt. Forholdsvis rett overarm. 
 
 

Albue: Albuene beveges rett og fritt som pendler langs kroppen. 
 

Underarm: Rett sett fra alle sider. Kraftig benstamme helt ned i potene.  
 

Poter: Runde, kompakte med små, sterke og tykke tredeputer, 
moderat velvete tær. Verken inn- eller utoverdreide. 
 

Kropp:  
 

Manke: Alltid tydelig markert. 
 

Rygg: Kort, rett og sterk uten svakhet.  
 

Lend: Meget kort, muskuløs, svakt velvet. 
 

Bryst: Dypt, ikke bredt, de forreste ribbena moderat buet, bakre 
ribben dype og godt buet.  
 

Hale: Tradisjonelt kupert*.  
Kupert: Høyt ansatt, bæres rett opp, ikke fremover ryggen 
eller rullet. Kraftig og passende lengde. 
Ukupert: Høyt ansatt, bæres rett opp, ikke fremover ryggen 
eller rullet. Kraftig og av passende lengde for å virke 
harmonisk. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Kraftige, muskuløse, ikke understilte. 
 

Lår: Lange og kraftige. 
 

Knær: Velvinklede. Verken inn- eller utoverdreide. 
 

Haser: Korte. Loddrette og parallelle sett bakfra. 
 

Poter: Runde, kompakte med små, sterke og tykke tredeputer, 
moderat velvete tær. Verken inn- eller utoverdreide. 
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Bevegelser: 
 

For- og bakben beveges rett fremover og parallelt. Albuene 
beveger seg rett fremover som pendler fritt langs kroppen. 
Verken inn- eller utoverdreide knær. Meget fleksible 
baklemmer gir god fremdrift. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Tett, meget ru struktur, 2 cm på skuldrene til 4 cm på 
manken, rygg, brystkasse og hofteparti med kort, mykere 
underull. Hardere pels på rygg og hofteparti enn på sidene. 
Hårlaget på kjevene av ru struktur og tilstrekkelig langt til at 
snutepartiet virker kraftig. Hårlaget på bena tett og ru.  
 

Farge: 
 

Hvit dominerer med sorte, sorte og tan, eller tan tegninger. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: maks. 39 cm 
Tisper: litt mindre 
 

Vekt: Hannhunder: 8,25 kg (i utstillingskondisjon) 
Tisper: litt mindre 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
i relasjon til rasebeskrivelsen. 
 
− Overdrevent benete eller muskuløse kjever uønsket. 
− Kraftige og runde kinn uønsket. 
− Kombinasjon av korte underlår og rette knær uønsket. 
− Brindle, rød, lever eller skiferfargete tegninger uønsket. 
 

Alvorlige feil: − Lyse øyne høyst uønsket. 
− Stå-, tulipan- eller rosenører høyst uønsket. 
− Snutepartiet ikke konkavt eller bratt fallende under 

øynene. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

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 halekupering forbudt. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 

Norsk Kennel Klub, 4. mai 2004 


