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Domarkompendium för SLÄTHÅRIG FOXTERRIER
framtaget till Svenska Terrierklubbens exteriördomarkonferens 2017

Grupp 3
FCI-nummer 12
FCI-standard på engelska publicerad 2017-02-07
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2016-10-30
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2017-04-10

Ett stort TACK vill vi rikta till alla som bidragit med fotografier och gett sitt medgivande till publicering.
Detta har gjort kompendiet möjligt och framförallt levande. Tack även till er som på olika sätt lämnat
synpunkter och kloka råd under kompendiets framtagande. Tack till: Anne Henriksen, Anne Johnsen, Carina
Lundgren, Debbie Jefferies, Elisabet Kinnby, Glenn Alexander, Molli Nyman, Pauliina Syrjälä, Sandy Evans,
Sara Sanderfors, Susanna Chapman och Susanna Sandberg.
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Historik
Foxterriern har sitt ursprung i Old English White
Terrier och Black and Tan Terrier. Man tror att både
vinthund och beagle kan ha korsats in. Innan
förädlingen påminde den om dagens parson russell
terrier. Den äldsta avbildningen av en släthårig
foxterrier av den moderna, eleganta
utställningstypen är från 1890. 1876 skiljdes
släthårig och strävhårig foxterrier åt i stamboken
och rasstandarder skrevs av den rasklubb som
startats året innan.
Första gången en foxterrier visades på
hundutställning var 1862 i Birmingham. Redan året
därpå hade släthårig foxterrier egna klasser och från
1868 blev de allt populärare som utställnings- och
sällskapshundar. Fram till mellankrigstiden var den
släthåriga foxterriern en av världens populäraste
hundraser och ända till 1960-talet var släthårsfoxen
den vanligaste terrierrasen då den också fanns med
på topp 20 i Sverige. Den släthåriga foxterriern är
en av de terrier som funnits längst i Sverige. Rasen
kom hit från ursprungslandet England redan i slutet
på 1800-talet.
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STANDARD FÖR SLÄTHÅRIG FOXTERRIER
Rasnamn i hemlandet: Fox Terrier (Smooth)
Ursprungsland/hemland: Storbritannien
Användningsområde: Terrier
FCI-klassifikation: Grupp 3: sektion 1
Bakgrund/ ändamål:
Båda hårlagen av foxterrier, släthårig och strävhårig, har brittiskt ursprung och troligen från samma typ av
hundar som ligger bakom bullterrier och black-and-tan-terrier (nu manchesterterrier). En enhetlig typ
etablerades under sent 1800-tal och den första standarden för foxterrier skrevs 1876. Rasen är en av de livligaste
och mest alerta bland terrierraserna och förädlingen till dagens utställningsstandard har inte lett till någon
osundhet. Den är kapabel till omfattande motion och alltid redo att ta itu med råttor, kaniner och förstås räv.
Helhetsintryck:
Släthårig foxterrier är en energisk och livlig hund med god benstomme och kraft i litet format. Den skall aldrig
vara klumpig eller grov, inte heller vara högställd eller lågställd, utan likt en kortryggad jakthäst skall rasen
stående täcka mycket mark.
Uppförande/ karaktär:
Rasen skall vara alert, kvick och rörlig, med livligt uttryck, alltid förväntansfullt ”på tårna”. Den skall vara
vänlig, framåt och orädd.
Kommentar:
Här är allt det viktiga sagt i ett enda stycke, hela rastypen. En klumpig och grov foxterrier är fel likaså en
foxterrier som är spenslig och klen. Proportionerna är ytterst viktiga för helheten och balansen. En kortryggad
jakthäst som står över mycket mark skall inte vara lång i länden inte heller så kort att rörelserna går förlorade.
Bra storlek är viktig för att kunna utföra sitt arbete i gryt.
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Proportioner och balans

Samma längd på skalle som nosparti. Kroppens längd skall från
skulderbladsleden till sittbensknölen vara densamma som mankhöjden.
Källa: Bilden är ett utdrag från The New Fox Terriers av Harold Nedell.
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Huvud
Rasstandard
Skallparti
Skalle:
Skallen skall vara flat och måttligt smal. Den skall gradvis avsmalna mot ögonen.
Stop:
Ett litet stop skall finnas.
Ansikte
Nostryffel:
Nostryffeln skall vara svart.
Nosparti:
Nospartiet, både över och underkäke, skall vara starkt och muskulöst. Partiet under ögonen skall vara endast
obetydligt utmejslat. Denna del av nospartiet skall vara måttligt utmejslat, för att inte smalna i rät linje som en
kil.
Käkar/ tänder:
Käkarna skall vara starka med ett komplett, regelbundet saxbett.
Kinder:
Kinderna får inte vara fylliga.
Kommentar:
Huvudets två delar skall i princip vara i parallella plan. Rund bakåtlutande skalle är vanligt idag och är ett
stort fel. Huvudet är långsträckt med nospartiet något längre än skallen. Kinderna skall vara flata, inga bulliga
eller grova kinder får förekomma. Skallen skall inte vara för djup. Det är viktigt med genomgående kraft och
bredd i hela nospartiet så att det inte blir ett snipigt kilformat huvud med klen underkäke.

Hanhundshuvud och tikhuvud
av utmärkt typ.
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Utmärkta hanhundshuvuden

Huvud av utmärkt längd
med genomgående kraft
och bredd samt med
utmärkt underkäke och
parallella plan. Notera
de fint vikta öronen med
högsta punkten ovanför
hjässlinjen.
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Utmärkta tikhuvuden

9

Ögon
Rasstandard
Ögonen skall vara mörka, måttligt små och så runda som möjligt men inte utstående. Uttrycket skall vara vaket
och intelligent.

Kommentar:
Tyvärr ser vi sällan det korrekt runda ögat på dagens foxterrier. Det bör uppmärksammas i kritiken när ögat
uppvisar korrekt rund form. Ljusa ögon är inte önskvärt.

Ung hane med utmärkta runda mörka ögon.
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Öron
Rasstandard
Öronen skall vara små, V-formade och falla framåt tätt intill kinderna, inte på sidan av huvudet. Örats vikning
skall ligga ovanför hjässlinjen. Öronen skall vara måttligt tjocka.

Kommentar:
Öronen är ett problem i rasen. Korrekt placerade och burna öron är av största vikt för det rätta uttrycket.
Vikningen skall ligga över hjässlinjen, detta är en viktig del av öronen. För små, lätta öron eller för stora och
tunga öron som ligger på sidan av huvudet är fel. Korrekt placering av örat som faller intill kinden gör att
öronspetsen faller och pekar mot ögats yttre vrå. Öron som sitter mitt uppe på huvudet där spetsarna faller
fram på pannan är fel.

Vikningen syns tydligt liggande ovanför hjässlinjen.
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Hals
Rasstandard
Halsen skall vara av god längd och gradvis öka i omfång mot skuldrorna. Den skall vara torr och muskulös utan
överflödigt halsskinn.

Kommentar:
Halsen är elegant med en svag välvning från huvud till ansättningen i skuldran där övergången till kroppen är
mjuk och en tydlig markerad manke skall finnas.

Flott hals med korrekt ansättning mot kroppen med väl markerad manke.
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Kropp
Rasstandard
Rygg:
Ryggen skall vara kort, plan och stark utan svaghet.
Ländparti:
Ländpartiet skall vara kraftfullt och endast mycket svagt välvt.
Kommentar:
Länden skall vara kort, bred och muskulös.

Rasstandard
Bröstkorg:
Bröstkorgen skall vara djup men inte bred. De främre revbenen skall vara måttligt välvda och de bakre långa.
Kommentar:
Rätt form på bröstkorgen är av yttersta vikt med tanke på rasens arbetsuppgift som grythund, där bredden
kommer mitt på bröstkorgen och ger frambenen frihet att kunna pendla utmed kroppen. Bröstkorgen skall inte
vara djupare än att den når till armbågen.

Korrekt djup på bröstkorgen. Kort rygg och kort länd.
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Svans
Rasstandard
Svansen har tidigare traditionellt kuperats.
Kuperad svans: Svansen skall vara ganska högt ansatt och stadig. Den skall bäras glatt men inte över ryggen
eller ringlad.
Okuperad svans: Svansen skall vara ganska högt ansatt och bäras glatt men inte över ryggen. Den skall vara så
rak som möjligt och av måttlig längd i proportion till hundens helhet.
Svanskupering är förbjuden i Sverige.

Utmärkt svans och svanssättning, på en
hane med utmärkta proportioner och
vinklar.

Utmärkt svans och svanssättning, på
en tik med utmärkta proportioner men
med ett övervinklat bakställ.
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Extremiteter
Rasstandard
Framställ
Skulderblad:
Skuldrorna skall vara långa, sluttande och väl tillbakalagda. Skulderlederna skall vara finmejslade.
Skulderbladsspetsarna skall vara tydligt markerade vid manken.

Kommentar:
Skulderbladens topp skall bilda en tydligt markerad manke. Det står inget om överarmen i standarden men
fronten skall vara så konstruerad att överarmen tillsammans med skuldran är tillräckligt lång och vinklad så att
hunden kan stå i balans med frambenen. Fronten på en foxterrier skall vara smal. En bred front är fel.
Överarmen är något kortare och brantare än normalhundens.

Notera vinklingen av överarmen och armbågen som ligger tätt intill kroppen.
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Underarm, Handlov och Framtassar
Rasstandard
Underarm:
Frambenen skall, sedda från alla håll, vara absolut raka med helt igenom stark benstomme.
Handlov:
Handlovarna skall vara obetydligt eller inte alls markerade.
Framtassar:
Framtassarna skall vara små, runda och kompakta med hårda, motståndskraftiga trampdynor och måttligt välvda
tår. De får varken vara inåt- eller utåtvridna.

Kommentar:
Se upp med alltför långa smala tassar och alltför veka mellanhänder. Fronten skall vara helt rak och smal utan
tunga och bulliga skuldror.

Notera de små, runda och kompakta framtassarna med alltigenom
stark, rak benstomme och obetydligt vinklad handlov.
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Smal och stram front utan
”bulliga” skuldror.

Bakställ
Rasstandard
Bakställ
Helhet:
Bakstället skall vara starkt, muskulöst och helt utan tendens att vara underställt eller krumt.
Lår:
Låren skall vara långa och kraftfulla.
Knäled:
Knälederna skall vara välvinklade.
Has/hasled:
Hasorna skall vara lågt ansatta.
Kommentar:
Ett vanligt förekommande fel på rasen är alltför raka och smala lår med dåligt vinklade knän och höga hasor.
Ett annat fel som smugit sig in i rasen är ett övervinklat bakställ som ger en svaghet i bakstället. Båda dessa fel
gör att den så viktiga kraften går förlorad som är av största vikt för en grythund.

Välmusklade lår med låg has och fin vinkling.
Rasstandard
Baktassar
Baktassarna skall vara små, runda och kompakta med hårda motståndskraftiga trampdynor och måttligt välvda
tår. De får varken vara inåt- eller utåtvridna.
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Hanar av utmärkt typ
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Tikar av utmärkt typ
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Rörelser
Rasstandard
Fram- och bakben skall föras rakt framåt och vara parallella. Armbågarna skall föras lodrätt och fritt utmed
kroppssidorna. Knälederna får varken vara inåt- eller utåtvridna och hasorna får inte röra sig tätt. Det mycket
rörliga bakpartiet skall ge ett bra påskjut.

Kommentar:
Med korrekt frontkonstruktion och med ett välvinklat bakställ rör sig en foxterrier med energi och tar ut steget.
Hunden skall täcka mycket mark i rörelser. Benen skall röra sig likt en klockpendel utmed sidorna och här är
det viktigt att bröstkorgen har en korrekt utformning så att utrymme ges. Rörelserna skall ligga nära marken
och inte högt upp i luften, då går energin förlorad.

Vägvinnande rörelser som täcker mycket mark.
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Päls
Rasstandard
Pälsstruktur
Pälsen skall vara rak, åtliggande, slät, hård, tät och riklig. Buken och lårens insidor får inte vara hårlösa.
Färg:
Vitt skall dominera. Helt vit, vit med tanfärgade fläckar eller vit med svarta fläckar med eller utan tanteckning.
Brindle, röda eller leverfärgade tecken är absolut inte önskvärt.

Kommentar:
Pälsen är längre än hos korthåriga raser. Det förekommer alltför mjuka och korta pälsar. En korrekt päls är
hård med långa strån och underull. Vitt skall dominera, när man räknar vitt som dominant så skall undersidan
av halsen, buken, magen samt insidan på benen också räknas in. Det gör en väsentlig skillnad. En teckning kan
se ut precis hur som helst och ingen teckning är mer värd än någon annan så länge vitt dominerar.

En vit och tanfärgad
hund med mycket
teckning som dock inte
är övertecknad.
Nedersta bilden visar
hur vit hela undersidan
på hunden är och som
skall tas med i
bedömningen av
teckningen, här
dominerar fortfarande
vitt.
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Olika teckningar
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Storlek/ vikt
Rasstandard
Storlek:
Mankhöjd: Hanhund, inte över 39 cm, tik något mindre.
Vikt:
Hanhund: 7,5 – 8 kg
Tik: 7- 7,5 kg

Kommentar:
Viktigt är att en foxterrier har kvar proportioner och elegans med viss substans, den får inte bli tung eller grov
utan skall vara smidig och elegant men stark nog att ta upp kampen med en räv. Konstruktionen är av största
vikt för att den skall kunna uträtta sitt ursprungliga arbete. Många hundar idag har blivit alltför stora och
grova. Observera att från 2017-02-07 har FCI lagt till mankhöjd för rasen.

Fel
Rasstandard
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess
påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.

Diskvalificerande fel
Rasstandard
– Aggressiv eller extremt skygg.
– Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter.

Nota bene
Rasstandard
Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till avel.

Testiklar
Rasstandard
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.
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Utdrag ur RAS
Exteriör och funktion storlek/ vikt på den släthåriga foxterriern har diskuterats mycket i uppfödarkretsar. Vid
några tillfällen har man vägt och mätt mankhöjd på hundarna, i olika omfattning, och mer eller mindre
standardiserade metoder. Resultaten är entydiga – hundar av icke jaktlinjer överskrider i många fall den vikt
som standarden medger, och det gäller i synnerhet hanhundarna. Storleken påverkar hundens förmåga att gå i
gryt, och är alltså avgörande för foxterrierns funktion som jakthund. I jaktlinjerna ser man heller inga problem
med för stora hundar, där kan snarare alltför små hundar förekomma. Hundens jaktliga förmåga påverkas inte
bara av mankhöjd och vikt, utan även av alltför breda fronter och överdrivet djupa/ runda bröstkorgar, se
rasstandard.

Övergripande mål för rasens exteriör:
- Att släthåriga foxterriern ska ha en funktionell exteriör, ändamålsenlig för grytjakt, och som motsvarar rasens
standard.

Specifika mål:
- Att få ner storlek/ vikt inom rasen, till att mer motsvara rasstandard.

Strategier:
- Styrelse och avelskommittén informerar uppfödare via uppfödarmöten, rasklubbstidning
och hemsida om vikten av att prioritera exteriör och funktion när avelsdjur ska väljas.
- Styrelsen och avelskommittén ansvarar för att genomföra viktanalyser i samband med utställningar, som
underlag inför revidering av ras 2017.
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