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Helhetsintryck

American toy foxterrier skall visa både terrier och en dvärghundskaraktär då båda hundtyperna har influerat rasens personlighet
och egenskaper med typisk terrierintensitet, intelligens, mod och
livlighet, liksom dvärghundsegenskaper som det lilla formatet,
trogenhet och hängiven kärlek till ägaren. American toy foxterrier
skall vara en välbalanserad dvärghund med atletiskt utseende som
också visar elegans och rörlighet med likvärdigt balanserad styrka
och uthållighet. Rasens smidiga, muskulösa kropp skall ha ett smart
och elegant utseende vilket ger intryck av kraftbesparande rörelser
och outtröttlig uthållighet. Den skall vara stolt, livlig och alert och
ge ett naturligt och prydligt intryck. Rasens främsta karakteristika
är ett elegant, dock solitt huvud, en övervägande vit päls vilken är
slät och glänsande samt den korta, högt ansatta svansen.

Viktiga
måttförhållanden

American toy foxterrier skall ha kvadratiska proportioner där höjden är ungefär densamma som längden på kroppen. Höjden mätt
från manke till mark och kroppslängden mätt från skulderled till
sittbensknöl. Något längre kropp accepteras hos tikar.

Uppförande/karaktär

American toy foxterrier skall vara vänlig, alert, intelligent och
trogen. Rasen är lättlärd, arbetsvillig och anpassar sig till de flesta
situationer. Likt andra terrierraser är rasen självsäker, livlig, viljestark och inte lättskrämd. Den är en synnerligen livlig, komisk
och underhållande dvärghund vilken behåller lekfullheten livet ut.

Huvud

Huvudet skall vara elegant, välbalanserat och uttrycksfullt utan
någon indikation på grovhet. Avståndet från nosspets till stop skall
vara detsamma som avståndet från stop till nackknöl.

Skallparti
Skalle

Skallen är måttligt bred, svagt rundad och med mjukt kilformad.
Framifrån sett ökar bredden gradvis från nosen till öronbasen.
Partiet under ögonen skall vara väl utfyllt.

Stop

Stopet skall vara måttligt uttalat och något sluttande.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart, undantag är bruna hundar där nostryffeln skall vara leverbrun.

Nosparti

Nospartiet skall hellre vara kraftigt än tunt. Det skall vara i proportion till huvudet som helhet, och parallellt med skallens överlinje.

Läppar

Läpparna skall vara strama och sluta tätt intill.

Käkar/tänder

Bettet skall helst vara komplett och ha starka vita tänder som sluter
i saxbett. Avsaknad av tänder tolereras så länge bettet är korrekt.

Kinder

Kinderna skall ha flat muskulatur.

Ögon

Ögonen skall vara rundade, något framträdande men aldrig utstående. Uttrycket skall vara mjukt, intelligent, alert och mycket
uppmärksamt. De skall vara väl åtskilda, inte sneda, och väl ansatta i ögonhålan. Ögonen skall vara mörka, klara och glänsande.
Ögonränderna skall vara svarta utom hos bruna hundar där de
skall vara leverbruna.

Öron

Öronen skall vara uppresta, spetsigt V-formade, högt och tätt
ansatta men inte så tätt att de nuddar varandra. Öronens storlek
skall vara i proportion till huvud och kropp.

Hals

Halsen skall ha stolt resning, vara väl ansatt, svagt böjd med en
torr, mjukt välvd nacke. Inget löst halsskinn får finnas. Halsen skall
vara proportionell till huvud och kropp och mjukt övergå i skulderpartiet. Halsens längd är ungefär densamma som huvudets längd.

Kropp

Kroppen skall vara välbalanserad och svagt avsmalna från bröstkorgen mot flankerna.

Överlinje

Överlinjen skall vara plan både i stående och under rörelse.

Manke

Manken (skulderbladstopparna) skall ha en mjuk övergång mellan
hals och rygg.

Rygg

Ryggen skall vara rak, jämn och muskulös.

Ländparti

Ländpartiet skall vara kort och starkt.

Kors

Korset skall vara i nivå med överlinjen och väl rundat.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara djup, muskulös och ha väl välvda revben.
Bröstdjupet når till armbågsknölarna. Förbröstet skall vara väl
utvecklat.

Underlinje och buk

Underlinjen skall vara mjuk och elegant med måttligt uppdragen
buklinje.

Svans

Svansen skall vara högt ansatt, upprätt och i balans med hundens
storlek och proportioner. I hemlandet kuperas den traditionellt.
Svanskupering är förbjuden i Sverige.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Framstället skall vara välvinklat. Benstommen skall vara stark,
men inte överdrivet utan alltid i proportion till storleken på hund.
Helhetsbalansen är viktig.

Skulderblad

Skulderbladen skall vara väl ansatta med adekvat muskulatur,
dock inte överdriven. Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda och
sluttande.

Armbåge

Armbågarna skall ligga väl an mot kroppen.

Underarm

Frambenen skall vara raka, parallella och ha stark benstomme.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara starka och raka med bibehållen flexibilitet.

Framtassar

Framtassarna skall vara små, ovala och riktade framåt. De skall
varken vara inåt- eller utåtriktade. Tårna skall vara starka, väl välvda
och tätt knutna med tjocka trampdynor.

Bakställ
Helhet

Bakstället skall vara starkt, muskulöst och välvinklat. Bakifrån sett
skall benen vara parallellt ställda, varken inåt- eller utåtriktade.

Lår

Låren skall vara kraftiga, välmusklade och av god längd.

Knäled

Knälederna skall vara välvinklade och tydligt uttalade.

Underben

Underbenen skall vara kraftiga, välmusklade och av god längd.

Has/hasled

Hasorna skall vara korta med stadiga hasleder.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara raka. Inga sporrar.
Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden
i Sverige.

Baktassar

Baktassarna skall vara små, ovala och riktade framåt. De skall varken
vara inåt- eller utåtriktade. Tårna skall vara starka, väl välvda och
tätt knutna med tjocka trampdynor.

Rörelser

Rörelserna skall vara jämna och flytande med god räckvidd och
starkt påskjut. Överlinjen skall bibehållas plan och huvud och svans
vara upprätta under rörelse.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara glänsande som satin och ha en fin och mjuk känsla
vid beröring. Den skall jämnt täcka hela kroppen och är endast
något längre runt halsen.

Färg

Vit och svart, med eller utan tanteckning; vit och brun med
tanteckning; vit och röd. För alla fyra färgsättningarna gäller att
kroppen skall vara över 50 % vit med eller utan svarta, bruna
respektive röda fläckar. Rent vit färg är att föredra men en smärre
del småprickighet kan tolereras. Enfärgade fläckar på kroppen får
vara antingen svarta, bruna eller röda i samklang med färgen på
huvudet. Huvudet skall vara enfärgat svart, brunt eller rött, sånär
som på eventuell tanteckning. Tanteckningen skall vara klart definierad, djup och mättad. Den får ha antydningar även på de andra
traditionella ställena för tantanteckning där det vita inte täcker
som t.ex. på nedre delen av benen, runt anus och under svansen.
En mindre vit bläs tolereras på huvudet men vitt får inte sträcka
sig in över ögonpartiet eller på öronen.

Storlek/vikt
Mankhöjd
Fel

21,5 – 29 cm, 23 – 28 cm föredras, 21,5 – 29,5 accepteras.
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande.
• Avsaknad av typisk terrierattityd och terrierkaraktär.
• Äppelhuvud.
• Hackneyrörelser.
• Pälsfärg (utom pigmentprickar) som når nedanför armbågar
eller hasor.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.
• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.
• Delvis avpigmenterad nostryffel.
• Underbett; käkfel; överbett med mer än 0,3 cm
• Öron som inte är uppresta över 6 månaders ålder.
• Huvud som har mer än 50 % vitt.
• Bläs som sträcker sin in över ögon eller öron.
• Mankhöjd under eller över angivna mått.
• All annan pälsfärg eller tecken än angivna ovan.
• Hund som inte har mer än 50 % vit kroppsfärg.
• Olikfärgade fläckar på huvud eller kropp (tanteckning undantaget)

Nota bene

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

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.
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Svansansättning

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med våra 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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