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Storbritannien

Användningsområde

Packhound, traditionellt använd för jakt till häst.

FCI-klassifikation

Grupp 6, sektion 1:1. Med arbetsprov. Jakt med packhounds är
förbjuden i Sverige.

Bakgrund/ändamål

Foxhound har avlats noggrant genom utvalda linjer i över två
hundra år. Genom de stamböcker som publicerats av Masters of
Foxhounds Association of England sedan före 1800 kan varje ägare
av en foxhound enkelt spåra sin hunds ursprung. Aveln av rasen
i England har alltid kontrollerats av Masters of Foxhounds som
fört mycket noggranna register över avelsarbetet. Engelska kennelklubben publicerade 1994 en interrimstandard för foxhound.
FCI erkände rasen 1964. Det har funnits över 250 pack med
foxhound i England.

Helhetsintryck

Foxhound skall vara välbalanserad, kraftfull och stram.

Uppförande/karaktär

Rasen kännetecknas av styrka, uthållighet och en naturlig jaktförmåga. Den är vänlig och inte aggressiv.

Huvud

Huvudet skall vara välbalanserat.

Skallparti
Skalle

Skallen skall vara flat och medelbred.

Stop

Stopet skall endast vara måttligt markerat.

Ansikte
Nostryffel

Näsborrarna skall vara väl utvecklade.

Nosparti

Nospartiet skall vara långt och fyrkantigt.

Läppar

Läpparna skall vara hängande och måttligt utvecklade.

Käkar/tänder

Käkarna skall vara starka med ett perfekt, regelbundet och komplett saxbett.

Ögon

Ögonen skall vara medelstora och bruna eller hasselnötsbruna.
Uttrycket skall vara uppmärksamt.

Öron
Hals

Öronen skall vara högt ansatta, hängande och bäras tätt intill
huvudet.
Halsen skall vara lång och välutvecklad utan att vara grov. Nacken
skall vara lätt välvd.

Kropp
Rygg

Ryggen skall vara bred och plan.

Ländparti

Ländpartiet skall vara starkt och ha en svag välvning.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara djup med väl välvda revben.

Svans

Svansen skall vara högt ansatt. Den skall bäras glatt men aldrig
krökt över ryggen.

Extremiteter
Framställ
Skulderblad

Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda. Skulderpartiet skall vara
muskulöst utan att vara bulligt.

Underarm

Frambenen skall vara långa och raka med stark benstomme ända
ned till tassarna.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara starka.

Framtassar

Framtassarna skall vara runda, väl slutna och starka med kraftiga
trampdynor och starka klor.

Bakställ
Helhet

Bakstället skall vara kraftfullt och muskulöst med stark benstomme
ända ned till tassarna.

Knäled

Knälederna skall ha måttlig vinkel.

Baktassar

Baktassarna skall vara runda, väl slutna och starka med kraftiga
trampdynor och starka klor.

Rörelser

Rörelserna skall vara fria, vägvinnande och outtröttliga med
förutsättningar att kunna galoppera. De skall ha bra påskjut från
bakstället. Kroppen får inte tendera att rulla under rörelse.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara kort, tät och vädertålig.

Färg

Alla erkända houndfärger och tecken är tillåtna.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Cirka 58 - 64 cm

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.

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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