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Ursprungsland/
hemland

Användningsområde

FCI-klassifikation

Helhetsintryck

Huvud

Skallparti

Skalle

Stop

Ansikte

Nosparti

Ögon

Öron

Hals

Kropp

Rygg

Ländparti

USA

Drivande jakthund

Grupp 6, sektion 1:1, Med arbetsprov

Huvudet skall vara tämligen långt och lätt rundat vid nackknölen.

Skallpartiet skall vara brett och utfyllt.

Stopet skall vara måttligt markerat.

Nospartiet skall vara tämligen långt, ha rak nosrygg och vara 
kantigt skuret.

Ögonen skall vara tämligen stora och sitta väl isär. Färgen skall 
vara brun eller hasselnötsbrun. Blicken skall vara vänlig med milt 
och bedjande uttryck.

Öronen skall vara ansatta måttligt lågt. De skall vara långa och när 
de dras ut nå ända till eller nästan till nosspetsen. Öronen skall ha 
fin struktur, vara tämligen breda och nästan helt sakna möjlighet 
att resa sig. De skall ligga tätt intill huvudet med den främre kanten 
något invikt mot kinden. Öronloberna skall vara rundade.

Halsen skall ha god resning med fin övergång från skuldrorna. 
Den skall vara medellång och kraftfull utan att vara grov. Huden 
på strupen skall vara torr och utan rynkor, dock är en lätt rynka 
under käkvinkeln tillåten.

Ryggen skall vara måttligt lång, muskulös och stark.

Ländpartiet skall vara brett och något välvt.

Standard för

AMERICAN FOXHOUND



Bröstkorg

Underlinje och buk

Svans

Extremiteter

Framställ

Helhet

Skulderblad

Mellanhand

Framtassar

Bakställ

Helhet

Knäled

Has/hasled

Baktassar

Päls

Pälsstruktur

Färg

Storlek/vikt

Mankhöjd

Bröstkorgen skall vara djup och ge lungorna utrymme. Den skall 
vara tämligen smal i förhållande till djupet. Ett bröstomfång på 71 
cm är bra hos en hund med en höjd på 58 cm. Revbenen skall vara 
väl välvda och de bakre revbenen skall sträcka sig väl bakåt.

En flank på drygt 7 cm möjliggör spänstiga rörelser.

Svansen skall vara måttligt högt ansatt. Den skall bäras glatt, men 
inte framåt över ryggen, utan i en svag båge. Svansen skall ha 
något längre hårstrån.

Frambenen skall vara raka och ha mycket god benstomme.

Skulderbladen skall slutta, vara torra och muskulösa - inte tunga 
eller övermusklade. De ska ge intryck av rörelsefrihet med kraft 
och styrka.

Mellanhänderna skall vara korta och raka.

Framtassarna skall vara rävlika. Tårna skall vara väl välvda, klorna 
starka och trampdynorna tjocka och hårda.

Länd och lår skall vara starka och muskulösa med förmåga till 
rejält framåtdrivande kraft.

Knälederna skall vara starka och välvinklade.

Hasorna skall vara fasta, symmetriska och måttligt vinklade.

Baktassarna skall vara slutna och fasta.

Pälsen skall ligga tätt intill, vara av medellängd, hård och funktionell.

Alla färger.

Hanhundar skall inte vara under 56 cm eller över 63,5 cm.
Tikar skall inte vara under 53 cm eller över 61 cm.



Fel

Diskvalificerande fel

Testiklar

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i för-
hållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens 
hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella 
arbete.
•	 Skalle	som	är	mycket	flat,	smal	eller	överdrivet	rund.
•	 Konvex,	eller	konkav	nosrygg	som	ger	ett	uppnäst	intryck.
•	 Nosparti	 som	 är	 långt	 och	 snipigt,	 tveklöst	 urgröpt	 under	

ögonen eller nosparti som är mycket kort.
•	 Ögon	som	är	små,	har	skarp	och	terrierlik	blick;	ögon	som	är	

framträdande eller utstående.
•	 Öron	som	är	korta,	högt	ansatta	eller	som	har	tendens	att	höja	

sig över sin ansättningspunkt.
•	 Hals	som	är	tjock,	kort,	klumpig;	hals	som	är	buren	i	 linje	

med skulderspetsarna. Så mycket hakpåse och hudrynkor att 
de bildar dröglapp.

•	 Rygg	som	är	mycket	lång;	svankrygg	eller	karprygg.
•	 Ländparti	som	är	flackt	eller	smalt.
•	 Bröstkorg	 som	 är	 oproportionerligt	 bred	 eller	 som	 saknar	

djup.
•	 Revben	som	är	flata.
•	 Svans	som	är	lång.	Svans	som	är	böjd	i	cirkel	eller	som	tenderar	

att böja sig framåt från roten. Råttsvans. Avsaknad av längre 
hårstrån på svansen.

•	 Framben	som	är	krokiga.
•	 Skulderblad	som	är	raka,	upprätta.
•	 Armbågar	som	är	utåtriktade.
•	 Handlovar	som	vinklar	över	framåt	(bockbenthet)	eller	bakåt	

(svaga	med	genomtramp).
•	 Kohasighet	eller	rak	hasvinkel.
•	 Tassar	som	är	långa,	öppna	eller	platta.
•	 Avsaknad	av	muskelstyrka	och	påskjutande	kraft.
•	 Päls	som	är	kort,	tunn	eller	av	mjuk	struktur.

•	 Aggressiv	eller	extremt	skygg.
•	 Hund	som	tydligt	visar	fysiska	eller	beteendemässiga	abnor-

miteter skall diskvalificeras.

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