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HISTORIK
American foxhound anlände till Amerika under 1650-talet, då de introducerades av
engelsmännen. Under 1700-talet hade rävjakt blivit en populär sport hos överklassen, och att rida
ut med en flock foxhounds sågs som en statussymbol. George Washington hade detta som en
favoritsysselsättning. George Washington korsade avkommor till dessa tidiga rävhundar med
franska rävhundar som Marquis de Lafayette gav honom, och det är dessa hundar som ligger
bakom amerikanska foxhounden. Importer av brittiska foxhounds, franska och irländska drivande
hundar bidrog till att forma rasen ytterligare.
Stamtavlor från foxhound har funnits i Amerika sedan 1850. Ungefär vid samma tid spreds denna
typ av jakt till södra USA, särskilt till bergstrakterna i Kentucky och Tennessee. Jägare där föredrog
en snabbare hund med förmåga att självständigt jaga räv, puma, bobcat, svartbjörn, tvättbjörn
och prärievarg men även att ta sig an rådjur. Hundarna blev mer strömlinjeformade, smalare och
snabbare än sina engelska motsvarigheter.
Hundarna utvecklades vidare till olika linjer, den mest populära var Walker. Denna linje
härstammar från en hund med namnet Tennessee Lead, som påstås ha blivit stulen av en
”hundhandlare”, som därefter sålde honom till George Washington Maupin. Hans avel med denna
snabbdrivande rävhund producerade några av de bästa rävhundarna ansågs det.
Andra stammar av rävhundar inkluderar Trigg, Goodman, Juli, Calhoun och Hudspeth. Dessa
hundar blev så småningom specialiserade som antingen jakthundar eller utställningshundar.
Jakthundstypen anses generellt vara den ursprungliga foxhounden. Dessa hundar kombinerar
bland annat hastighet och uthållighet med en stark näsa och villighet att jaga som packhund.
1886 blev den amerikanska foxhounden en av de tidigaste raserna som registrerades av American
Kennel Club (AKC), även om registreringarna aldrig har varit särskilt höga. Den låga AKCregistreringsnumerären tros bero på att de flesta foxhounds hölls av dem som hade lite intresse
för AKC-registrering. Foxhounden kan således tros vara en av de mest populära raserna i Amerika.
Den amerikanska foxhounden är delstaten Virginias nationalhund.
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FCI-nummer 303
FCI-standard på engelska publicerad 1998-03-05
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1979-11-02
Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-05-17

AMERICAN FOXHOUND
URSPRUNGSLAND/HEMLAND: USA
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Drivande jakthund.

Kommentar:
American foxhound är en skalldrivande hund som används vid jakt på främst rovvilt
såsom räv, lo, mårdhund, varg och även björn. Den jagar som ensamhund och ska i
Sverige vara hjortdjursren.

FCI-KLASSIFIKATION
Grupp 6, sektion 1:1, med arbetsprov

HELHETSINTRYCK

Kommentar:
Rasen ska kännetecknas av styrka, uthållighet och en naturlig jaktförmåga. Den ska vara
vänlig och aldrig aggressiv. American foxhound ska vara en lugn, vänlig, ledartrogen hund
med uppmärksamt temperament.

Ett pack med american foxhounds.
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HUVUD
Huvudet skall vara tämligen långt och lätt rundat vid nackknölen.

SKALLPARTI
Skalle
Skallpartiet skall vara brett och utfyllt.

Stop
Stopet skall vara måttligt markerat.

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

Kommentar
Läpparna ska vara väl utvecklade med bra pigment. Överläppen ska vara vackert
avrundad. Läpparna och mungiporna ska vara åtliggande.

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

Öron
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.
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Utmärkta huvuden
Hanar

Tikar
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Kommentar
Se upp med flata, smala skallar och små ögon eller skarpt terrierliknande uttryck som är fel.
Nospartiet får aldrig bli långt och snipigt. Konkav eller konvex nosrygg ger fel uttryck.
Öronen får inte vara för korta eller för högt ansatta då det ger fel uttryck.

HALS
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.

Kommentar
Halsen får inte uppfattas som grov eller kort. Halsskinnet ska vara torrt och den tillåtna
rynkan under käkvinkeln får inte bli så överdriven att det bildas dröglapp.

Utmärkt
huvud och
hals (hane).

Alltför tungt
huvud med
för mycket
läpp och
markerade
kinder.

6

KROPP
Rygg
Ryggen skall vara måttligt lång, muskulös och stark.

Ländparti
Ländpartiet skall vara brett och något välvt.

Bröstkorg
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.

Underlinje och buk
En flank på drygt 7 cm möjliggör spänstiga rörelser.

Kommentar
Det förekommer alltför tunga och grova hundar både vad gäller huvud och kropp.
Viktigt för typen är en korrekt hals och rygglinje.
Länden och korset ska båda vara breda och väl utvecklade.

Hane av utmärkt typ och helhet.
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Tik med
utmärkta
proportioner
och helhet. Fin
nacke,
välansatt hals,
korrekt
rygglinje och
välansatt och
välburen
svans.

Tik med
utmärkt
helhet.
Lagom vinklad med
breda lår och
starka hasor.
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För ”glad” svans som lägger sig in över ryggen.
För utdragen, tappar rygglinjen.

Bra proportioner. För mycket vinklar.
Tappar överlinjen.

För mycket kropp, tappar typ.

Bra kropp och bakställ. För mycket stop och
ögonbrynsbågar. Läpplinjen kunde vara
stramare.

Helheten dras ned av överlinjen. Bra huvud.

Helheten dras ned av den karpa rygglinjen. Bra
proportioner och huvud.
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Utvecklingsstadier
Hanar

Tikar

9 mån

12 mån

18-24 mån

Vuxen
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SVANS
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.

EXTREMITETER
FRAMSTÄLL
Helhet
Frambenen skall vara raka och ha mycket god benstomme.

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

Mellanhand
Mellanhänderna skall vara korta och raka.

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

Kommentar
Var uppmärksam på
• Skulderblad som är raka, upprätta.
• Armbågar som är vida och utåtriktade.
•
Handlovar som vinklar över framåt (bockbenthet) eller bakåt (svaga med
genomtramp).
Prissättning enligt grad av avvikelse.

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

Knäled
Knälederna skall vara starka och välvinklade.

Has/hasled
Hasorna skall vara fasta, symmetriska och måttligt vinklade.

Baktassar
Baktassarna skall vara slutna och fasta.
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Utmärkta rörelser och välburen svans.

Härliga rörelser – täcker mark med ett lätt steg.
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PÄLS
Pälsstruktur
Pälsen skall ligga tätt intill, vara av medellängd, hård och funktionell.

Färg
Alla färger.

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

Kommentar
Sträva efter att premiera individer som håller sig i mitten av spannet, för att få rätt höjd på
american foxhound. Idealhöjd nämns inte men borde ligga mitt i emellan övre och undre
gränserna.
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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.
• 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.

DISKVALIFICERANDE FEL
•
•

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

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

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

SISTA MINUTENLÄSNING
American foxhound är en drivande hund anpassad för hård jakt och ska därför vara av rätt
och funktionell modell.
Se upp med
• otypiska huvuden och uttryck
• dåliga vinkar
Pälsen ska vara tålig och får inte vara för kort eller mjuk.
Hunden ska uppvisa rätt könsprägel.
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ANTECKNINGAR
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