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(AMERICAN FOXHOUND)
Alkuperämaa: Yhdysvallat

PÄÄ: Melko pitkä.
KALLO-OSA: Pitkä ja täyteläinen, niskakyhmyn kohdalta hieman holvautunut.
OTSAPENGER: Kohtuullisen selvästi havaittava.
KUONO-OSA: Melko pitkä, suora ja tylppä.
SILMÄT: Suuret, kaukana toisistaan ja väriltään ruskeat tai pähkinänruskeat. Ilme
on pehmeä, ajokoiramaisen lempeä ja anova.
KORVAT: Kohtuullisen matalalle kiinnittyneet, ulottuvat eteen vedettyinä lähes
tai jopa kirsun kärkeen. Ohuet, melko leveät, pyöreäkärkiset ja tiiviisti posken-
myötäiset, korvalehden etureuna on hieman poskea kohti kiertynyt. Korvat eivät
kohoa tyvestä juuri lainkaan.

KAULA: Asennoltaan luontevasti hieman yläviisto; voimakas, mutta ei paksu,
keskipitkä. Kaula on sileä ja vailla poimuja, kuitenkin pieni ryppy leuan alla on
sallittu.

RUNKO
SELKÄ: Kohtuullisen pitkä, lihaksikas ja vahva.
LANNE: Leveä ja hieman kaareutunut.
RINTAKEHÄ: Syvä ja pitkä antaen tilaa keuhkoille, syvyyteen verrattuna ka-
peampi kuin englanninkettukoiralla. Hyväkuntoisella koiralla rintakehän ympä-
rysmitta on sama kuin säkäkorkeus. Kylkiluut ovat selvästi kaartuneet. Noin 8
cm:n pituisten kupeiden ansiosta koira on notkea.
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HÄNTÄ: Melko korkealle kiinnittynyt, asennoltaan iloisesti pystyssä, mutta ei
selän päälle kääntyvä, hieman kaareva. Karvapeite muodostaa alapinnalle hyvin
kevyen harjan.
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat suorat ja voimakasluustoiset.
LAVAT: Viistot, sileät ja lihaksikkaat, eivät liian voimakaslihaksiset. Mahdollis-
tavat vapaan, tarmokkaan ja tehokkaan liikkumisen.
VÄLIKÄMMENET: Lyhyet ja suorat.
KÄPÄLÄT: Kuten ketun käpälät. Päkiät ovat täyteläiset ja lujat. Varpaat ovat
hyvin kaareutuneet ja kynnet vahvat.
TAKARAAJAT
REIDET JA SÄÄRET: Vahvat, pitkät ja lihaksikkaat antaen runsaasti työntövoi-
maa.
KINTEREET: Vahvat, symmetriset ja kohtuullisesti kulmautuneet.
KÄPÄLÄT: Tiiviit ja vahvat.

KARVAPEITE
KARVA: Keskipitkä, rungonmyötäinen ja kova ajokoiran karva.
VÄRI: Kaikki värit ovat sallittuja.

KOKO
SÄKÄKORKEUS: Urokset 56 - 64 cm ja nartut 53 - 61 cm, mitattuna lapojen
kärjestä maahan koiran seistessä luonnollisesti raajat rungon alla.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.
 Pää: hyvin litteä, kapea tai liikaa kaareutunut kallo; pitkä, suippo, silmien alta

voimakkaasti laskeva tai hyvin lyhyt kuono-osa; kyömy tai ylöspäin kääntynyt,
koveran vaikutelman antava kuononselkä.

 Silmät: pienet, terrierimäisen teräväilmeiset tai ulkonevat.
 Korvat: lyhyet, korkealle kiinnittyneet tai tyvestään herkästi kohoavat.
 Kaula: paksu, lyhyt, raskas tai asennoltaan selkälinjan tasossa oleva; runsaasti

löysää kaulanahkaa.
 Runko: hyvin pitkä, notko tai köyry selkä; litteä ja kapea lanne; suhteettoman

leveä tai liian matala rintakehä; litteät kyljet.
 Raajat: pystyt lavat; ulkokierteiset tai löysät kyynärpäät; eteen- tai taaksepäin

taipuneet ranteet; käyrät eturaajat; pihtikinttuisuus, niukasti kulmautuneet kin-
tereet; takaraajan lihasten tai työntövoiman puute; pitkät, avoimet tai hajavar-
paiset käpälät.
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 Häntä: pitkä, voimakkaasti kaareutunut tai tyvestä eteenpäin suuntautuva;
rotanhäntä tai harjan täydellinen puuttuminen.

 Karvapeite: lyhyt, ohut tai pehmeä.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen

PISTEYTYSTAULUKKO:
Pää

kallo 5
korvat 5
silmät 5
kuono-osa 5 yht. 20

Runko
kaula 5
rintakehä ja lavat 15
selkä, lanne ja kylkiluut 15 yht. 35

Raajat
eturaajat 10
takaraajat 10
käpälät 15 yht. 35

Karvapeite ja häntä
karvapeite 5
häntä 5 yht. 10

100

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


