r ac e po rt r æ t - RUHÅRE T FOX TERRIER

Glad og nysgerrig

følgesvend
Den ruhårede fox terrier
er en glad og opvakt hund,
med charme, humoristisk
sans og stort behov for at
følge sin ejer. Men den er
også en ægte terrier med
stort mod og mandshjerte
n Te k s t o g f o t o : W i e g a a r d e n /
Marlene Hedegaard

Besøger man et hjem, der holder fox
terrier, er man ikke i tvivl om, at familien får at vide, at man er ved døren.
Den livlige terrier skal nok få meldt
gæsters ankomst på behørig vis med
bjæf og spring. Men dette skal ikke
misforstås, for knapt er man indenfor
døren før nysgerrigheden og det åbne
sind får bugt med vagtsomheden.
Den tidlige historie
Som for de fleste af terrierne skal vi
til England for at finde fox terrierens
tidlige historie. Racen beskrives første gang i det 15. århundrede under
navnet ”terrour”, hvilket kommer af
latin og betyder ”jordhunde” (terra
= jord). Det fortæller meget præcist,
hvad hundene blev brugt til, og at

Fuld af nysgerrig imødekommenhed – den
ruhårede fox terrier er en herlig familiehund.
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betegnelsen er latinsk er heller ikke
nogen tilfældighed, for i breve fra
de romere, som omkring år 0 underlagde sig Britannien, findes beretninger om hunde, der kunne jage
under jorden.
Rævehunden
Terrierne har været jagthunde op
gennem århundrederne. Fox (eng. =
ræv) terrierne blev hovedsagelig brugt
til jagt på ræve, hvor de blev sat ind,
når ræven gik under jorden for at
undslippe jægerne til hest og deres
hurtige støvere. Den hvide farve blev
sandsynligvis fremavlet, fordi den
gjorde fox terrieren lettere at få øje
på i landskabet.
Af temperament var fox terrierne
skarpe og selvstændige. De var efter
sigende så arrige og uregerlige, at man
ikke lod dem bo i stuerne, men holdt
dem i aflukkede udhuse. Den ruhå-

rede fox terrier kunne for første gang
ses på en engelsk udstilling i 1860.
Fox terrieren i Danmark
I Danmark dukkede racen op omkring 1890, hvor den daværende direktør for Zoologisk Have i København købte nogle stykker, for at bruge
dem til at bekæmpe antallet af mus
og rotter i haven. Hundene faldt i det
brede borgerskabs smag, og især den
ruhårede fox terrier blev hurtigt en
foretrukken selskabshund.
Med dannelsen af Dansk Terrier Klub
i 1927, kom der samtidig mere kontrol
over avlen, og seriøse opdrættere engagerede sig i at rette op på hundenes
temperament, hvilket gavnede både
den ruhårede og den glathårede fox
terrier gevaldigt. Begge varianter af
fox terrieren er blevet parret indbyrdes helt op til midten af 1900-tallet.
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Den moderne
ruhårede fox terrier
Den ruhårede fox terrier er i dag en
yndet familiehund, på grund af sin
store charme, intelligens, børnevenlighed og loyale sind.
- En ruhåret fox terrier er en rigtig
kammerat, fortæller Vibeke Sørensen, opdrætter af ruhåret fox terrier
og indehaver af kennel Nordfox. - Den
er opfindsom og legesyg, hvilket gør
den meget velegnet til børnefamilier.
Den vil nemlig gerne være med i alt,
hvad familien foretager sig. Samtidig
er den utrolig god til at omstille sig,
forstået på den måde, at den er god til
at læse sine mennesker og tilpasse sig
deres humør og aktivitetsniveau.
- Temperamentet hos den moderne
ruhårede fox terrier er meget bedre
end tidligere. Hundene er ikke så bar- 
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De moderne ruhårede fox terriere ligner
på mange måder de hunde, som lå til
grund for fastsættelsen af racestandarden i 1879. En af de væsentlige forskelle
er dog, at halerne i dag er længere, eftersom halekupering blev forbudt i 1991.

ske og dominerende som tidligere,
hvilket skyldes bevidst avlsarbejde.
Derfor er det også en meget sund race
generelt. Selvfølgelig kan fox terriere
også blive syge, få allergi osv., men
der er ikke nogle generelle arvelige
lidelser indenfor racen, siger Vibeke
Sørensen.
Eksteriør
- Den moderne udgave af fox terrieren minder meget om den oprindelige, men den er blevet mere elegant
og letbenet. Hovedet er lidt længere
og ørerne mere rejste, fortæller Vibeke Sørensen.

- Fox terrieren er en trimmehund.
Det vil sige, at den skal trimmes 3-4
gange om året, oftere, hvis man ønsker at udstille. Pelsen består af to
lag; en kraftig underuld og en overpels, som tilsammen gør, at pelsen
er vandtæt og varm. Man skal generelt undlade at vaske sin fox terrier,
idet det vil ødelægge pelsens naturlige
balance. Gør man det alligevel, hvis
f.eks. hunden har rullet sig i ”hundeparfume”, skal man vælge en særlig
hundeshampoo med olie.
En ægte terrier
- Overvejer man at anskaffe sig en
ruhåret fox terrier, skal man
være klar over, at den er
en ægte terrier. Tidligere
brugte man dem som
cirkushunde, hvor man
netop udnyttede deres
legesyge sind. De blev
dog overhalet indenom
af pudlerne, som nok er
mere showhunde og måske
også lettere at træne,
smiler Vibeke Sørensen. - For en
ruhåret fox ter-

Konkurrence
i rottebidning
Gennem mange år brugte man
fox terrieren til rottebidningskonkurrencer, hvor vinderen var
den hund, der kunne bide flest
rotter ihjel på kortest tid. Her
ses en guldmedalje, som er
vundet i denne disciplin
i 1934. Denne konkurrenceform blev
lykkeligvis
forbudt i
1939.

rier er en selvstændig hund. Stolt og
livlig. Træning skal være sjovt, ellers
lukker hunden af, og så kan du ligeså
godt opgive at træne mere den dag!
- Man skal være meget konsekvent,
både i træning og opdragelse. En fox
terrier glemmer aldrig! Det betyder,
at hvis den bare én dag må komme op
i sofaen, må den det hele livet.
- En anden ting, som er vigtigt at vide
om fox terrieren er, at den stadig den
dag i dag er en fantastisk rottehund.
Den kan med garanti holde haven eller gårdspladsen fri for rotter og mus,
men det kan jo virke lidt voldsomt.
Her er de oprindelige brugsegenskaber intakte.
Brugsegenskaber
- Fox terrieren anvendes stadig til rævejagt flere steder i England og enkelte steder i Tyskland. I Danmark er
den tid forbi, men ønsker man at gå til
jagttræning med sin fox terrier, tilbyder Dansk Terrier Klub denne form

Ruhåret fox terrier er en kærlig og loyal hund, som
gerne vil deltage i alt, hvad familien foretager sig. På
billedet ses Vibeke Sørensen, indehaver af kennel Nordfox med en af hendes fire fox terriere.
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Kombinationen af jagtinstinkt og nys
gerrighed: Det er altid spændende for en
ruhåret fox terrier at se, hvad der er indeni
et tøjdyr eller en bold!

for træning, med kunstige rævegrave,
hvor hund og ræv holdes adskilt, så
ingen af dem kommer til skade. Det
man træner, er hundens evne til at
finde ræven, ikke mere, forklarer Vibeke Sørensen.
- Ellers anbefaler vi agility, som en
rigtig god måde at aktivere sin fox
terrier på. Det er en træningsform,
som virkelig appellerer til hundenes
legesyge sind, og så er det en god
måde at træne kontakten mellem
hund og ejer på, lyder det fra Vibeke
n
Sørensen. 

RUHÅRET FOX TERRIER
MENTALITET: Venlig, imødekommende, nysgerrig og frygtløs.
BEHOV: Elsker at grave og skal aktiveres meningsfuldt. Er meget tilpasningsdygtig
efter sin familie.
PELSPLEJE: Pelsen skal trimmes min. 3-4 gange årligt. Klipning vil ødelægge pelsen.
Børstes grundigt en gang ugentligt – også for at give pelsens underuld luft.
STØRRELSE: Maks. 39 cm i højden for hanner, tæver lidt mindre. Vægt: 7-8 kg.

GRAFIKER: TJA
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