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AMERIKANSK STAFFORDSHIRE TERRIER
(AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER)
Oprindelsesland: U.S.A.
Klassifikation:

FCI Gruppe 3 (Terriers),
Sektion 3 (Terriers af BULL - type).
Uden brugsprøve.

Helhedsindtryk:

Amerikansk Staffordshire Terrier skal give indtryk af betydelig styrke i forhold til sin
størrelse. En solidt sammensat hund, muskuløs, men adræt og let til bens, meget vågen
over for sine omgivelser. Den skal være tæt og firskåren, hverken højbenet, let bygget eller
elegant af skikkelse. Dens mod er legendarisk.

Hoved:

Middellangt, dybt overalt

Skalle:

Bred.

Stop:

Markeret.

Næse:

Absolut sort.

Næseparti:

Middellangt, med rundet overside, som falder brat foran øjnene.

Læber:

Slutter tæt og jævnt, uden løshed.

Kæber:

Godt markerede. Underkæben er stærk og har kraft i biddet. De øverste fortænder skal
møde forsiden af de nederste i tæt kontakt fortil.

Kinder:

Meget fremtrædende kindmuskulatur .
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Øjne:

Mørke og runde, ansat lavt i skallen og godt langt fra hinanden. Øjenrandene må ikke være
lyserøde.

Ører:

Højt ansatte, kuperede eller ukuperede; sidstnævnte foretrækkes. Ukuperede ører skal
være korte og bæres som rosenører eller halvt stående. Totalt hængende ører reducerer
bedømmelsen.
NB! Kupering er forbudt j Danmark.

Hals:

Svær, en smule buet, gradvis smallere fra skuldrene op imod nakken. Ingen løs halshud.
Middellang.

Krop:
Overlinie:

Ryggen er temmelig kort. Let faldende overlinie fra manke til kryds med et kart, blødt fald
mad haleroden.

Lænd:

Let indtrukket lændeparti.

Bryst:

Dybt og bredt, med tæt liggende ribben. God dybde bagtil.

Hale:

Kort i forhold til hundens størrelse. Den er lavt ansat og løber ud i en spids. Ikke oprullet
eller båret over ryggen. Ikke kuperet.

Lemmer:
Forpart:

Forbenene er lige og har svære knogler .

Skuldre:

Stærke og muskuløse, med brede ag skråtstillede skulderblade.

Mellemhånd:

Stillet lodret.

Bagpart:
Haseled:

Godt muskuløs.
Lavt ansatte, hverken ind- eller udaddrejede.

Poter:

Af moderat størrelse, godt hvælvede og kompakte.

Bevægelse:

Spændstig, men uden rullen eller pasgang.

Pels:
Hårlag:

Kort, tæt tilliggende, føles stivhåret, glansfuld.

Farve:

Enhver farve - ensfarvet, flerfarvet eller broget - er tilladt; dog skal mere end 80% hvid,
samt black and tan og leverbrun ikke opmuntres.

Størrelse:

Højde og vægt skal være harmonisk afstemt. En skulderhøjde på 46-48 cm (17 -18 ins) for
hanner og 43-46 cm (17 -18 ins) for tæver anses for ønskelig.
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Fejl:
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Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Bemærk:

•

Kødfarvet næse (Dudley nose).

•

Underbid eller overbid.

•

Lyse øjne.

•

Lyserøde øjenrande/øjenlåg.

•

Halen for lang eller dårligt båret.

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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