Gruppe: 6
FCI rasenr: 300
FCI dato: 30.01.1991
NKK dato: 01.10.2012

BLACK AND TAN COONHOUND

Nordisk Kennel Union
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Ìslands
Norsk Kennel Klub
Svenska Kennelklubben
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben

Norsk Kennel Klub

2

GRUPPE:
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300
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Utgitt: 04.10.2002 GB

RASEBESKRIVELSE FOR BLACK

AND TAN COONHOUND

Opprinnelsesland/
hjemland:

USA

Helhetsinntrykk:

Først og fremst en arbeidshund, en spor- og jakthund, i stand til å tåle
både harde vintre og varme somrer og det vanskelige terrenget som den
blir bedt om å arbeide i. Brukt vesentlig til å spore og jage vaskebjørn
opp i trær og arbeider kun på lukt. Særpreget og motet gjør at den også
kan brukes på jakt på hjort, bjørn, fjelløve og annet storvilt. Dommere
bes legge stor vekt på dette når hunden bedømmes. Helhetsinntrykket er
kraft, smidighet og våkenhet. Man blir straks slått av dens jordvinnende,
kraftfulle, rytmiske bevegelser. Med tanke på dens arbeid som jakthund,
skulle den ha moderat benstamme og være godt muskelsatt.
Hannhunder tyngre benstamme og muskulatur enn tisper.

Viktige
proporsjoner:

Like lang eller litt lengre målt fra skulderleddet til sittebensknuten enn
mankehøyden.
I proporsjon til størrelsen, slik at den verken virker høybent eller lavstilt.

Adferd/
temperament:

Jevnt gemytt, utadvendt og vennlig. Som en arbeidende sporhund må
den være i stand til å samarbeide tett med andre hunder. Noen kan være
reserverte, men aldri sky eller ondskapsfull. Aggresjon mot folk eller
andre hunder er svært uønsket.

Hode:

Tørt. Fra nakkeknølen til snutespiss 23-25,5 cm hos hannhunder, 20-23
cm hos tisper.
Uttrykk: våkent, vennlig og ivrig. Uten folder.

Skalle:

Tenderer mot oval. Sett i profil nærmest parallell til snutepartiet.

Stopp:

Middels stopp, midtveis mellom nakkeknøl og snutespiss.

Nesebrusk:

Alltid sort. Åpne nesebor.

Lepper:

Godt utviklet, typisk for Hounds.

Kjever/tenner:

Jevne. Saksebitt.

Øyne:

Fra hasselnøttfarget til mørkebrune, nesten runde, ikke dyptliggende.

Ører:

Ansatt lavt og godt tilbake. Henger i elegante folder og gir et majestetisk
inntrykk. Utstrakt når de vel forbi snutespissen. Ansatt på høyde med
øynene eller lavere.

Hals:
Muskuløs, skråstilt, middels lang. Uten overdreven halshud.
Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette forben.
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Skulder:

Kraftfullt bygget.

Albue:

Verken innover- eller utovervridd.

Mellomhånd:

Kraftig og rett.

Poter:

Kompakte, godt knyttede, med kraftig buede tær og tykke, kraftige
tredeputer.

Kropp:
Rygg:

Flat, sterk og kraftfull.

Bryst:

Når minst til albuene.
brystkassen.

Hale:

Runde, godt buede ribben, må aldri bli flat i

Kraftig, ansatt litt under rygglinjen, bæres fritt, i bevegelse omtrent i rett
vinkel til ryggen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftig benstamme og muskulatur. Lang og senet fra hofte til hase, kort
og kraftig fra hase til pote. Når den står på flatt underlag står bakbena
bakenfor kroppen med hasen loddrett på underlaget.

Knær:

Godt vinklet. Vender verken inn- eller utover.

Haser:

Godt vinklet. Vender verken inn- eller utover.

Poter:

Som foran.

Bevegelser:

Når sett fra siden langt og smidig steg med rikelig rekkevidde i fronten og
godt skyv bakfra. Sett forfra beveger forbena seg uanstrengt framover,
på linje med kroppens bredde, krysser aldri. Sett bakfra beveger
bakbena seg på linje med forbena, verken for bredt eller for tett. Når
farten øker, tendens til å snore, et tegn på sunnhet, balanse og
utholdenhet. I bevegelse er hodet og halen holdt høyt og stolt, overlinjen
holdes rett.

Pels:
Hårlag:

Kort, men tett for å tåle røft terreng.

Farge:

Som navnet tilsier er den kullsort med mørke tan tegninger over øynene,
på siden av snuten, brystet, forbena og buksene, med sorte
pennetegninger på tærne.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Feil:

Hannhunder: 63,5 - 68,5 cm
Tisper: 58 - 63,5cm
For store hunder skal ikke slås ned på om konstruksjon og proporsjoner
er korrekte.
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig
feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er og effekten på hundens
helse og velferd, samt dens evne til å utføre sitt tradisjonelle arbeid.
Hode: Overdrevent rynket
Bitt: overdrevent avvik fra saksebitt
Øyne: gule eller lyse
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Ører: rekker ikke til snutespissen, for høyt ansatt
Bakpart: sporer*
Poter: Flate eller åpne
Farge: mangler korrekte tan tegninger, for mye tan tegning, for mye
sortfarge. Hvitt på brystet eller andre steder er høyst uønsket.
Størrelse: for liten
NB! Arr fra jakt ansees ikke som feil

Diskvalifiserende
feil:

•
•
•

Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
Hvit flekk som er mer enn 2,5 cm i utstrekning.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 01.10.2012

