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GRUPPE: 6
FCIs RASENR.:
RASEBESKRIVELSE FOR TREEING

00

WALKER COONHOUND

Opprinnelsesland/
hjemland:

USA

Bruk:

Jakt- og sporhund for vaskebjørn

Helhetsinntrykk:

Balanse er nøkkelordet; alle deler passer sammen for å danne et
balansert hele.

Adferd/
temperament:

Energisk, våken, intelligent, aktiv, høflig og modig med ekstrem
utholdenhet og arbeidslyst.

Hode:

.

Skalle:
Stopp:

Middels lang med tydelig nakkeknøl. Bred.
Middels.

Nesebrusk:
Snuteparti:
Øyne:

Stor, sort.
Middels lang, skvær. Ikke romersk profil eller dish.
Store, bredt ansatt, mykt ”houndlike” uttrykk, bedende og milde, mørke,
brune eller sorte.

Ører:

Middels lavt ansatt, middels lange, rekker helt eller nesten til
nesebrusken. Ovale eller avrundet, henger elegant mot snuten.
Tørr, uten løs hud, middels lang, fin overgang fra skulderen. Kraftig, men
ikke tung.

Hals:

Forlemmer:
Skulder:

Rette og parallelle sett forfra.

Overarm:

Godt tilbakelagt, 45 grader til bakken, ikke tungt, men gir frie bevegelser.
.
Samme lengde som skulderbladet

Underarm:
Mellomhånd:
Poter:

Rett.
Kraftig og tydelig, lett skrå, men nesten loddrett mot bakken.
Kraftige tredeputer. Godt buede tær, kattepoter, godt knyttede.

Kropp:
Overlinje:
Rygg:

Noe høyere ved skulder enn kryss. Skrår lett mot krysset.
Kraftig, muskuløs, moderat lang.

Bryst:

Dypt, når minst til albuen
ribben.

Dybde viktigere enn bredde.

Godt buede

Hale:

Middels høyt ansatt,, i fortsettelse av overlinjen, bæres høyt i myk bue,
gradvis avsmalnende, middels lang, uten faner.

Baklemmer:

Muskuløse, kraftfulle med stor drivkraft. Parallelle sett bakfra. Tydelige
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Lår:
Knær/haser:

vinkler som gir styrke og utholdenhet.
Lange, muskuløse.
Godt vinklet, tørre.

Poter:

Som foran..

Bevegelser:

Frie, uten anstrengelser. Balanserte, med god rekkevidde i front og
kraftfulle fraspark. Effektive, markdekkende.

Pels:

Glatt pels, kort og skinnende, men tett nok til å gi beskyttelse. Hard og
tettliggende.
Trefarget foretrekkes; hvit, sort og tan. Hvitt kan være den dominerende
fargen med sorte tegninger med tan, men den kan også være sort med
hvite tegner og tan, som sal eller teppe over ryggen. Hvit med tan flekker
eller hvit med sorte flekker kan godtas.

Farge:

Størrelse og vekt:

Feil:

Mankehøyde:

Hannhunder: 56 –68,5 cm
Tisper :
51 – 63,5 cm

Vekt:

I proporsjon til høyden. Jakthunder skal ikke straffes hvis den vises noe
tynne.
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.
-flat skalle, smal skalle, for kraftig, ikke i harmoni med kroppen
-korte, høyt ansatte ører
-gule eller lyse øyne, utstående, små
-annet enn sort nesebrusk
-Kort, tykk hals som bæres på linje med skulderen. Løs halshud
-flate ribben
-overlinjen høyere over krysset. Karpende eller hengende overlinje.
- overdrevet bue på halen, rottehale, børstehale
-utadvridde albuer, krokete forben, svak mellomhånd, koder over
-flate, sprikende poter
-for kort eller tynn eller myk pels
-alle andre farger enn nevnt over.
NB! Man skal ikke slå ned på arr eller skader hos en jakthund

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er halekupering og fjerning av sporer forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende AKC standard.
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