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Bakgrund/ändamål

Black and tan coonhound är fundamentalt och främst en arbetshund som söker och markerar jaktbyte i träd. Rasen har förmåga
att utstå bister vinter liksom sommarhetta och den kan arbeta i
svår terräng. Den används principiellt för att spåra och markera
tvättbjörn i träd och den driver enbart efter vittring. Det karakteristiska modet gör också rasen lämpad för jakt på björn, puma,
hjort och annat storvilt.

Helhetsintryck

Helhetsintrycket ska vara kraftfullt, rörligt och alert. Rasen
imponerar genast den visar sin förmåga att täcka mycket mark
med kraftfullt, rytmiskt och långt steg. I beaktande av det arbete
den ska utföra som jakthund ska benstommen vara moderat och
muskelmassan mycket stark. Hanhundar har något kraftigare
benstomme och muskelmassa än tikar. Det betonas mycket starkt
att man vid bedömning av rasen ska lägga största vikt vid att det
är en jakthund byggd för att jaga stort vilt.

Viktiga
måttförhållanden

Avståndet från bröstknappen till sittbensknölarna skall vara detsamma som avståndet från manken till marken, eller aningen mer.
Mankhöjden ska vara proportionerlig till helhetsintrycket så att
hunden varken ser högbent eller lågställd ut.

Uppförande/karaktär

Rasen ska ha jämn, vänlig och utåtriktad mentalitet. Som drivande
jakthund måste den kunna arbeta i nära kontakt med andra
hundar. Individer kan vara reserverade men får aldrig vara skygga
eller argsinta. Aggression mot människor eller andra hundar är
oacceptabelt.

Huvud

Huvudet skall vara skarpskuret. Mätt från bakhuvud till nos skall
huvudet hos hanhund vara mellan 22,5 0ch 25 cm, för tik mellan
20 och 22,5 cm. Uttrycket skall vara alert, vänligt och intensivt.
Huden skall inte bilda veck.

Skallparti
Skalle

Skallens form skall vara närmast oval. Sedd från sidan är skallen
nästan parallell med nosryggen.

Stop

Stopet skall vara måttligt markerat och placerat precis mellan
nackknöl och nos.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall alltid vara svart och med väl öppna näsborrar.

Nosparti

Nospartiet skall vara lika långt som skallen

Läppar

Läpparna skall vara djupa och välutvecklade med typiskt houndutseende.

Käkar/tänder

Bettet skall vara ett jämnt och regelbundet saxbett.

Ögon

Ögonen skall vara nästan runda och inte för djupt ansatta. Färgen
skall vara från hasselnötsbrun till mörkt brun.

Öron

Öronen skall vara lågt ansatta, i höjd med ögonen eller lägre,
och långt bak på huvudet. De skall hänga i eleganta veck och ge
hunden ett nobelt intryck. Öronen skall vara så långa att de tydligt
når förbi nostryffeln.

Hals

Halsen skall vara medellång, muskulös och sluttande. Huden skall
inte bilda överdrivna hakpåsar.

Kropp
Överlinje

Ryggen skall vara plan, kraftfull och stark.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall minst nå ned till armbågarna. Revbenens längd
skall vara fullt utvecklade, väl välvda och bilda en rundad bröstkorg.

Svans

Svansen skall vara kraftig vid roten och ansatt något nedanför
rygglinjen. Den skall bäras naturligt upprest och under rörelse i
närmast tvär vinkel mot rygglinjen.

Extremiteter
Framställ
Skulderblad

Skulderbladen skall vara kraftfullt konstruerade.

Armbåge

Armbågarna skall varken vara utåt- eller inåtvridna.

Underarm

Frambenen skall vara raka.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara starka och upprätta.

Framtassar

Framtassarna skall vara kompakta med starka, väl knutna och höga
tår med tjocka, starka trampdynor.

Bakställ
Helhet

Bakstället skall ha god benstomme och muskulatur. Avståndet från
höft till hasled skall vara långt och bakbenen seniga.

Lår

Låren skall vara långa och seniga.

Knäled

Knälederna skall vara väl vinklade och varken utåt- eller inåtvridna.

Underben

Underbenen skall vara långa och seniga.

Has/hasled

Haslederna skall vara väl vinklade.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara korta och starka och på plant underlag
skall de stå i rät vinkel mot underlaget.

Baktassar

Baktassarna skall vara kompakta med starka, väl knutna och höga
tår med tjocka, starka trampdynor. När hunden står på plant underlag ställer den sig med baktassarna bakom kroppen.

Rörelser

Rörelserna skall sedda från sidan vara fria, eleganta och ha mycket
lång räckvidd fram och driv i baksteget. Sedda framifrån skall
frambenen, som är i linje med kroppsbredden, röras på ett uthålligt sätt men aldrig korsa över varandra. Sedda bakifrån rör sig
hasorna i linje med frambenen, varken för brett eller för tätt. När
travtakten ökar tenderar tassarna att röra sig in mot mittlinjen
vilket kallas ”en-spårigt” och är ett tecken på sundhet, balans och
stadighet. Under rörelse skall rasen hålla huvud och svans stolt och
uppmärksamt; rygglinjen förblir plan.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara kort men tät för att stå emot i hårda förhållanden.

Färg

Som framgår av rasnamnet skall pälsen vara kolsvart med djupt
mättade tantecken. Tanteckning skall finnas: över ögonen; på sidorna av nospartiet; på bröstet; på tassarna och benen med svarta
penselmarkeringar på tårna.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhundar:
63,5 - 68,5 cm
Tikar:		
58 - 63,5 cm
Mankhöjd över maxmått accepteras förutsatt att generell sundhet
och proportioner är korrekta.

Fel

Allvarliga fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.
• Överdrivna rynkor på huvudet.
• Uttalat avsteg från saxbett.
• Gul eller ljus ögonfärg.
• Öron som är högt ansatta eller inte når till nostryffeln.
• Bröstkorg med flata sidor.
• Tassar som är platta eller har spretande tår.
• Baksporrar.
Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är
förbjuden i Sverige.
• Avsaknad av djupröd tanfärg; övertecknad med svart;
övertecknad med tanfärg.
• Mankhöjd under accepterade mått.
I beaktande av att detta är en jakthundsras ska inte ärr från hedervärda skador betraktas som fel.

Diskvalificerande fel

• Vitt på bröstet eller någonstans på hunden.

Nota bene

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.
• Solid vit fläck på bröstet som brer ut sig mer än 2,5 cm i någon
riktning.

Testiklar

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk
konstruktion skall användas till avel.
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.
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Svansansättning

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med våra 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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