Grupp 6
Ej erkänd av FCI
Standard fastställd av American Kennel Club i november 2008-07-01
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2016-08-09

BLUETICK COONHOUND

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

Standard för

BLUETICK COONHOUND
Ursprungsland/
hemland

USA

Användningsområde

För jakt på trädflyende vilt, främst tvättbjörn

FCI-klassifikation

Grupp 6

Bakgrund/ändamål

Färgen hos bluetick coonhound antyder att rasen härstammar
från den franska jakthunden på hjort, grand bleu de gascogne,
liksom engelsk hound. I USA kallades bluetick coonhound under
många år engelsk coonhound. År 1945 bröt sig dock uppfödare
till bluetick coonhound loss från de engelska uppfödarna för att de
inte ville följa trenden med att föda upp hetlevrade och snabbare
jakthundar. Stolta över sina större, viljestarka, inte så hetlevrade,
om än långsammare hundar, bytte de namn på rasen och behöll
dess säregna jaktsätt.

Helhetsintryck

Bluetick coonhound skall ge intryck av att vara en snabb och
muskulös hound. Den får aldrig verka klumpig eller överdrivet
kraftigt byggd. Den skall ha en smidig, kompakt kropp med en
glansig päls och klara ögon med en uppmärksam blick. I rörelse
håller den huvud och svans högt.

Viktiga
måttförhållanden

Rasen skall vara kvadratisk (mätt från skulderled till svansrot jämfört med från manke till mark) eller något längre än hög.

Uppförande/karaktär

Rasen skall vara aktiv, viltfokuserad och snabb under jakt. Bluetick
skall villigt ge skall under jakt med måttligt tjut eller ylande under
drev och spårning. Skallet kan ändras till ett stadigt gläfs när den
springer och ett stadigt hest gläfs vid träd.

Huvud

Längden från nackknöl till nosspets skall vara ungefär 23–25 cm
hos hanar och 20–23 cm hos tikar.

Skallparti
Skalle

Huvudet skall vara brett mellan öronen och skallen skall vara
lätt välvd.

Stop

Stopet skall vara tydligt.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara stor, fullständigt pigmenterad och svart med
väl öppna näsborrar.

Nosparti

Nospartiet skall vara långt, brett, djupt och i profil fyrkantigt. Dess
djup skall vara 8-12 cm.

Läppar

Läpparna skall väl täcka underkäkens linje.

Käkar/tänder

Saxbett föredras, men tångbett är accepterat. Under- eller överbett
är diskvalificerande.

Ögon

Ögonen skall vara tämligen stora och sitta väl isär. De skall vara
runda och mörkbruna (aldrig ljusare än ljusbruna). Ögonkanterna
skall sluta väl an och vara strama. Inget extra tredje ögonlock får
synas. Uttrycket skall vara typiskt bedjande hounduttryck, aldrig
uppjagat eller skyggt.

Öron

Öronen skall vara lågt ansatta och inte ha förmågan att lyfta sig. De
skall vara tunna med en liten inrullning. Öronen skall smalna av
mot tipparna och räcka till nosspetsen när de dras framåt. De skall
vara väl ansatta på huvudet för att undvika att de bärs bakåtvridna.

Hals

Halsen skall vara muskulös och medellång. Den skall smalna av
något från skuldrorna till huvudet. Halsen skall bäras väl upprätt,
men inte lodrätt (gåsnacke). Struphuden skall vara torr med endast
något spår av löst halsskinn.

Kropp

Kroppen skall uppvisa ansenligt djup (bröstkorgen skall nå väl
ner mot armbågarna), snarare än överdriven bredd, för att tillåta
ordentligt utrymme för lungorna.

Överlinje

Rygglinjen skall slutta något nedåt från manke till höfter.

Rygg

Ryggen skall vara muskulös.

Ländparti

Länden skall vara bred, välmusklad och något välvd.

Kors

Höfterna skall vara starka och väl musklade. De skall inte vara
riktigt så breda som bröstkorgen.

Bröstkorg

Förbröstet skall vara måttligt. Det skall vara i tämligen jämn linje
med skulderleden. Bröstkorgens omfång hos hanar skall vara 66–86
cm, hos tikar 58–76 cm. Revbenen skall vara långa och väl välvda.
De skall avta i längd gradvis mot den måttligt uppdragna buken.

Underlinje och buk

Buklinjen skall vara måttligt uppdragen.

Svans

Svansen skall vara ansatt något under rygglinjen. Den skall vara
kraftig vid roten och smalna av till en måttlig längd (i balans till
hundens längd). Svansen skall bäras högt med spetsen böjd framåt
i halvmånform. Den skall vara väl behårad men utan frans.

Extremiteter
Framställ
Skulderblad

Skuldrorna skall vara torra och sluttande. De skall vara muskulösa
utan att vara för breda eller för grova. Skuldrorna skall ge intryck
av fria rörelser och styrka.

Underarm

Frambenen skall vara raka från armbåge till tassar. De skall ha god
benstomme och vara muskulösa. Frambenen skall se raka ut från
alla sidor sett. Längden på frambenen från armbåge till mark skall
ungefär motsvara halva mankhöjden.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara starka, raka och något sluttande.

Framtassar

Framtassarna skall vara runda (kattassar) med väl välvda tår och
tjocka och motståndskraftiga trampdynor.

Bakställ
Helhet

Bakstället skall vara rundat och stramt ända ner till hasorna.
Bakbenen skall bakifrån sett vara parallella från höfterna ner till
tassarna (ingen kohasighet).

Lår

Låren skall vara mycket muskulösa för att kunna driva hunden
framåt med stark kraft.

Has/hasled

Hasorna skall vara starka och måttligt vinklade.

Mellanfot

Sporrar kan tas bort i länder där detta är tillåtet.
Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden
i Sverige.

Baktassar
Rörelser

Baktassarna skall vara runda (kattassar) med väl välvda tår och
tjocka och motståndskraftiga trampdynor.
Rörelserna skall vara energiska och kraftfulla. Rygglinjen skall
under rörelse vara stadig och huvud och svans skall bäras högt.

Päls
Pälsstruktur

Pälsstrukturen skall vara medelgrov och pälsen skall ligga tätt
intill kroppen och vara slät och glansig. Pälsen får inte vara grov
eller alltför kort.

Färg

Färgen skall helst ge ett intryck av att vara mörkblå och ha intensiv
skimmelteckning på kroppen med svarta fläckar av olika form på
rygg, öron och sidor. Helst skall färgen på kroppen ge ett mer blått
än svart intryck. Huvud och öron skall vara övervägande svarta.
Färgen kan vara med eller utan tanteckning (över ögon, på kinder,
bringa och under svansen) och rödfärgad spräcklighet på tassar och
nederdelen av ben. En djup blåskimmelfärg föredras framför en
ljus sådan på kroppen. Det skall finnas mer av blåaktiga prickar än
vitt i pälsen på kroppen. Inga andra färger är tillåtna.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhundar:
Tikar:		

56 – 69 cm
53 – 64 cm

Vikt

Hanhundar:
Tikar:		

25 – 36 kg
20 – 30 kg

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 hundens förmåga att utföra sitt traditionella arbete.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.
• Under- eller överbett.
• Annan färg än den i standarden beskrivna.
• Albinism.
• Hanhundar under 56 cm eller över 69 cm.
• Tikar under 53 cm eller över 64 cm.

Nota bene

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk
konstruktion skall användas till avel.

Testiklar

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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