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Användningsområde

Otterhound är en stor och stark hund, som främst är byggd för en
hård dags arbete i vatten, men också för arbete i galopp på land.

FCI-klassifikation

Grupp 6, sektion 1:1

Bakgrund/ändamål

Det är ett allmänt antagande att franska raser tillsammans med
ursprunglig engelsk hound ligger bakom otterhound. Rasen är
vänlig med ett högt typiskt skall som hörs väl när hunden hittat ett byte den intresserar sig för även om orsaken till att rasen
finns, jakt på utter, i dag inte är tillåtet. Rasen har väl utvecklat
väderkorn. När hunden förföljer en utter på land kallas det ”drag”
och i vatten ”wash”. En otterhound kan följa ett ”drag” upp till 12
timmar och simma efter ett ”wash” i fem timmar. Rasen har oljig
päls och simhud mellan tårna.

Helhetsintryck

Rasen skall vara stor och sund med raka ben och raggig päls och
majestätiskt huvud. Den skall ha en stark kropp och fria, lediga
och vägvinnande rörelser. Det är väsentligt med raggig, dubbel
päls och stora tassar.

Viktiga
måttförhållanden

Avståndet från nosspetsen till stopet skall vara något kortare än
från stopet till nackknölen.

Uppförande/karaktär

Rasen skall ha ett vänligt och jämnt temperament. Tecken på aggressivitet eller nervositet skall starkt fördömas.

Huvud

Huvudet skall vara torrt, mycket imponerande och mera djupt än
brett. Uttrycket skall vara öppet och vänligt. Hela huvudet utom
nostryffeln skall vara täckt av grov päls, som avslutas med en lätt
mustasch och skägg.

Skallparti
Skalle

Skallpartiet skall vara lätt rundat, varken grovt eller överdrivet. Det
skall höja sig från stopet till en lätt förhöjning vid nackknölen. Det
får inte finnas någon antydan till rynkor eller bullighet i pannan.

Stop

Stopet skall vara tydligt men inte överdrivet.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara bra och bred med vida näsborrar.

Nosparti

Nospartiet skall vara kraftigt och djupt.

Läppar

Läpparna skall vara fylliga och hängande men utan överdrift.
Käkar skall vara kraftiga och långa med väl placerade och lodrätt
ansatta tänder i ett perfekt och regelbundet saxbett.

Käkar/tänder

Kinderna skall vara torra.

Ögon

Ögonen skall ligga måttligt djupt och ha en obetydligt synlig
bindhinna. Färgen på ögon och ögonkanter skall variera i överensstämmelse med pälsfärgen (en blå och tanfärgad hund får ha
hasselnötsbruna ögon). Gula ögon är inte önskvärt. Blicken skall
vara intelligent.

Öron

Öronen utgör ett unikt drag hos rasen. De skall vara långa, hängande och ansatta i jämnhöjd med ögonvrårna. De skall utan svårighet nå till nosspetsen, när man drar dem framåt. Öronen skall
ha ett karakteristiskt veck genom att örats främre kant viks eller
rullas inåt vilket ger örat ett egendomligt draperat utseende – en
väsentlig detalj som inte får förbises. Öronen skall vara väl täckta
av hår med fransar.

Hals

Halsen skall vara lång, kraftig och harmoniskt ansatt i väl tillbakalagda och torra skuldror. Smärre hakpåsar är tillåtna.

Kropp

Kroppen skall vara mycket kraftig.

Överlinje

Rygglinjen skall vara plan.

Rygg

Ryggen skall vara bred.

Ländparti

Ländpartiet skall vara kort och starkt.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara djup och oval med väl välvda revben. Även
de bakre revbenen skall vara långa för att ge gott utrymme åt hjärta
och lungor. Bröstkorgen får varken vara för bred eller för smal.

Svans

Svansen skall vara högt ansatt och bäras uppåt då hunden är i
rörelse eller alert. Den skall bäras rakt eller lätt böjd. Svansen får
aldrig bäras ringlad över ryggen och kan vara hängande när hunden
står still. Den skall vara tjock vid roten och smalna till en spets.
Sista svanskotan skall nå till hasen. Håret under svansen skall vara
ganska långt och rikligare än på översidan.

Extremiteter
Framställ
Skulderblad

Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda och torra.

Underarm

Frambenen skall ha kraftig benstomme och vara raka från armbågen till marken.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara starka och något fjädrande.

Framtassar

Framtassarna skall vara stora, runda, väl knutna och varken utåt
eller inåtriktade. De skall vara kompakta, men med förmåga att
kunna breda ut sig. Det måste finnas simhud mellan tårna.

Bakställ
Helhet

Bakbenen skall vara mycket kraftiga, väl muskelfyllda från alla
sidor sett och varken för brett eller för tätt ställda. Bakbenen skall
vara måttligt vinklade. Då hunden står naturligt skall bakbenen
vara lodräta från hasled till mark.

Lår

Låren skall vara mycket muskulösa.

Underben

Underbenen skall vara mycket muskulösa.

Has/hasled

Hasorna skall vara lågt ansatta och varken vara inåt- eller utåtvridna.

Baktassar

Baktassarna skall vara endast obetydligt mindre än framtassarna. De
skall vara stora, runda, väl knutna och varken utåt eller inåtriktade.
Baktassarna skall vara kompakta, men med förmåga att kunna
breda ut sig. Det måste finnas simhud mellan tårna.

Rörelser

Rörelserna skall vara mycket lösa och lufsande med släpande steg
i skritt, som genast kan övergå till ett ledigt, mycket vägvinnande,
sunt och energiskt trav. Galoppen skall vara jämn och mycket
vägvinnande.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara lång, 4-8 cm, tät, raggig, hård, men inte sträv, samt
vattentät med rufsigt utseende. Mjukare päls på huvud och nedre
delen av benen är normalt. Det skall finnas tydlig underull och både
täckhår och underull får ha en lätt oljig struktur. Pälsen skall inte
trimmas för utställning, utan hunden skall visas i naturligt skick.

Färg

Alla erkända ”hound”-färger är tillåtna: helt enfärgad, grizzle,
sandfärgad, röd, vetefärgad, blå. Hos samtliga dessa färger får små,
vita tecken finnas på huvud, bröst, tassar och svansspets. Vita hundar får ha lätta svagt gula, blå eller grävlingsfärgade fläckar. Svart
med tanteckning, blå med tanteckning, svart med crèmefärgad
tanteckning, i sällsynta fall leverbrunt, leverbrunt med tanteckning, rödgult och vitt.
Ej tillåtna färger: leverbrunt och vitt, vitt med tydligt separerade
fläckar i svart och rödgult.
Pigmentet skall harmoniera men inte nödvändigtvis ha samma färg
som pälsen. Till exempel får en rödbrun hund ha brun nostryffel och bruna ögonkanter. En något avpigmenterad nostryffel är
tillåten.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhund:		
Tik:		

cirka 69 cm
cirka 61 cm

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.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.

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.

Underkäke

Haka

Överkäke

Nosparti

Nostryffel

Nosrygg

Ansikte

Buklinje

Länd

Framtass

Underben

Flank

Underlinje

Rygg

Bröstkorg

Armbåge

Manke

Skuldra

Mellanhand

Hals

Halsvälvning

Nacke

Knäled

Öra

Handlov

Underarm

Bringa

Överarm

Bröstbensknapp

Skulderled

Strupe

Kind

Mungipa

Stop/pannavsats

Öga

Skalle

Kors

Baktass

Mellanfot

Hasled

Svans

Lår

Sittbensknöl

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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