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Bakgrund/ändamål

Det berättas att rasnamnet härrör från ett tyskt familjenamn. En
ung tysk emigrant vid namn Plott anlände till USA 1750 och med
sig hade han sina hannoveranska jakthundar. Han bosatte sig i
North Carolina och ryktet om hans duktiga hundar spred sig. Plott
hounds används än i dag för jakt på storvilt som björn och vildsvin
samt även tvättbjörn. Rasen anses mycket uthållig, viltskarp och
modig. Den är en utpräglad jakthund med ett imponerande skall.
Rasen erkändes av AKC 2006.

Helhetsintryck

Plott är en jakthund med iögonfallande färgteckning. Den är
kraftfull, välmusklad och likväl strömlinjeformad. Helhetskonstruktionen skall vara i proportion till mankhöjden. Benstommen
skall vara medelkraftig. Rasen skall vara starkt byggd och ändå
kvick och rörli.

Uppförande/karaktär

Rasen används traditionellt för att ställa björn och vildsvin samt
även till att trädmarkera tvättbjörn. Den är alert och intelligent
och har självförtroende. Den kännetecknas av stamina, uthållighet, rörlighet och en övertygande viltskärpa under jakt. Rasen
kombinerar mod med arbetsförmåga. Den är lättlärd, trofast och
en tuff, viltskarp och orädd jakthund. Humöret skall generellt
vara jämnt, en viss skillnad i viltskärpa kan förekomma mellan
linjer som används för storvilt och dem som föds upp enbart för
jakt på tvättbjörn.

Huvud

Huvudet skall bäras högt och ha måttligt åtsmitande hud.

Skallparti
Skalle

Skallen skall vara måttligt plan och rundad i sin bakre del med
tillräcklig bredd över och mellan ögonen.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart.

Nosparti

Nospartiet skall vara måttligt långt, läpparna ger det ett något
fyrkantigt utseende.

Läppar

Läpparna och läppränder skall vara svarta.

Käkar/tänder

Bettet skall vara saxbett.

Ögon

Ögonen skall vara bruna eller hasselnötsfärgade. De skall snarare
vara framträdande än djupt liggande. Ögonkanterna skall vara
svarta.

Öron

Öronen skall vara medellånga, tämligen breda, måttligt till högt
ansatta och med mjuk struktur. De skall hänga elegant med insidan
rullad framåt mot nospartiet. Avståndet mellan de utbredda öronen
hos hanhundar skall vara mellan 46-51 cm och för tikar mellan 4348 cm. Vid uppmärksamhet kan öronbasens starka brosk medföra
att öronen veckas i höjd med skallens överlinje. Hos vissa individer
finns en tendens till resning i öronen vilket lyfter dem tillräckligt
för att en märkbar rynka skall uppträda i linje med hjässan.

Hals

Halsen skall vara medellång och muskulös. Den skall vara stram
och inte ha hängande dröglapp.

Kropp
Överlinje

Överlinjen skall vara mjukt sluttande.

Manke

Manken skall vara något högre än höftbenen.

Rygg

Ryggen skall vara stark, plan och välmusklad.

Ländparti

Ländpartiet skall vara svagt välvt.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara djup och måttligt bred med väl välvda
revben.

Svans

Svansen skall vara ansatt något under rygglinjen. Den skall vara
tämligen lång, buren fritt uppåt i sabelform. Intrycket skall vara en
måttligt kraftig svans som avsmalnar tydligt mot spetsen. Någon
längre päls kan bilda svag borst.

Extremiteter
Framställ
Skulderblad

Skulderbladen skall vara sluttande, välmejslade och välmusklade.
Skuldrorna skall ge intryck av styrka och förmåga till snabbhet.

Armbåge

Armbågarna skall vara välställda.

Underarm

Frambenen skall vara raka, jämna och välmusklade.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara starka och upprätta.

Framtassar

Framtassarna skall vara placerade rakt under frambenen. De skall
vara fasta, täta och knutna med bra trampdynor och starka tår.
Klorna är oftast svarta men beroende på pälsfärg kan de också ha
olika nyanser av brunt. Vita klor förekommer när tassarna är vita.

Bakställ
Helhet

Höftpartiet skall vara slätt, rundat och proportionerligt brett indikerande effektiv drivkraft.Bakbenen skall vara långa och muskulösa
från höft till has.

Lår

Låren skall vara kraftfulla och välmusklade.

Knäled

Knälederna skall vara välvinklade.

Underben

Underbenen skall vara kraftfulla och välmusklade.

Has/hasled

Haslederna skall vara välvinklade.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara korta, starka och lodrätt ställda.

Baktassar

Baktassarna skall vara placerade bakom kroppen. De skall vara
fasta och täta med starka tår.

Rörelser

Rörelserna skall vara flinka, harmoniska och rytmiska med god
räckvidd i framstället och drivkraft i bakstället. Vid ökad hastighet
närmar sig tassarna varandra under kroppen, s.k. single tracking.
Rasen skall röra sig obehindrat, snabbt och vigt i all sorts terräng.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara slät, fin, glänsande, men tillräckligt tjock för att
skydda mot vind och vatten. Det förekommer sällsynt en dubbel
päls med kort, mjuk, tjock underull som döljs av längre, slätare
och styvare täckhår.

Färg

Alla nyanser av brindle (strimmor eller ränder av mörka hårstrån
på en ljusare bakgrund) föredras. Detta innefattar följande brindlefaktorer: gul, sämskskinn, rödgul, brunt, choklad, lever, orange,
röd, ljust eller mörkt grått, blått eller maltese-blått, uttunnat svart
och svart. Övriga accepterade färger är enfärgat svart, vilken nyans
som helst av brindle med svart sadel och svart med brindlefärgade
tantecken. Det är sällsynt med sämskskinnsgult utan några brindlestrimmor men det uppträder ibland i kullarna och färgen kan då
variera från röd fawn, sandfärgat röd, ljust crèmefärgad och gul
ockra till mörk fawn och gyllene rödgul. Något vitt på bröst och
tassar är tillåtet liksom grånad runt käkar och nosparti.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhund:		
Tik:		

Vikt

Hanhund (i jaktkondition):
Tik (i jaktkondition):

51 - 63,5 cm
51 - 58,5 cm
23 - 27 kg
18 - 25 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 förmåga att utföra sitt traditionella arbete.
• Överdrivet högställd eller lågställd.
• Överdrivet tung helhet; överviktig eller tung benstomme som
hindrar snabbhet och flinkhet.
• Veckad hud på huvudet; dröglapp; för stram hud på huvudet.
• Hängande ögonkanter; röd bindhinna; sorgset uttryck.
• Skalle som är smal, fyrkantig, oval eller överdrivet rundad.
• Nosparti som är trubbigt fyrkantigt eller spetsigt.
• Läppar som är lösa och hängande.
• Över- eller underbett.
• Halshud som är lös, rynkig eller veckad.
• Karprygg.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.
• Öron som är så långa att de når förbi nosspetsen.
• Öron som är långa och inrullade likt en blodhunds.
• Tassar som är spretiga och platta.

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
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Framtass
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Knäled
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Handlov
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Bringa

Överarm
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Skalle
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Baktass
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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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