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Användningsområde

Drivande jakthund för jakt på rovdjur samt jakt och trädskällning
på tvättbjörn.

Klassifikation

Grupp 6

Helhetsintryck

Treeing walker coonhound kallas ”folkets val” av alla tvättbjörnsjagande raser. Den energiska treeing walker coonhound är
perfekt anpassad för sitt ändamål: att spåra och trädskälla vilda
tvättbjörnar i deras naturliga hemvist. Rasens arbetsiver gör den
till det idealiska valet vid tävlingar för tvättbjörnsjagande hundar
där rasen utmärker sig.

Uppförande/karaktär

Treeing walker coonhound är alert, klok, aktiv, vänlig och modig.
Rasen är synnerligen uthållig och arbetsvillig.

Huvud
Skallparti
Skalle

Skallen skall vara medellång med framträdande nackknöl. Den
skall vara bred och rymlig.

Stop

Stopet skall vara måttligt markerat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara stor och svart.

Nosparti

Nospartiet skall vara medellångt och tämligen fyrkantigt. Nosryggen skall varken vara konvex eller konkav.

Ögon

Ögonen skall vara stora och mörka, bruna eller svarta. De skall
sitta brett isär och ha ett mjukt typiskt hound-uttryck, bedjande
och milt.

Öron

Öronen skall vara ansatta måttligt lågt, vara medellånga och hänga
mjukt mot nospartiet. De skall nå eller nästan nå till nosspetsen.
Örontippen skall vara oval eller rundad.

Hals

Halsen skall vara medellång och ansatt harmoniskt i skuldrorna.
Den skall vara stark, men inte grov, dock torr utan löst skinn.

Kropp
Överlinje

Överlinjen skall vara nästan horisontell eller slutta något från
skuldra till bakställ.

Rygg

Ryggen skall vara stark, muskulös och av medellängd.

Bröstkorg

Bröstkorgens djup är viktigare än dess bredd. Bröstkorgen skall
nå ungefär ned till armbågarna. Revbenen skall vara väl välvda.
Bröstkorgen får aldrig vara platt eller smal.

Svans

Svansen skall vara medelhögt ansatt i linje med överlinjen. Den
skall vara medellång och harmoniskt böjd uppåt. Svansen skall
avsmalna mot spetsen och vara utan fana eller överdrivet långa
pälsstrån. Den skall bäras väl upp och i sabelform.

Extremiteter
Framställ
Skulderblad

Skulderbladen skall vara lika långa som överarmsbenen. De skall
slutta i en 45-graders vinkel mot horisontalplanet, vara tillbakalagda
och möjliggöra fria rörelser och styrka. Skuldrorna får inte ha tung
och grov muskulatur.

Underarm

Frambenen skall vara raka och parallella från armbåge till mellanhand.

Mellanhand

Mellanhänderna skall från handlovarna och ned till tassarna vara
starka, distinkta och något sluttande eller nästan lodrätt ställda
mot marken.

Framtassar

Framtassarna skall vara slutna och ha väl välvda tår och ge intryck
av kattassar. Trampdynorna skall vara tjocka.
Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden
i Sverige.

Bakställ
Helhet

Bakstället skall vara muskulöst och kraftfullt med stor drivkraft.
Bakbenen skall bakifrån sett vara parallella. Bakstället skall ha
tydliga vinklar för att möjliggöra uthållighet och styrka.

Lår

Låren skall ha uttalad längd och vara välmusklade.

Knäled

Knälederna skall vara välvinklade.

Has/hasled

Hasorna skall vara torra.

Baktassar

Baktassarna skall vara slutna och ha väl välvda tår och ge intryck
av kattassar. Trampdynorna skall vara tjocka.
Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden
i Sverige.

Rörelser

Rörelserna skall vara jämna och kraftbesparande. De skall vara
fria och balanserade med god räckvidd fram och kraftigt påskjut
bak vilket resulterar i effektiva rörelser som täcker mycket mark.

Hud

Arbetande hundar skall inte bestraffas för ärr eller skador orsakade
under jakt.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara slät, glansig och kort, men ändå tillräckligt tät
som skydd. Den skall vara tätt intilliggande och hård.

Färg

Trefärgad föredras: vit, svart och tanfärgad. Vit kan vara den dominerande färgen med svarta fläckar och tanteckning eller svart
kan vara den dominerande färgen med vita fläckar och tanteckning
som sadel eller mantel. Vit med tanfärgade eller svarta prickar kan
accepteras.

Storlek/vikt

Fel

Mankhöjd

Hanhundar: 56–69 cm
Tikar:
51–64 cm
Proportionerlighet i alla delar är viktigast för en harmonisk helhet.

Vikt

Vikten skall vara i förhållande till hundens storlek. Arbetande
hundar skall inte bestraffas om de är något underviktiga.
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.
• Mycket smal och flat skalle eller grov skalle; skalle som är
oproportionerlig till kroppen.
• Korta, högt ansatta öron.
• Ögon som är gula eller ljusa; ögon som är utstående eller små.
• Nostryffel av annan färg än svart.
• Hals som är kort, grov och bärs i linje med skuldrorna.
• Löst halsskinn.
• Svans som är överdrivet böjd, tunn eller har borstig päls.
• Tassar som är platta eller lösa.
• Överbyggd, karp- eller svankrygg.
• Päls som är för kort, tunn eller för mjuk.
• Färgkombinationer andra än dem i standarden bestraffas på
utställning.
• Utåtvridna armbågar.
• Krokiga framben, svaga mellanhänder, bockbenthet.

Diskvalificerande fel

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

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 cirka 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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