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Anvendelse:
Klassifikation:

Støver
FCI Gruppe 6
Støvere, schweisshunde og beslægtede racer
Sektion 1.1
Store støvere
Uden brugsprøve

Historie:

Black og Tan Coonhound er først og fremmest en arbejdshund. Det er en sporhund,
der også søger byttet i træerne. Racen er hårdfør over for såvel kulde som varme, og
den kan arbejde i vanskeligt terræn. Den jager udelukkende ved hjælp af lugtesansen,
når den sporer vaskebjørne på jorden og i træerne. Dens egenskaber og mod gør den
også egnet til jagt på rådyr, bjørn, pumaer og andet storvildt. Racens dommere bliver
bedt om at lægge stor vægt på disse egenskaber. Det generelle indtryk af racen er
styrke, smidighed og opvagthed. Man imponeres straks af dens evne til at bevæge sig
med kraftfulde, rytmiske skridt. Selv om det er en jagende hund, skal den enkelte have
moderat knoglebygning med stærk muskulatur. Hanner har stærkere knogler og
muskulatur end tæver.

Side 1 af 4

BLACK AND TAN COONHOUND

Proportioner:



Længden fra skulderpunkt til sædebensknuden er den samme – eller lidt større
end hundens skulderhøjde



Højden skal være i proportional balance med helheden, således at hunden
hverken virker høj på benene eller lav på benene.

Temperament:

Ligevægtigt temperament, imødekommende og venlig. En støver skal være i stand
til at samarbejde med andre hunde. Racen kan være reserveret, men aldrig sky eller
ondskabsfuld. Aggression mod mennesker eller andre hunde er særdeles uønsket.

Hoved:

Hovedet er renskåret. Fra baghoved til næsespids måler det fra 22,5 til 25 cm, for
hanner og for tæver fra 20 til 22,5 cm.

Udtryk:

Opvakt, venligt og ivrigt. Huden er uden folder.

Skalle:

Virker oval. Set i profil er skallens og næsepartiets linier næsten parallelle.

Stop:

Middel stop, der er placeret midt mellem nakkeknude og næsespids.

Næse:

Godt åbne næsebor og altid sort.

Læber:

Veludviklede hound-formede læber

Tænder:

Saksebid med regelmæssigt ansatte tænder.

Øjne:

Farven går fra hasselnød til mørkebrun. De er næsten runde og ikke dybtliggende.

Ører:

Er lavtansatte – i øjenhøjde eller lavere – godt tilbage på hovedet. De bæres i
yndefulde folder og giver et majestætisk udtryk. De skal være så lange, at de når godt
forbi næsespidsen.

Hals:

Muskuløs, skrånende i en blød kurve, medium længde. Huden er uden overdreven
“dewlap” (to-foldet løs halshud).

Krop:
Ryg:

Lige, kraftfuld og stærk

Bryst:

Brystkassen når mindst til albuerne.

Ribben:

Rund, godt hvælvede, og ikke flad på siderne.

Hale:

Stærk - ansat lidt under ryglinien, bæres frit og i bevægelse næsten lodret.

Lemmer:
Forpart:

Forbenene er lige.

Skuldre:

Med stærk konstruktion

Albuer:

Hverken udad- eller indaddrejede

Mellemhånd:

Stærk og lodret

Bagpart:

Kraftig og muskuløs. Er lang og senet fra hoften til hasen. Kort og stærk fra hasen til
trædepuden. Når hunden står på en plan overflade, er bagpoter stillet bag kroppen, og
mellemfoden står lodret på jorden.

Knæ:

Velvinklet. Drejer hverken indad eller udad.

Haseled:

Velvinklet. Drejer hverken indad eller udad.
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Poter:

Kompakte med godt hvælvede, stærke tæer og tykke stærke trædepuder.

Bevægelse:

Set fra siden er Black/Tan Coonhounds bevægelse let og yndefuld med masser af
fremgreb fra fronten og drive fra bagparten. Set forfra bevæger forbenene – der er på
linie med kroppens bredde – sig fremad uden anstrengelse og aldrig krydsende. Set
bagfra følger bagbenene forbenenes linie – uden at være for bredt eller for tæt stillede.
Ved forøget fart tenderer bevægelserne til “single track” ( et spor) uden at miste
sundhed, balance og kraft. Når hunden arbejder, bæres hoved og hale stolt og
opmærksomt. Overlinien forbliver lige.

Pels:
Hårlag:

Kort og tæt, så pelsen kan modstå hårdt vejr og terræn.

Farve:

Som navnet siger, er farven kulsort med tan-aftegning over øjnene, på siderne af
næsepartiet, på brystet, benene og “bukserne”. Der er sort “pencil-aftegn” på tæerne
(blyants-aftegning).
En smule hvidt på brystet, på tæerne og på halespidsen er tilladt, men ikke ønskelig.

Størrelse:

Målt ved skulderen: Hanner 63,5 til 68,5 cm (25 til 27 inches)
Tæver 58 til 63,5 cm (23 til 25 inches)
Overstørrelse bør ikke straffes hos en velbalanceret og sund hund.

Fejl:

Bemærk:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indvirkning på
hundens sundhed og velfærd.


Hoved: Overdrevne rynker



Bid: Overdreven afvigelse fra saksebid



Øjne: Gule eller lyse øjne



Ører: Når ikke til næsespidsen, for højt ansatte



Bagpart: Vildkløer. NB: det er forbudt at fjerne vildkløer i Danmark.



Poter: Flade eller spredte tæer



Farve: Mangel på varme tan-markeringer, for store områder med tan-markeringer,
for meget sort “penciling”. Hvidt på bryst og andre dele af kroppen er særdeles
uønsket.



Størrelse: Under mindstemålet

Da racen tilhører de jagende racer, skal ar fra ærefulde sår ikke betragtes som fejl.

Diskvalificerende fejl:


Aggressive eller for sky hunde



Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal
diskvalificeres.



En rent hvid plet på mere end 2,5 cm i diameter.
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Bemærk:


Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.



Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg bør anvendes i
avlen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl.
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Anatomiske træk
Skalle
Øjne
Stop
Forhoved

Ører
Nakke
Nakkekam
Hals
Skulder

Næseryg
Næsespids

Manke/Skuldertop

Næseparti

Ryg

Overkæbe

Lænd

Kryds

Hage
Underkæbe

Haleansats

Mundvig
Kind

Sædebensknude

Strube
Skulderspids
Brystbensspids

Overlår

Overarm
Bryst
Underarm
Håndled
Mellemhånd

Bystrup 2013

Forpote

Albue

Underlinie

Brystkasse

Buglinie

Flanke
Knæ
Underlår

Hale
Haseled
Mellemfod
Bagpote

