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RASEBESKRIVELSE FOR COTON

DE TULEAR

Opprinnelsesland:

Madagaskar

Hjemland:

Frankrike.

Helhetsinntrykk

Liten, langhåret selskapshund med hvit bomullsliknende pels
og med uttrykksfulle, intelligente, runde og mørke øyne.

Viktige
proporsjoner:

Mankehøyde:kroppslengde = 2:3
Nakkelengde:kroppslengde=1:5.
Hodelengde:kroppslengde = 2:5
Skallelengde:snutelengde = 9:5

Adferd/
temperament:

Meget rasetypisk glad, stabil, meget sosial overfor
mennesker og andre hunder, meget tilpasningsdyktig.

Hode:

Kort, trekantet sett ovenfra.

Skalle:

Ganske bred i forhold til lengden. Hvelvet skalletak sett forfra.
Øyebrynsbuene kun lett utviklet. Svakt markert pannefure.
Knapt merkbar nakkeknøl og pannebenskam. Velutviklete
kinnben.

Stopp:

Kun svakt markert.

Nesebrusk:

I fortsettelse av neseryggen. Sort, brun tillatt. Åpne nesebor.

Snuteparti:

Rett neserygg.

Lepper:

Tynne og stramme med samme farge som nesebrusken.

Kjever/tenner:

Saksebitt, tangbitt eller omvendt saksebitt. Jevne. Manglende
PM1 skal ikke straffes, M3 skal det ikke tas hensyn til.

Kinn:

Tørre.

Øyne:

Runde, mørke, oppvakte, plassert godt fra hverandre.
Øyelokksrand med samme farge som nesebrusken.

Ører:

Hengende, trekantede, tynne spisser. Høyt ansatte, båret tett
inntil kinnene, rekker til munnviken. Dekket med hvit pels eller
i lys grå sjattering (blanding av hvite og sorte hår gir lys grått
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utseende), eller gult (blanding av hvite og røde hår gir
sitronfarget utseende).

Hals:

Muskuløs, lett nakkebue. Godt plassert på skuldrene. Stram
hud uten halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Loddrette.

Skulder:

Skråstilt og muskuløs. Vinkelen skulderblad/overarm ca.
120°.

Overarm:

Skråstilt, muskuløs, omtrent like lang som skulderbladet.

Underarm:

Rett med god benstamme, muskuløs. Lengden tilsvarer
overarmen. Vinkel overarm/underarm 120°.

Håndrot:

I linje med underarmen.

Mellomhånd:

Kraftig, lett skråstilt sett fra siden.

Poter:

Små, runde, godt sluttede, hvelvede. Pigmenterte tredeputer.

Kropp:
Overlinje:

Meget lett konveks.

Manke:

Svakt markert.

Rygg:

Sterk.

Lend:

Muskuløs.

Kryss:

Kort, skrånende, muskuløst.

Brystkasse:

Velutviklet, rekker til albuene, lang. Godt hvelvede ribben.

Underlinje/buk:

Svakt opptrukket.

Hale:

Lavt ansatt, i fortsettelse av ryggraden. I hvile bæres halen
nedenfor haseleddet med spissen oppbøyd. Under bevegelse
bæres glad i bue over ryggen med spissen mot nakken,
manken, ryggen eller lenden. Hos hunder med mye pels kan
spissen hvile på ryggen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Loddrett. Sporer
bedømmelsen.

ikke

ønsket,

men

påvirker

ikke
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Lår:

Muskuløse. Vinkel mellom bekken og lår 80°.

Knær:

Kneleddsvinkel 120°.

Underlår:

Skråstilt.

Haseledd:

Tørre, godt markerte. Vinkelen ca 160°.

Mellomfot:

Loddrett.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Frie, flytende og regelmessige, uten å være for jordvinnende.
Stram overlinje under bevegelse.

Hud:

Tynn og tettsittende over hele kroppen. Rosa farget, men kan
være pigmentert.

Pels:
Hårlag:

Meget karakteristisk og opphavet til rasenavnet. Meget bløtt
og mykt med bomullsaktig struktur, aldri hard eller stri. Tett,
rikelig, kan være lett bølget.

Farge:

Hvit. Noen få lette avskygninger av lys grå farge (blanding av
hvite og sorte hår) eller champagne (blanding av hvite og
gulrøde hår) tillatt på ørene. Slik avskygninger tolereres på
andre steder av kroppen, dersom de ikke endrer inntrykket av
hvit pelsfarge, men er ikke ønskelig.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

26-28 cm, (+2 / ÷1 cm).
23-25 cm, (+2 / ÷1 cm).

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

4-6 kg
3,5-5 kg

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.

Grove feil:

Skalle:
Snuteparti:
Øyne:

Ører:
Hals:

Flat eller for hvelvet. Smal.
Ikke i proporsjon med skallen.
Lyse, innrullete eller løse og for mandelformede,
hengende
nedre
øyelokk,
utstående.
For korte, utilstrekkelig behåret, rosenører.
For kort, for kraftig mot skulderen, for tynn.
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Overlinje:
Kryss:
Skulder:
Lemmer:

Pigment:
Pels:
Diskvalifiserende
feil:

For hvelvet, sadelrygget.
For rett, smal.
Steil.
Inn- eller utoverdreide, for smal benstilling i
fronten, hjulbent eller kuhaset bak, dårlig
vinkling.
Delvis manglende eller for lite på
øyelokksrender, lepper og/eller nesebrusk.
For kort, for bølgete, krøllet.

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
Type:

Utypisk
(utilstrekkelige
rasekjennetegn).
Størrelse og vekt ikke i henhold til
standarden.
Snuteparti:
Konveks neserygg.
Øyne:
Utstående, for lyse, blå øyne.
Ører:
Ståører, halvt ståører.
Hale:
Når ikke til hasen, høyt ansatt, ringlet, båret
flatt mot ryggen eller mot hoften, rett opp,
stubbhale.
Pels:
Utypisk, krøllet. Ullen, silkeaktig.
Farge:
Kraftig flekket, enhver tegning med sort
farge.
Pigmentering: Helt upigmenterte øyelokkrender, nesebrusk
eller lepper.
Tenner:
Over- eller underbitt, åpent bitt. Manglende
tenner bortsett fra PM1 eller M3.
OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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