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Coton de Tuléar kommer ursprungligen från Madagaskar, en ö utanför Afrika i Indiska
Oceanen. Redan på 1500-talet omnämns de små vita hundarna som reste med
handelsskeppen. Med på skeppen var även kvinnliga passagerare och det var i dessa damers
sällskap som hundarna medföljde. Hundarna hade även en annan uppgift ombord och det var
att de tjänade som råttjägare.
Enligt sägnen skall det vara under en sådan resa som ett skepp förliste i en våldsam storm
utanför Madagaskars kust. Ett antal av de små hundarna överlevde och lyckades ta sig
simmande iland på ön Réunions(belägen öster om Madagaskar). Här blev de vildhundar som
genom sin jaktlust och sitt viga pigga sätt, lärde sig att överleva i denna djungel.
Rasen blandade sig så småningom med lokala hundar och förökade sig i djungeln. Sjömän
från hamnstaden Tuléar fick höra talas om de små vita hundarna och fångade in dem, tämjde
och lärde upp dem till vall- vakt- och gårdshundar runt Tuléar.
De små hundarna fick också en något annorlunda arbetsuppgift, nämligen att tjäna som
lockfågel till krokodiler. Då det alltid innebar en risk att vattna och föra över boskap vid
vadställen över floderna, tog man med sig ett flertal hundar till stranden där de sprang längs
strandkanten hoppande, skuttande och skällande. Detta väckte krokodilernas intresse och
boskapen kunde lugnt dricka och förflytta sig till andra sidan floden.
Coton de Tuléar blev snart mycket populär, det dröjde inte länge förrän rasen förbehölls
överklassen. De blev snart en angelägenhet kungligheter emellan.
Den vita tjocka pälsen fungerade som isolering i solen då väderleken på Madagaskars
sydligaste dels är väldigt torr, och kan vara det upp till 9 månader utan nederbörd, floderna
torkar ut och temperaturen kan vara runt 42 plusgrader C i flera månader. Lika bra som
pälsen fungerar som isolering i solen fungerar den som isolering mot kyla, vilket gör att
hundarna trivs bra i snö och kallt väder.
Namnet Coton de Tuléar (bomull från Tuléar) anspelar på pälsens likhet med den äkta
bomullsplantans öppna kapsel fylld av fina mjuka hårstrån.
Man ska inte låta sig luras av utseendet och storleken hos Cotonen då den är mycket tuffare
än man kan tro. Den är en öppen och glad hund som tycker om upptåg, stoj och lek. Den är
mycket trofast sin ägare och familj. Rasen är mycket anpassningsbar och finner sig snabbt
tillrätta i sin omgivning. Den är lättlärd, lättuppfostrad och till sin natur frimodig och vänligt
inställd mot omvärlden. Rasen har lite av sin vallningsförmåga och vaktinstinkt bevarad, och
detta kan man märka genom att den larmar långt innan det knackar på dörren.
Då det är lätt att locka fram arbetsviljan hos en Coton de Tuléar så har dessa börjat visa sig
främst på agilityplanen, men även i lydnadsringarna.
Madagaskar var under 1800-talet ett stabilt kungarike med inhemsk dynasti. År 1896 blev det
en fransk koloni och 1960 blev landet en helt självständig stat inom franska samväldet.
Först år 1966 bildades Le Societe de Canine de Madagaskar, innan dess fanns ej någon
registrering av hundar.
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De ansökte då hos FCI om godkännande av Coton de Tuléar som egen ras. År 1970 blev
rasen godkänd och den första standarden publicerades av FCI 1971. Då det inte fanns
godkända stamtavlor eller registrerade hundar, undersöktes några hundar och godkändes av
domarna Leblond, Triquet och Petit, vilka också var de som skrev den första rasstandarden.
De följande 12 åren låg all verksamhet nere och ingen Coton de Tuléar blev registrerad
förrän 1984. Exporten av Coton de Tuléar till Frankrike blev så stor att myndigheterna på
Madagaskar satte begränsningar hur många tikar och hanar som fick exporteras per år.
Dom första hundarna blev registrerade som L.O.F (Livre des Origines Français) och 1972
fick den första hunden av rasen Coton de Tuléar en officiell stamtavla.
Rasen blev känd i Europa efter en presentation på en stor show i Paris och sedan 1986 finns
det Coton de Tuléar i hela Europa.
Då Madagskar är ett fattigt land med politiska oroligheter och dålig ekonomi kunde de inte
tillvarata Coton de Tuléar standarden och FCI överlät ansvaret av standarden till Frankrike
1997.
Rasen som introducerades i Frankrike, har snabbt fått en framskjuten plats bland
sällskapshundarna och är numera representerade över hela världen.
De första hundarna av rasen Coton de Tuléar kom till Sverige 1991 och var importer från
Holland och Belgien. Den svenska rasklubben Coton de Tuléar Club bildades 1994.
Då det är svårt att fastställa hur många hundar som idag finns i livet, men enligt RAS som
blev godkänt 2014, uppskattas rasen omfatta ungefär 2000 hundar.

Detta är en av de coton de tuléarer som rasstandarden är skriven efter.
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Standard för

COTON DE TULÉAR
Ursprungsland/hemland
Madagaskar-Frankrike

Användningsområde
Sällskapshund

FCI-Klassifikation
Grupp 9, sektion 1.2

Bakgrund/ändamål
Rasen introducerades i Frankrike långt före sitt officiella erkännande 1970. Denna nykomling
från Madagaskar har snabbt fått en plats i första raden bland sällskapshundar i Frankrike.
Idag är den spridd över hela världen.

Helhetsintryck
Rasen är en liten sällskapshund med lång, vit päls av bomullsaktig kvalitet.
Ögonen är runda och mörka med ett livligt och intelligent uttryck.

Kommentar till helhetsintryck:
Coton de tuléar ska ge intryck av att vara en liten hund.
Rasen har levt förvildad på Madagaskar i 400 år, vilket har gjort att den har utvecklat en
vit päls och mörkt pigment för att klara solens strålar.
Rasen har fått sitt namn av den långa vita pälsen, som är ett väsentligt kännetecken för
coton de tuléar. Pälsstrukturen ska vara av bomullsaktig kvalité.
Ett av rasens kännetecken är den lätt välvda rygglinjen och det sluttande korta och
muskulösa korset.
Det glada och stabila temperamentet är ett av rasens huvudsakliga kännetecken, och den
anpassar sig bra till olika livsstilar.
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Hund med utmärkta proportioner.

C-D: A-B
Förhållandet mankhöjd/kroppslängd skall vara 2:3.

Hund med utmärkta proportioner.
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Viktiga måttförhållanden
Mankhöjden: kroppslängd 2:3
Huvudets längd: kroppslängd 2:5
Skallens längd: nospartiet 9:5

Kommentar till viktiga måttförhållanden:
Rasens proportioner, mankhöjden; kroppslängden som 2:3, huvudets längd; kroppslängd
som 2:5, samt skallens längd; nospartiet som 9:5, är viktiga för helhetsintrycket.
Tabellen ovan är en vägledning av rasens måttförhållanden.
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Uppförande/karaktär
Rasen är glad, stabil och mycket sällskaplig mot människor och andra hundar. Den anpassar
sig perfekt till alla sorters livsstilar. Coton de tuléars temperament är ett av rasens
huvudsakliga kännetecken.

Kommentar till uppförande/karaktär.
En coton de tuléar har vallegenskaper och är lättlärd. Den kan med fördel tävla i agility,
lydnad, rallylydnad, freestyle och viltspår. Den har, som alla hundar ett gott luktsinne, och
tycker om att spåra. En coton de tuléar är en pigg, glad och sällskaplig hund som att gillar
att vara med på allt som händer. Den ska bära svansen glatt viftande över ryggen. Då rasen
är lättlärd är den också rolig och lätt att samarbeta med. Då temperamentet är ett viktigt
kännetecken för rasen bör detta tas med i bedömningen.

En coton de tuléar kan med fördel träna och tävla i olika grenar.
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Huvud
Huvudet skall vara kort och, sett ovanifrån, trekantigt.

Utmärkt trekantigt hanhuvud.

Utmärkt trekantigt tikhuvud.

Skallparti:
Skallen skall vara lätt välvd framifrån sett. Den skall vara ganska bred i förhållande till sin
längd. Ögonbrynsbågarna skall vara föga utvecklade. Lätt markerad pannfåra skall finnas.
Hjässkammen och nackknölen skall vara föga framträdande. Okbågarna skall vara väl
utvecklade.

Stop:
Stopet skall vara föga markerat.

Nostryffel:
Nostryffeln skall befinna sig på samma plan som nosryggen. Den skall vara svart, men
mörkbrun accepteras. Näsborrarna skall vara välutvecklade.

Hund med svart nostryffel och väl utvecklade näsborrar. Den vita pälsen och det
svarta pigmentet har coton de tuléar utvecklat under sina 400 år i solen som förvildad
på Madagaskar.
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Nosparti:
Nosryggen skall vara rak.

Läppar:
Läpparna skall vara tunna, strama och i nostryffelns färg.

Hund med strama svarta läppar. Läpparna är lika svarta som nostryffeln.

Käkar/tänder:
Tänderna skall sitta väl i linje med varandra i sax-, tång- eller omvänt saxbett utan att
framtänderna förlorar kontakt med varandra. Avsaknad av P1:or bör inte bestraffas. Avsaknad
av M3:or beaktas inte.

Kinder:
Kinderna skall vara torra.

Ögon:
Ögonen skall vara tämligen runda, mörka, sitta brett isär och ha livligt uttryck. Ögonkanterna
skall vara svarta eller mörkbruna i samma färg som nostryffeln.

Hundar med runda, mörka och livliga ögon.
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Hund med vakna livliga ögon.

Öron:
Öronen skall vara trekantiga, högt ansatta på skallen och tunna i spetsarna. De skall bäras
hängande tätt intill kinderna och nå till mungiporna. Pälsen på öronen skall vara vit eller ha en
anstrykning av ljusgrått (blandning av vita och svarta hårstrån vilket ger ett ljusgrått intryck)
eller rödskimmel (blandning av vita och röda hårstrån vilket ger intryck av rödskimmel).

Valp med avblekbar champagnefärg på
öronen.

Vuxen hund med väl ansatta öron av korrekt
längd.

10

Kommentar till huvudet:
Hunden ska ha en tydlig könsprägel.
Huvudet ska sett ovanifrån vara trekantigt. Huvudet bör vara brett i förhållande till sin
längd. Proportionerna på huvudet ska vara huvudets längd som kroppslängden 2:5,
samt skallens längd som nospartiet 9:5. Huvudet får inte ge intryck av att det sitter
direkt på kroppen. Huvudet ska sett ovanifrån vara trekantigt. Huvudet bör vara brett i
förhållande till sin längd.
Nostryffel ska vara svart eller mörkbrun och läpparna ska vara i samma färg och strama.
Avsaknaden av P1:or bör inte bestraffas, och avsaknaden av M3:or beaktas inte. Saknar
hunden övriga tänder är det ett diskvalificerande fel.
Ögonen ska vara mörka och runda, samt ge ett vaket och intelligent uttryck. Ögonkanterna
ska vara pigmenterade i samma färg som nostryffeln.
Öronen ska vara högt ansatta på huvudet, vara trekantiga och nå till mungiporna. Det är
tillåtet att öronen är svagt ljusgrå eller rödskimmel.

Hund med utmärkt bredd på skallen och bra uttryck.
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Hals
Halsen skall vara muskulös, lätt välvd och väl ansatt. Förhållandet mellan halslängd och
kroppslängd skall vara som 1:5. Huden skall vara stram utan löst halsskinn.

Kommentar till halsen:
Halsen ska balansera hundens övriga proportioner. Den ska vara muskulös och väl ansatt
på kroppen. Hunden ska bära huvudet högt med en stolt resning i fronten.

Hund med bra resning i halsen.

Den väl ansatta skuldran ger en god resning i halsen.
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Kropp
Hunden skall vara längre än den är hög.

Rygglinje:
Rygglinjen skall vara endast lätt konvex.

Manke:
Manken skall vara föga markerad.

Rygg:
Ryggen skall vara stram och något välvd.

Ländparti:
Ländpartiet skall vara muskulöst.

Kors:
Korset skall vara sluttande, kort och muskulöst.

Bröstkorg:
Bröstkorgen skall vara lång, väl utvecklad och så djup att den når ner till armbågarna.
Revbenen skall vara väl välvda.

Underlinje:
Buken skall vara uppdragen utan att vara vinthundslik.

Svans:
Svansen skall vara lågt ansatt som en fortsättning på ryggradens linje.

I vila:
Hängande under hasleden med uppåtböjd spets.

I rörelse:
Glatt buren (böjd in över ryggen med spetsen riktad mot nacken, manken, ryggen eller
länden). Hos välpälsade individer kan svansspetsen ligga an mot ryggen eller länden.

Hund med korrekt buren svans.
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Kommentar till kroppen:
En coton de tuléar ska vara muskulös och längre än vad den är hög. Hunden får inte ge ett
intryck av att vara högställd, kvadratisk eller för lång. En hund som är för lång eller kort
tappar de rastypiska proportionerna.
Rygglinjen ska vara stram och lätt konvex. Rygglinjen och det sluttande korta korset skall
tydligt märkas för ögat. Överlinjen och underlinjen ska harmonisera med varandra.
Korset och ländpartiet ska vara muskulösa. Korset ska vara kort och sluttande för att få
den korrekta rygglinjen.
Bröstkorgen samt bröstbenet ska vara långt för att skydda hjärta och lungor.
En välburen svans ger en vacker siluett och är viktigt för helhetsintrycket. I vila ska
svansen hänga rakt ner med svanstippen lätt uppböjd. I rörelse ska den bäras glatt böjd
över ryggen med svansspetsen pekande mot nacken.

Rygglinjen skall vara endast lätt konvex,
korset skall vara sluttande, muskulöst och kort.

Typisk rygglinje för rasen.
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Extremiteter
Framställ:
Frambenen skall vara lodrätt ställda.

Skulderblad:
Skulderbladen skall vara snedställda och skuldrorna skall vara muskulösa.
Vinkeln mellan skuldra och överarm skall vara ungefär 120 grader.

Överarm:
Överarmarna skall vara ungefär lika långa som skulderbladen.

Underarm:
Vinkeln mellan över- och underarm skall vara ungefär 120 grader.
Underarmarna skall vara raka och parallella. De skall vara muskulösa med god benstomme.
Underarmarna skall vara ungefär lika långa som överarmarna.

Handlov:
Handlovarna skall vara i linje med underarmarna.

Mellanhand:
Mellanhänderna skall vara stadiga och sedda i profil lätt vinklade.

Framtassar:
Framtassarna skall vara små, knutna, välvda och runda. Trampdynorna skall vara
pigmenterade.

Hundar med raka framben.
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Kommentar till framställ:
Frambenen ska vara raka och lodrätt ställda.
Korrekta skulderblad gör att halsansättningen blir korrekt och hunden får den korrekta
resningen. En brant skuldra, vilket är ett allvarligt fel enligt standarden, gör att halsen ser
ut att sitta direkt på kroppen.
Armbågarna ska ligga väl an mot bröstkorgen. Lösa armbågar kan visa sig som mindre
önskvärda frambensrörelser, d.v.s. hunden blir inte stabil i framsteget

Bakställ:
Bakbenen skall vara lodrätt ställda. Sporrar på bakbenen är inte önskvärda men tillåtna.

Lår:
Låren skall vara kraftigt musklade. Vinkeln mellan bäcken och lår skall vara ungefär 80 grader.

Underben:
Underbenen skall vara vinklade mot lårbenen med ungefär 120 grader.

Has:
Hasorna skall vara torra med väl markerade hasleder. Hasvinkeln skall vara ungefär 160
grader.

Mellanfot:
Mellanfötterna skall vara lodrätt ställda.

Baktassar:
Baktassarna som framtassarna.

Kommentar till bakställ:
Låren ska vara muskulösa och ha en bra bredd. Hunden ska ha väl markerade hasleder. För
tätt eller brett ställda haser är ett allvarligt fel i rasen.

Hund med bra bredd mellan hasorna.
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Rörelser
Rörelserna ska vara fria och lätta utan att vara särskilt vägvinnande.
Under rörelse skall rygglinjen vara stadig. Rörelserna skall inte vara vaggande.

Hund med utmärkta frambensrörelser och korrekt buren svans i rörelse.

Hund med bibehållen välvning i ryggen under rörelse och korrekt buren svans.

Hund med utmärkta bakbenrörelser och korrekt buren svans i rörelse.
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Rörelserna är mycket viktiga för rasen.

Kommentar till rörelser:
Rörelserna skall vara stabila och hunden ska behålla en lätt välvning i ryggen under
rörelse. Även om steget inte är vägvinnande ska det vara stabilt, fritt och obehindrat.
Ett korrekt vinklat fram- och bakställ ger en flytande rörelse. En muskulös hund har styrka i
steget, och rör sig utan betydande energiförluster. Om hunden har obalanserade vinklar kan
det störa både när hunden är stående och i rörelse.

En coton de tuléar med mycket päls ger ett intryck av svävmoment i rörelse.
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Hud
Huden ska vara tunn samt mycket stram på hela kroppen. Huden är rosa, men kan vara
pigmenterad.

Päls
Pälsstruktur:
Pälsen är ett av de väsentligaste raskännetecknen, rasen har t o m fått sitt namn efter den.
Pälsstrukturen skall vara mycket mjuk, elastisk och bomullsaktig.
Den får aldrig vara sträv eller hård. Pälsen skall vara tät, riklig och får vara lätt vågig.

Hundar med mjuk elastisk bomullspäls.

Kommentar till päls:
För att känna att kvalitén är den rätta så kan man ta lite päls och snurra den runt fingret en
stund och sen släppa taget. Om kvalitén är korrekt blir pälsen stående av sig själv en kort
stund. Pälsbyte sker under juniortiden, då pälsen kan både bli kortare och se lite tunnare ut.
Pälsen är färdigutvecklad vid cirka två års ålder.

Coton de tuléar med rastypisk bomullsaktig päls.
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Pälsfärg:
Grundfärgen skall vara vit, men några spår av ljusgrå färg (blandning av vit och svart päls) eller
rödskimmel (blandning av vit och röd päls) är tillåtet på öronen. Likaså kan spår av dessa färger
tolereras på andra ställen på kroppen under förutsättning att de inte förändrar helhetsintrycket av
att pälsen är vit; sådana spår av färg är dock inte önskvärda.

Kommentar till pälsfärger:
Man bör vara uppmärksam på om färgerna har börjat blekna i pälsbotten på de unga
hundarna, i öppenklass ska pälsens färg ge ett vitt intryck. Färgerna brukar blekna i ung ålder,
men kan återkomma senare i livet. Valpar, juniorer och unghundar kan tillåtas att ha mer färg
på öronen.

Valp med färg på huvudet.

Samma hund som vuxen.

Valp med avblekbara champagnefläckar.

Valp med avblekbar färg på huvudet.

20

Storlek/vikt
Mankhöjd: Hanhund: 26-28 cm
Tik:
23-25 cm
+2 cm och -1 cm är tillåtet
Vikt:
Hanhund: 4 till maximalt 6 kg
Tik:
3,5 till maximalt 5 kg

Kommentar till storlek/vikt:
Rasen ska ge intrycket av en liten sällskapshund där proportionerna ska stämma med
standarden

Hund med utmärkta proportioner och bra hals.

Hund med utmärkta propotioner som ger ett korrekt helhetsintryck.
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Fel:

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i
förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på
hundens hälsa och välbefinnande.

Allvarliga fel:
Skalle:

Platt eller för välvd skalle; smal skalle.

Nosparti:

Felaktiga proportioner mellan skalle och nosparti.

Ögon:

Ljusa ögon; för mandelformade ögon; entropion eller
ektropion; utstående ögon.
För korta öron; för kort päls på öronen; öron som är vikta
bakåt (rosenöron).
För kort hals; dåligt ansatt hals; spinkig hals.
För välvd överlinje; svankrygg.
Horisontellt kors; smalt kors.
Brant skuldra.
Utåtvridna tassar; hjulbenthet; lösa armbågar; för tätt eller
brett ställda hasor; trubbiga vinklar.
För kort, för vågig eller lockig päls.
Delvis opigmenterade eller för ljusa ögonkanter eller
läppar; nostryffel som är avblekt eller har spår av helt
opigmenterade ställen.

Öron:
Hals:
Överlinje:
Kors:
Skuldra:
Fram- och bakställ:
Päls:
Pigment:

Diskvalificerande fel:
Helhetsintryck:
Särskilda rasdrag:
Nosparti:
Ögon:
Öron:
Svans:

Pälsstruktur:
Färg:
Pigment:
Anomalier:

Avsaknad av rastyp (otillräckligt rastypiska kännetecken
som gör att hunden inte längre liknar sin egen ras).
Storlek och vikt som avviker från de i standarden tillåtna.
Konvext nosparti.
Utstående ögon och tecken på dvärgväxt; för ljusa ögon;
olikfärgade ögon.
Helt eller delvis upprättstående öron.
Svans som inte når ner till hasleden; svans som är högt
ansatt; svans som är fullständigt ringlad (och bildar en fast
knuten ringla); svans som ligger som klistrad mot ryggen
eller låret; svans som bärs upprätt; svanslös.
Otypisk, lockig, ullig eller silkesaktig päls.
Mycket fläckig päls; all förekomst av helsvarta fläckar.
Total avsaknad av pigment på ögonkanterna, nostryffeln
eller läpparna.
Över- eller underbett där framtänderna inte har kontakt
med varandra. Gluggar mellan framtänderna.
Avsaknad av andra tänder än P1:or och M3:or.
Aggressiva eller extremt rädda individer.

Diskvalificerande fel enligt alla
FCI-standarder:

Aggressiv eller extremt skygg.
Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.
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Nota Bene
Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan
påverka dess hälsa och sundhet.
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.

Raskompendiet är framtaget 2015 av avelsrådet i Coton de Tuléar Club, av Ann-Charlotte
Eriksson, Susanne Hero, Eva Johansson och Lena Karlstedt.
De egna kommentarerna är i rutor och skriven med kursiv stil.
Den tecknade bilden är gjord av Camilla Leitl.
Tack alla ni som har bidragit med fotografier.
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