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(NORSK ELGHUND SORT)
Alkuperämaa: Norja

KÄYTTÖTARKOITUS: Hirven metsästykseen käytettävä koira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat

Alaryhmä 2 pohjoiset metsästyskoirat
Käyttökoetulos vaaditaan.

YLEISVAIKUTELMA: Tyypillinen pystykorvarotu. Neliömäinen; suhteellisen
rungonmyötäinen musta karvapeite; pystyt teräväkärkiset korvat ja selän päälle
rullautunut häntä. Ylväsryhtinen, jäntevä ja voimakasrakenteinen.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Neliömäinen rakenne. Kuono ja kallo ovat
yhtä pitkät.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Rohkea, tarmokas ja peloton.

PÄÄ: Kiilanmuotoinen ja kuonoa kohti kapeneva. Kuiva, kevyt ja korvien välistä
suhteellisen leveä.
KALLO-OSA: Lähes tasainen.
OTSAPENGER: Selvästi havaittava, mutta ei jyrkkä.
KIRSU: Musta.
KUONO-OSA: Kuononselkä on suora.
HUULET: Tiiviit.
HAMPAAT / PURENTA: Leikkaava purenta. Täydellinen hampaisto.

Ryhmä: 5

FCI:n numero: 268
Hyväksytty: FCI 9.8.1999
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SILMÄT: Eivät ulkonevat. Väriltään mieluiten tummanruskeat.
KORVAT: Korkealle kiinnittyneet, tanakasti pystyssä, tyvileveyttään hieman
pitemmät ja teräväkärkiset.

KAULA: Keskipitkä ja kuiva, ei lainkaan löysää kaulanahkaa.

RUNKO
YLÄLINJA: Sään ja lantion väli on suora.
SÄKÄ: Hyvin kehittynyt.
SELKÄ: Suora ja voimakas.
LANNE: Hyvin kehittynyt, leveä ja suora.
LANTIO: Leveä ja lihaksikas.
RINTAKEHÄ: Melko syvä; kylkiluut ovat kaarevat.
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on hieman ylösvetäytynyt.

HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt, lyhyt, paksu, tiheäkarvainen, mutta ei töyhtömäi-
nen. Tiiviisti selän keskiviivan päälle rullautunut.

ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat kuivat, jäntevät ja vankat, mutta eivät
järeät.
LAVAT: Viistot.
OLKAVARRET: Hieman viistot.
KYYNÄRPÄÄT: Tiiviisti rungonmyötäiset, eivät sisään- eivätkä uloskääntyneet.
KYYNÄRVARRET: Suorat.
VÄLIKÄMMENET: Sivulta katsottuna hieman viistot.
KÄPÄLÄT: Suhteellisen pienet, hieman soikeat, eivät ulospäin kiertyneet. Tiiviit
varpaat.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Polvi- ja kinnernivelet ovat kohtuullisesti kulmautuneet.
Takaraajat ovat takaa katsottuina yhdensuuntaiset. Kannukset eivät ole toivottavat.
REIDET: Lihaksikkaat ja leveät.
POLVET: Kohtuullisesti kulmautuneet.
SÄÄRET: Keskipitkät.
KINTEREET: Kohtuullisesti kulmautuneet.
VÄLIJALAT: Sivulta katsottuna hieman viistot , takaa katsottuna yhdensuuntai-
set.
KÄPÄLÄT: Suhteellisen pienet, hieman soikeat. Tiiviit, ei harittavat varpaat.

LIIKKEET: Keveät ja tehokkaat. Edestä ja takaa katsottuna yhdensuuntaiset.
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KARVAPEITE
KARVA: Tiheää ja karheaa, mutta pinnanmyötäistä. Päässä ja raajojen etupuolella
tiheää ja sileää, pisintä rinnassa, kaulassa, reisissä, eturaajojen takapuolella sekä
hännän alapuolella. Karvapeite muodostuu pitemmästä, suorasta peitinkarvasta ja
pehmeästä, mustasta aluskarvasta.
VÄRI: Puhdas kiiltävänmusta. Hieman valkoista rinnassa ja varpaissa sallitaan.
KOKO
SÄKÄKORKEUS: Urokset 46 - 49 cm, ihannekorkeus 47 cm, nartut 43 - 46 cm,
ihannekorkeus 44 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.
 Tasa-, vino tai epäsäännöllinen purenta
 Puuttuva aluskarva
 Valkoista päistärkarvaa, valkoista hännässä
 Valkoiset sukat
 Rauhaton, riidanhaluinen tai hermostunut luonne.

VAKAVAT VIRHEET:
 Töpöhäntä.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 Ylä- tai alapurenta.
 Ihannesäkäkorkeuden alitus yli 3 cm:llä tai ylitys yli 4 cm:llä.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


