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ENGLANNINKETTUKOIRA                      1/2 
(ENGLISH FOXHOUND) 
Alkuperämaa: Iso-Britannia  
 
KÄYTTÖTARKOITUS:  Ajuekoira, jota käytetään metsästettäessä ratsain. 
FCI:N LUOKITUS:  Ryhmä 6 ajavat ja jäljestävät koirat 

             Alaryhmä 1.1 suuret ajavat koirat 
             Käyttökoetulos vaaditaan. 

LYHYT HISTORIAOSUUS:  Englanninkettukoiria on kasvatettu huolella vali-
tuista linjoista yli kaksisataa vuotta. Englannin Masters of Foxhounds Association 
on julkaissut rotukirjoja jo ennen 1800-lukua. Jokainen englanninkettukoiran omis-
taja voi vähällä vaivalla tutkia sukutauluja taaksepäin. Rodun kasvatus on aina 
ollut ja on yhä kettukoirien ajuejohtajien käsissä. He pitävät erittäin huolellista 
tilastoa jalostustyöstään. Englannin Kennelklubi on julkaissut kettukoiran toistai-
seksi voimassa olevan rotumääritelmän. FCI on tunnustanut rodun vuonna 1964. 
Iso-Britanniassa on ollut yli 250 kettukoira-ajuetta. 
YLEISVAIKUTELMA:  Tasapainoinen, voimakas ja sulavalinjainen. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  Kestävä, luontainen metsästyskoira. Ystä-
vällinen, ei aggressiivinen. 
 
PÄÄ:  Tasapainoinen. 
Kallo: Tasainen ja keskileveä. 
Otsapenger: Vähäinen. 
Kirsu: Avoimet sieraimet. 
 

 

Ryhmä: 6 
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Kuono: Pitkä ja neliömäinen. Kohtuullisesti kehittyneet huulet.  
Leuat / hampaat / purenta: Voimakkaat leuat. Täydellinen, säännöllinen ja täysi-
hampainen leikkaava purenta, ts. yläleuan etuhampaat ovat tiiviisti alaleuan etu-
hampaiden edessä ja kohtisuorassa leukoihin nähden. 
Silmät: Keskikokoiset, väriltään pähkinänruskeat tai ruskeat. Tarkkaavainen ilme. 
Korvat: Riippuvat, poskenmyötäiset ja ylös kiinnittyneet. 
KAULA:  Pitkä, hieman kaareutunut ja hyvin kehittynyt, ei karkea. 
RUNKO  
Selkä: Leveä ja tasainen. 
Lanne: Voimakas, lievästi kaartuva. 
Rintakehä: Syvä, kylkiluut ovat selvästi kaarevat. 
HÄNTÄ:  Selvästi ylös kiinnittynyt ja korkea-asentoinen, ei koskaan selän päälle 
kiertynyt. 
RAAJAT 
ETURAAJAT: Pitkät, suorat ja kauttaaltaan hyväluustoiset. 
Lavat: Viistot ja lihaksikkaat, eivät liioitellut. 
Välikämmenet: Vahvat. 
TAKARAAJAT:  Takaraajat ovat voimakkaat, lihaksikkaat ja kauttaaltaan vankka-
luustoiset. 
Polvet: Kohtalaisesti kulmautuneet. 
Kintereet: Matalalla. 
KÄPÄLÄT: Pyöreät, tiiviit ja vahvat. Päkiät ovat paksut ja kynnet vahvat.  
LIIKKEET:  Vapaat ja väsymättömät, laukkaa herkästi. Hyvä takaraajan työntö, ei 
minkäänlaista rullausta. 
KARVAPEITE  
KARVA: Lyhyttä, tiheää ja säänkestävää. 
VÄRI: Kaikki englantilaisten ajokoirien värit ja värimerkit. 
KOKO  
Säkäkorkeus: Noin 58 –64 cm. 
 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin. 
 
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 
 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 
rodunomaisia koiria. 


