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(HANNOVERSCHER SCHWEISSHUND)
Alkuperämaa: Saksa

KÄYTTÖTARKOITUS: Haavoittuneen riistan jäljittämiseen käytettävä koira.
Pitkälle erikoistunut metsästyskoira, jonka tulee täyttää kaikki Saksan rotujärjestön
asettamat vaatimukset: metsästyskyky, kestävyys, soveltuvuus rodunomaisiin käyt-
tökokeisiin ja riistan jäljittämiseen myös erittäin vaativissa olosuhteissa.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 6 ajavat ja jäljestävät koirat

Alaryhmä 2 jäljestävät koirat
Käyttökoetulos vaaditaan.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Rotu polveutuu lähes suoraan varhaiskeskiajalla
käytetyistä ”kytketyistä jälkikoirista”. Tämä koiratyyppi (bracke) oli tärkeä jo
germaanien heimokaudella 500-luvulla. Tuliaseiden myötä suurriistan metsästys
muutti muotoaan: koiria tarvittiin jäljittämään haavoittuneet riistaeläimet, ja tähän
soveltui parhaiten kytkettynä työskentelevä vihikoira. Seuraava suurempi muutos
tapahtui, kun Hannoverin kuninkaallinen metsästyshallinto kiinnostui rodusta,
ryhtyi kehittämään sitä edelleen ja ylläpitämään sen käyttötapoja. Saksalaisesta
vihikoirasta kehittyi hannoverinvihikoira. Vuodesta 1894 lähtien rodusta on vas-
tannut rotujärjestönä Verein Hirschmann, joka on jatkanut sen jalostusta tiukasti
käyttöominaisuuksien perusteella ja käyttänyt sitä yksinomaan suurriistan metsäs-
tysalueilla sorkkaeläinten jäljittämiseen. Tämän vanhan metsästyskoirarodun histo-
riaa on tutkittu tieteellisesti tri Wolf-Eberhardt Barthin väitöskirjassa (Göttingenin
yliopisto, julkaistu 1970), ja sitä voidaan täysin ansaitusti pitää tärkeänä osana
saksalaista metsästyskulttuuriperintöä.
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YLEISVAIKUTELMA: Erittäin toimintakykyinen hannoverinvihikoira on keski-
kokoinen, voimakas ja sopusuhtainen. Hyväasentoisen, lihaksikkaan etu- ja taka-
osansa ansiosta se kykenee väsymättömään työskentelyyn. Korkeat raajat, erityi-
sesti pitkät eturaajat, ovat epätyypilliset ja vaikeuttavat jälkitarkkaa työskentelyä.
Leveä, syvä rintakehä antaa runsaasti tilaa keuhkoille ja mahdollistaa pitkän, ran-
kan ajotyöskentelyn. Hieman ryppyinen otsa ja kirkkaat, tummat silmät antavat
hannoverinvihikoiralle tyypillisen totisen ilmeen. Tyypillinen rotupiirre on myös
punainen pohjaväri, joka voi vaihdella vaalean kellertävänpunaisesta tummaan
juovikkaaseen, lähes mustaan.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituuden suhde säkäkorkeuteen on
1,4:1. Rintakehän syvyys on puolet säkäkorkeudesta. Kuonon pituus on puolet
koko pään pituudesta.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Rauhallinen, varmaluonteinen ja ohjaajansa
kanssa yhteistyökykyinen, vieraita kohtaan valikoiva, jopa pidättyväinen. Jäljestä-
essään erittäin keskittymis- ja yhteistyökykyinen.

PÄÄ: Otsanahka on hieman ryppyinen.
Kallo: Leveä, hieman kaartuva ja takaosaa kohti levenevä. Niskakyhmy on vain
hieman erottuva. Kulmakaaret ovat sivulta katsottuna selvästi erottuvat.
Otsapenger: Selvä, uroksilla voimakkaampi kuin nartuilla.
Kirsu: Kookas, leveä ja useimmiten musta, harvoin tummanruskea. Sieraimet ovat
avoimet.
Kuono: Voimakas, syvä, leveä, noin puolet pään koko pituudesta. Kuononselkä on
lähes suora tai hieman kaartuva, uroksilla selvemmin kuin nartuilla, ja se kapenee
vähitellen kohti kalloa. Alaleuka on voimakas.
Huulet: Leveät ja riippuvat, pyöristyneet.
Leuat / hampaat: Leuat ovat normaalisti kehittyneet, hyvin vahvat ja suorat antaen
tarvittavan tilan kaikille 42 hampaalle. Leikkaava tai tasapurenta.
Posket: Vahvalihaksiset ja hyvin voimakkaat.
Silmät: Eivät ulkonevat eivätkä syvällä sijaitsevat, tummanruskeat. Silmäluomet
ovat tiiviit, eivät kierry sisään- eivätkä ulospäin.
Korvat: Keskipitkät, korkealle ja leveälle kiinnittyneet. Sileät, riippuvat pään-
myötäisesti ja kiertymättä, kärjestään tylpästi pyöristyneet.

KAULA: Pitkä ja vahva, levenee vähitellen rintakehää kohti. Kaulanahka on täyte-
läistä ja löysää, vähäinen kaulanaluspussi hyväksytään.

RUNKO
Ylälinja: Pitkä, usein hieman takakorkea.
Säkä: Normaalisti kohoava; kaulan kiinnityskohta on voimakas.
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Selkä: Vahva.
Lanne: Leveä, joustava ja hieman kaareva.
Lantio: Leveä, pitkä, tilava ja hännäntyveä kohti hieman laskeva.
Rintakehä: Syvä ja tilava, leveyttään syvempi.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on loivasti kohoava.

HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt, pitkä ja vain hieman kaareva. Tyvestään vahva ja
kärkeä kohti vähitellen kapeneva.

RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat sivulta katsottuna pystysuorasti rungon alle sijoit-
tuneet ja suorat. Edestä katsottuna suorat, usein seistessä ahdasasentoiset; runkoon
nähden sopusuhtaiset.
Lavat: Tiiviisti rungonmyötäiset, kiinteälihaksiset ja selvästi viistot.
Olkavarret: Pitkät.
Kyynärpäät: Taakse sijoittuneet ja rungonmyötäiset.
Kyynärvarret: Suorat ja lihaksikkaat.
Välikämmenet: Leveät ja lähes pystysuorat.
Ranteet: Eivät koskaan aivan pystyt.
Etukäpälät: Voimakkaat ja pyöreät. Varpaat ovat hyvin kaareutuneet ja tiiviisti
yhdessä. Päkiät ovat suuret ja kestävät, kynnet vahvat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Sivulta katsoen rungon alla tai hieman sen takana, takaa katsottu-
na suorat. Hyvät kulmaukset. Takaraajan mittasuhteet runkoon nähden ovat nor-
maalit keskikokoiselle, korkeuttaan pitemmälle koiralle.
Reidet: Voimakaslihaksiset.
Polvet: Kulmaus yli 120.
Sääret: Suorat ja kuivat.
Kintereet: Leveät ja vahvat.
Välijalat: Lähes kohtisuorassa maahan nähden.
Takakäpälät: Pyöreähköt; varpaat ovat tiiviisti yhdessä.

LIIKKEET: Kaikissa askellajeissa hallitut, tehokkaat, joustavat ja laukassa maa-
tavoittavat. Mieluisimmat liikuntamuodot työskennellessä ovat käynti ja laukka.

NAHKA: Paksua ja melko löysää, poimuista päässä ja joskus myös kurkussa.
Otsarypyt ovat tyypilliset.
KARVAPEITE
Karva: Lyhyttä ja tiheää, laadultaan karheasta karkeaan. Reisien takaosassa karva
on hieman pitempää ja jäykempää kuin muualla. Hännässä karva on tiheää ja kar-
heaa, hännän alapuolella hieman pitempää ja jäykempää.
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Väri: Saksanhirvenpunainen tai juovikas, maskillinen tai maskiton. Punaisen sävy
voi olla vaaleasta tummaan ja juovikkuus vähäisestä voimakkaaseen. Pienet val-
koiset rintamerkit hyväksytään.

KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 50–55 cm

Nartut 48–53 cm.
Paino: Urokset 30–40 kg

Nartut 25–35 kg.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi
suhteutettuna virheen vakavuuteen sekä sen vaikutukseen koiran hyvinvointiin ja
terveyteen sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.

• Neliömäinen rakenne.
• Hento luusto.
• P1-hampaan tai muiden hampaiden puutokset.
• Ylä- tai alapurenta.
• Sisä- tai ulkokierteiset silmäluomet (ektropium, entropium).
• Kiertyvät tai pienet korvat.
• Voimakas takakorkeus.
• Notko- tai köyryselkä.
• Tynnyrimäinen rintakehä.
• Voimakkaasti kiertynyt tai ohut häntä.
• Pystyt tai löysät lavat.
• Voimakas pihtikinttuisuus tai länkisäärisyys.
• Hajavarpaiset tai jäniksenkäpälät.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• Edellä mainitut virheet voimakkaina tai kun useita niistä esiintyy yhdessä.

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

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


