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HALDENINAJOKOIRA                  1/2 
(HALDENST ∅∅∅∅VER) 
Alkuperämaa: Norja 
 
YLEISVAIKUTELMA:  Suorakaiteen muotoinen, ylväs, voimakas, mutta ei ras-
kas. 
PÄÄ:  Keskikokoinen, kuiva ja suhteellinen. Kallo lievästi holvautunut sekä edestä 
että sivulta katsottuna, niskakyhmy hieman esiintyöntyvä. Posket verrattain litteät. 
Otsapenger erottuva mutta ei jyrkkä. Kuononselkä suora, kuono-osa ei liian lyhyt. 
Kirsu musta ja sieraimet avoimet. Huulet eivät saa olla liian riippuvat.  
SILMÄT:  Keskikokoiset ja tummanruskeat, ilme rauhallinen. 
KORVAT:  Korvien tulee ulottua kuonon puoliväliin asti ja olla keskikorkealle 
kiinnittyneet. 
PURENTA:  Leikkaava purenta. 
KAULA:  Verrattain pitkä, vahva niska, kuiva, ilman kaulanahkaa. 
ETURAAJAT:  Pitkät lavat viistot ja lihaksikkaat ja lapaluiden kärjet eivät säkää 
korkeammalla. Kyynärvarret suorat ja kuivat, luusto vankka. Välikämmen joustava. 
RUNKO:  Rintakehän tulee olla syvä, munanmuotoinen ja kylkiluiden hyvin kaa-
reutuneet, takimmaiset kylkiluut pitkät. Vatsaviiva kohoaa vain hieman. Selän tulee 
olla suora ja voimakas, lanne leveä ja lihaksikas. Lantio hieman viettävä.  
TAKARAAJAT:  Hyvin kulmautuneet, reisi leveä ja lihaksikas, kinner matala ja 
kuiva, ei sisä- eikä ulkokierteinen. Kannukset sallitut mutta ei toivottavat. 
KÄPÄLÄT:  Soikeat, kaarevat ja mieluiten tiiviit, varpaiden välissä hyvä karvoi-
tus. 
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HÄNTÄ:  Keskikorkealle kiinnittynyt, suhteellisen paksu, kintereeseen asti ulottu-
va. Koira kantaa häntänsä suhteellisen alhaalla. 
KARVAPEITE:  Tiheä pohjavilla ja lyhyt, suora ja tiheä peitinkarva. 
VÄRI:  Valkea, jossa mustia läiskiä, parkinruskeat merkit päässä, raajoissa ja jos-
kus valkean ja mustan rajoilla. Musta väri ei saa olla vallitsevana. Pienet mustat ja 
ruskeat täplät eivät ole toivottavia. 
KOKO:  Uroksen säkäkorkeus 52-60 cm, ihanne 56 cm, nartun säkäkorkeus 50-58 
cm, ihanne 54 cm. 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat rotumääritelmästä suhteutettuna virheen vakavuu-
teen. 
 
TULKINTAOHJEITA:  Haldeninajokoira on suhteellisen harvinainen rotu, jolla 
on kapea jalostuspohja. Siksi voimakkaasti periytyviä epäterveitä ominaisuuksia 
tulee suuresti varoa. Haldeninajokoiran väri on ainutlaatuinen suurten ajokoirien 
ryhmässä. Tämä erityispiirre tulee säilyttää ja sille tulee antaa suuri arvo. 
Varottavia ei-toivottuja rakennevirheitä ovat: liian raskas pää, lyhyt tai suippo kuo-
no-osa, lyhyet korvat, vaaleat silmät, purentavirheet ja huonot hampaat. Myöskin 
pehmeä selkä, kapea, lihakseton lanne ja luisu lantio. Heikot tai käyrät raajat, hei-
kot kintereet, huonot käpälät ja haravarpaat. Koukkuhäntä tai väärin kannettu häntä. 
Aikaisemmin karvapeite oli kovaa ja karkeaa. Haldeninajokoiraa jalostettaessa 
karvanlaatu on monien mielestä tullut pehmeämmäksi. Tätä on varottava, ja joka 
tapauksessa tulee vaatia, että karva on tiheää ja pinnanmyötäistä. 
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