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Pohjoismainen Kennelunioni 
Dansk Kennel Klub 

Hundaræktarfélag Islands 
Norsk Kennel Klub 

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben 
Svenska Kennelklubben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÄYTTÖTARKOITUS: Ajava koira. 
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 6 ajavat koirat, alaryhmä 1.2 keskiko-
koiset ajavat koirat; käyttökoetulos vaaditaan. 
YLEISVAIKUTELMA: Voimakas ja kuitenkin kevytrakenteinen 
koira. Vahvarakenteinen, ei niin hienopiirteinen kuin englanninkettu-
koira. 
PÄÄ: Ilmeikäs ja kohtuullisen kokoinen. 
KALLO-OSA: Tasainen, niskakyhmy on hieman erottuva. 
KIRSU: Musta ja hyvin kehittynyt. 
KUONO-OSA: Melko pitkä ja ennemminkin kapeneva kuin kulmi-
kas. 
HUULET: Alaleuan peittävät. 
SILMÄT: Aina tummat, eivät koskaan ulkonevat, keskikokoiset, 
eivät liian pyöreät. 
KORVAT: Riippuvat, V-muotoiset, melko sileät, hieman kiertyneet, 
melko lyhyet ja melko ylös kiinnittyneet. 

 

KAULA: Pitkä ja joustava, tiiviisti lapoihin liittyvä ja yläosastaan 
hieman kaareva. 
RUNKO
SELKÄ: Suora ja lihaksikas. 
LANNE: Vahva ja hieman kaareva. 
RINTAKEHÄ: Suhteessa enemmän syvyyttä kuin leveyttä, ennem-
minkin litteä kuin liikaa pyöristynyt. 
KUPEET: Eivät liian täyteläiset eivätkä liian ylösvetäytyneet. 
HÄNTÄ: Keskipitkä ja korkea-asentoinen, hännän kärkiosassa on 
pitempiä ja karheampia harjasmaisia karvoja. 
RAAJAT 
ETURAAJAT 
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat pystysuorat. 
LAVAT: Viistot ja lihaksikkaat. 
KÄPÄLÄT: Eivät liian tiiviit eivätkä liian pyöreät. 
TAKARAAJAT 



YLEISVAIKUTELMA: Lonkat ovat vahvat ja sarvennaiset melko 
ulkonevat. 
REIDET JA SÄÄRET: Pitkät ja hyvin kulmautuneet. 
KINTEREET: Eivät liian suorat eivätkä liikaa kulmautuneet. 
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät. 
LIIKKEET: Joustavat ja vakaat. 
NAHKA: Valkoinen, jossa mustia merkkejä. 
KARVAPEITE 
KARVA: Sileää ja englantilaistyyppistä eli pinnanmyötäistä, ei liian 
lyhyttä. 
VÄRI: Tavallisesti valkoinen pohjaväri, jossa kaikensävyisiä merk-
kejä mustasta oranssiin; Ranskassa yleensä kolmivärinen, jossa musta 
mantteli peittää selän yläosan. 
KOKO
SÄKÄKORKEUS: 48 – 55 cm, mieluiten 48 – 50 cm. 
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan 
virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen. 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Pigmentitön kirsu; ylä- tai alapurenta; 
pitkä tai löysä lanne; kapeat reidet ja sääret; kivespussin pigmentit-
tömyys. 
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä vir-
heitä. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä 
täysin laskeutuneina kivespussiin. 
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