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(HYGENHUND) 
Alkuperämaa: Norja 
 
YLEISVAIKUTELMA:  Keskikokoinen, vankka, tiivisrakenteinen koira, jolla on 
lyhyt, vahva selkä. Niin lyhyt kuin mahdollista, mutta kuitenkin korkeuttaan pitem-
pi. 
PÄÄ:  Keskikokoinen, leveähkö olematta kuitenkaan raskas. Ei pitkä, hieman kii-
lamainen, mutta ei suippo. Kallo holvautunut sekä edestä että sivulta katsottuna. 
Niskakyhmy vain hieman erottuva. Kuivat, litteät posket. Selvä otsapenger. Kuono-
osa kuiva, leveä ja syvä, mieluummin lyhyt kuin pitkä. Kuononselkä suora. Sivulta 
katsoen kuono pyöristyvä, ei kulmikas. Kirsu musta. Huulet ja suupielet tiiviit, 
eivät riippuvat. 
SILMÄT: Keskikokoiset, eivät ulkonevat. Ilme rauhallinen ja vakava. Väri tum-
mempi tai vaaleampi karvapeitteen värin mukaan. Silmäluomet tiiviit. 
KORVAT: Keskikorkealle kiinnittyneet, eivät leveät, kapenevat pyöristyvää kär-
keä kohti, eivät pitkät. Eteenpäin vedettynä korvat ulottuvat tuskin kuonon puolivä-
liin. Korvat ovat pehmeät ja ohuet, eivät aivan poskenmyötäisesti riippuvat. 
PURENTA:  Leikkaava purenta. 
KAULA:  Keskipituinen, voimakas, ei mainittavasti kaulanahkaa. 
ETURAAJAT:  Viistot lavat, lavan ja olkavarren välinen kulmaus hyvä. Eturaajat 
kuivat, jäntevät ja vankat, mutta eivät raskaat. Välikämmen leveä, mieluummin 
lyhyt kuin pitkä ja hieman joustava. 
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RUNKO:  Selkä suora, lyhyt ja vahva, leveä lihaksikas lanne ja leveä, pitkä, hie-
man viettävä lantio. Rintakehä keskileveä, pitkä, syvä ja tilava. Takimmaiset kylki-
luut erittäin hyvin kehittyneet, niin että rintakehä vaikuttaa pitkältä. Rinnan syvyys 
suunnilleen puolet säkäkorkeudesta. Vatsaviiva hieman kohoava. 
TAKARAAJAT:  Reidet leveät ja lihaksikkaat. Sääri pitkä, kintereet leveät ja 
kuivat. Polvi ja kinner hyvin kulmautuneet. Lyhyt, leveä, hieman viisto välijalka. 
KÄPÄLÄT:  Suoraan eteenpäin suuntautuneet, korkeat, kaarevat ja tiiviit. Polkuan-
turat vahvat ja tiiviit, varpaiden ja anturoiden välissä hyvä karvoitus. Kannukset 
sallitut, mieluiten yksinkertaiset. 
HÄNTÄ:  Selkälinjan tasolle kiinnittynyt, tyvestä vahva ja kärkeä kohti kapeneva. 
Ei pitkä, tuskin kintereeseen ulottuva ja koira kantaa sen ylöspäin kaartuneena. 
KARVAPEITE:  Suora, mieluiten hieman karkea, tiheä ja kiiltävä, ei liian lyhyt. 
Hieman voimakkaampi karvoitus reisien takaosassa ja hännässä voidaan hyväksyä, 
ei kuitenkaan liian runsas. 
VÄRI:  1. Punaruskea tai kellanpunainen, jossa usein mustia peitinkarvoja ja tum-
mat merkit päässä, selässä ja hännänjuuressa. Valkeat merkit tai ilman valkeaa. 2. 
Musta ja ruskea, aina valkeat merkit. 3. Valkea punaruskein tai kellanpunaisin 
läiskin ja täplin, tai valkea musta-ruskein merkein. 
KOKO:  Uroksen säkäkorkeus 50 - 58 cm, ihanne 54 cm. Nartun säkäkorkeus 47 - 
55 cm, ihanne 51 cm. 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat rotumääritelmästä suhteutettuna virheen vakavuu-
teen. 
VAKAVAT VIRHEET:  Liian pitkä runko. Raskas, pitkä pää. Herasilmät. Pitkät 
korvat. Purentavirheet. Tynnyrimäinen rintakehä. Löysä etuosa. Pitkä ja heikko 
selkä. Litteät käpälät ja haravarpaat. Pehmeä ja ohut karvapeite. Koukkuhäntä tai 
muut häntäviat. 
TULKINTAOHJEET:  Hygeninajokoira on rotu, jolla on suhteellisen kapea jalos-
tuspohja. Sen erikoispiirteitä ovat rakenne, luonne ja väri. Sen erityisiin ominai-
suuksiin metsästyskoirana kuuluu myös nopeus ja heleä haukku. Koska rotu on 
harvalukuinen, täytyy voimakkaasti periytyviä epäterveitä ominaisuuksia varoa. 
Sen erikoispiirteitä ei saa menettää, sillä niitä tuskin saadaan takaisin muista ro-
duista. 
Kokonaisvaikutelma: Suorakaiteen muotoinen, mutta niin lyhyt kuin mahdollista, 
lähes mutta ei kuitenkaan täysin neliömäinen. 
Pää: Kuiva, kiilamainen, mutta ei suippo. Silmien väri vaihtelee karvapeitteen värin 
mukaan, tummanruskeasta melko vaaleaan. Silmien tulee aina olla kirkkaat ja  
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valppaat, mutta ilme on rauhallinen. Korvissa on hieman korvarustoa, joten korvat 
eivät ole aivan poskenmyötäiset. Korvat eivät nouse oleellisesti kallon linjan ylä-
puolelle. 
Runko: Lyhyt selkä ja vahva, leveä lanne. Varsinkin nartuilla lantio on erityisen 
leveä ja hyvin kehittynyt.Raajat: Tiiviit lavat ja kuivat, hyväasentoiset raajat. Yh-
densuuntaiset takaraajat (kintereet eivät sisä- eikä ulkokierteiset). Pitkä sääri ja 
lyhyt välijalka saavat kintereen vaikuttamaan matalalta. 
Väri: Kaikki sallitut värit ovat samanarvoisia. Valkoisia merkkejä on päässä, kau-
lassa, rinnassa, raajoissa, käpälissä sekä hännänpäässä. Värirajat selvät. 


