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(NORSK ELGHUND GRÅ)
Alkuperämaa: Norja
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Hirven metsästykseen käytettävä koira.
Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat
Alaryhmä 2 pohjoiset metsästyskoirat
Käyttökoetulos vaaditaan.

YLEISVAIKUTELMA: Tyypillinen pystykorvarotu. Tiivisrakenteinen, lyhytrunkoinen, neliömäinen, jäntevä ja hyväryhtinen koira, jolla on pystyt korvat. Tiheä,
runsas, ei harottava eikä pitkä karvapeite. Häntä on tiiviisti rullautunut selän keskiviivan päälle.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Neliömäinen rakenne. Kallo ja kuono ovat
lähes yhtä pitkät.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Rohkea, peloton ja tarmokas.
PÄÄ: Kiilanmuotoinen ja korvien välistä suhteellisen leveä. Pään nahka on tiivis.
Kallo: Hieman kaareutunut.
Otsapenger: Loiva.
Kirsu: Musta.
Kuono: Sekä päältä että sivulta katsottuna tasaisesti kapeneva. Kuononselkä on
suora.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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Huulet: Tiiviit.
Leuat / hampaat: Leikkaava purenta. Täydellinen hampaisto.
Silmät: Eivät ulkonevat, väriltään tummanruskeat.
Korvat: Korkealle kiinnittyneet, tanakasti pystyssä, melko pienet ja tyvileveyttään
hieman pitemmät. Teräväkärkiset ja herkkäliikkeiset.
KAULA: Voimakas, ryhdikäs ja keskipitkä. Karvapeite muodostaa tuuhean kauluksen. Tiivis kaulanahka.
RUNKO: Voimakas, tiivis ja lyhyt.
Ylälinja: Sään ja hännäntyven väli on suora.
Säkä: Hyvin kehittynyt.
Selkä: Vahva, suora ja voimakas.
Lanne: Hyvin kehittynyt.
Lantio: Voimakas ja leveä.
Rintakehä: Leveä ja syvä; kylkiluut ovat selvästi kaareutuneet.
Alalinja ja vatsa: Vatsalinja on lähes suora.
HÄNTÄ: Voimakas, korkealle kiinnittynyt ja suhteellisen lyhyt. Tiheäkarvainen,
ei töyhtömäinen. Tiiviisti selän keskiviivan päälle rullautunut. Täysikasvuisen
koiran hännänpäätä ei voi suoristaa.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat voimakkaat, kuivat ja suorat.
Lavat: Viistot.
Olkavarret: Hieman viistot.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset, eivät sisään- eivätkä ulospäin kääntyneet.
Kyynärvarret: Edestä ja sivulta katsottuna suorat.
Välikämmenet: Edestä katsottuna suorat ja sivulta hieman viistot.
Etukäpälät: Suhteellisen pienet, tiiviit ja eteenpäin suuntautuneet.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat voimakkaat, kuivat, vahvat ja takaa katsottuna
yhdensuuntaiset. Kohtuullisesti kulmautuneet.
Reidet: Lihaksikkaat ja leveät.
Polvet: Kohtuullisesti kulmautuneet.
Sääret: Keskipitkät.
Kintereet: Kohtuullisesti kulmautuneet.
Välijalat: Eivät saa koiran seistessä sijaita hännän tyveä taaempana.
Takakäpälät: Suhteellisen pienet, soikeat, tiiviit ja eteenpäin suuntautuneet.
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LIIKKEET: Keveät ja tehokkaat. Edestä ja takaa katsottuna yhdensuuntaiset.
NAHKA: Tiivis; päässä ei ole ryppyjä.
KARVAPEITE
KARVA: Peitinkarva on keskipitkää, tiheää, runsasta ja karheaa, ei kiharaa. Se on
lyhyttä ja pinnanmyötäistä päässä ja raajojen etupuolella, pisintä kaulassa, reisien
ja eturaajojen takapuolella sekä hännässä. Pehmeä aluskarva.
VÄRI: Eri sävyinen harmaa. Peitinkarvojen mustat kärjet saavat aikaan harmaan
värin. Väri on vaaleampaa rinnassa, vatsassa ja raajoissa, hännän ja sen tyven alapuolella ja valjaissa. Noin 5 cm leveä, pystysuora, säästä kyynärpäähän ulottuva
raita muodostaa valjaat. Tällä alueella peitinkarvat eivät saa olla musta-kärkiset.
Korvien ja kuonon etuosan tulee olla tummat (tumma maski); tummat viivat silmistä korvan tyveen kuuluvat maskiin. Aluskarva on puhtaan vaaleanharmaa.
KOKO
Säkäkorkeus: Ihannekorkeus uroksilla 52 cm ja nartuilla 49 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pyöreä tai kupolimainen kallo
Suippo tai lyhyt kuono
Epäsäännöllinen tai tasapurenta
Vaaleat silmät
Liian suuret tai haja-asentoiset korvat
Löyhästi sivulle kiertynyt tai liian lyhyt häntä
Litteät, hajavarpaiset käpälät
Liian pitkä tai liian lyhyt peitinkarva
Ruskehtava tai kellertävä väri, nokisuus tai tumma aluskarva
Valkoinen hännänpää tai valkoinen rintaläikkä.
Pehmeä tai rauhaton luonne

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
Vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
•
Ala- tai yläpurenta.
•
Keltaiset tai herasilmät
•
Luppakorvat
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Töpöhäntä
Takaraajojen kannukset
Voimakkaasti harmaasta poikkeava väri
Ihannesäkäkorkeuden alitus yli 3 cm:llä tai ylitys yli 4 cm:llä

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

