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(BORDER COLLIE)
Alkuperämaa: Iso- Britannia
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Paimenkoira.
Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi
sveitsinpaimenkoirat).
Alaryhmä 1 lammaskoirat.
Käyttökoetulos vaaditaan.

YLEISVAIKUTELMA: Sopusuhtainen, sulavalinjainen ja tyylikäs, viehättävä ja
erittäin tasapainoinen, samalla riittävän vahva vaikuttaakseen kestävältä. Kaikki
karkeuteen ja heiveröisyyteen viittaava on virheellistä.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Kallo-osa ja kuono-osa suunnilleen samanpituiset. Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta suurempi.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Sitkeä työkoira, erittäin mukautuvainen.
Innokas, valpas, vastaanottavainen ja älykäs. Ei hermostunut eikä vihainen.
PÄÄ
Kallo: Melko leveä, niskakyhmy ei ole korostunut.
Otsapenger: Selvästi erottuva.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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Kirsu: Väriltään musta, ruskeilla ja suklaanruskeilla koirilla hyväksytään myös
ruskea kirsu. Sinisillä koirilla kirsu on siniharmaa. Sieraimet ovat hyvin kehittyneet.
Kuono: Kirsua kohti kapeneva, kohtuullisen pituinen ja voimakas.
Leuat / hampaat / purenta: Hampaat ja leuat ovat vahvat. Säännöllinen ja täydellinen leikkaava purenta, ts. ylähampaat koskettavat tiiviisti alahampaiden etupintaa
ja hampaat ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden.
Posket: Eivät täyteläiset eivätkä pyöreät.
Silmät: Etäällä toisistaan, soikeat, keskikokoiset; väriltään ruskeat paitsi marmoroituneilla (merle) koirilla, joilla toinen tai molemmat silmät voivat olla kokonaan tai
osittain siniset. Ilme lempeä, innokas, valpas ja älykäs.
Korvat: Keskikokoiset ja keskipaksut, etäällä toisistaan. Asennoltaan pystyt tai
puolipystyt ja herkkäliikkeiset.
KAULA: Keskipitkä, vahva ja lihaksikas, hieman kaartunut ja lapoja kohti levenevä.
RUNKO: Lihaksikas ja jäntevä. Runko on hieman säkäkorkeutta pitempi.
Lanne: Syvä ja lihaksikas. Vatsaviiva ei kuroutunut.
Rintakehä: Syvä ja melko leveä. Kylkiluut hyvin kaareutuneet.
HÄNTÄ: Kohtuullisen pituinen, viimeinen nikama ulottuu vähintään kintereeseen;
matalalle kiinnittynyt, runsaskarvainen, hännänpää ylöspäin kaartunut. Häntä täydentää koiran viehättävät ääriviivat ja yleisen tasapainon. Koiran kiihtyessä häntä
saa kohota, mutta se ei koskaan saa kaartua selän ylle.
RAAJAT
ETURAAJAT: Edestä katsottuna yhdensuuntaiset. Luusto vahva, muttei raskas.
Lavat: Taakse sijoittuneet ja viistot.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset.
Välikämmenet: Sivusta katsottuna hieman viistot.
Etukäpälät: Soikeat; päkiät paksut, vahvat ja terveet; varpaat kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Kynnet lyhyet ja vahvat.
TAKARAAJAT: Takaosa on leveä ja lihaksikas, sivusta katsottuna häntää kohti
hieman laskeva.
Reidet: Pitkät, voimakkaat ja lihaksikkaat.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Kintereet: Vahvat ja matalalla sijaitsevat.
Välijalat: Takaraajat ovat vahvaluiset kintereestä maahan ja yhdensuuntaiset takaa
katsottuna.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.
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LIIKKEET: Vapaat, sulavat ja väsymättömät, askel mahdollisimman matala.
Liikkeet ilmentävät koiran kykyä liikkua hyvin huomaamattomasti ja nopeasti.
KARVAPEITE
KARVA: Kaksi muunnosta: kohtalaisen pitkäkarvainen tai sileäkarvainen.
Molemmilla muunnoksilla peitinkarva on tiheää ja keskikarheaa, pohjavilla pehmeää ja tiheää tehden karvapeitteestä hyvin säänkestävän. Pitempikarvaisella
muunnoksella runsas karvapeite muodostaa harjan, housut ja kauluksen. Naamassa,
korvissa, eturaajojen etupuolella ja takaraajoissa kintereiden alapuolella karvan
tulee olla lyhyttä ja sileää.
VÄRI: Useat eri värit sallitaan, mutta valkoinen väri ei saa olla vallitseva.
KOKO
Säkäkorkeus: Ihannekorkeus uroksilla 53 cm, nartut ovat hieman pienempiä.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista on luettava virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin
sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
Vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

