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KÄYTTÖTARKOITUS: Gotlanninajokoira on monipuolinen, ennen kaikkea
jäniksen ja ketun metsästykseen käytettävä koira, joka ajaa yksin ja haukkuen. Sen
tulee olla sorkkaeläinvapaa.
FCI:N LUOKITUS:

Ryhmä 6 ajavat koirat
alaryhmä 2 keskikokoiset ajavat koirat
Käyttökoetulos vaaditaan

LYHYT HISTORIAOSUUS: Keltaisen gotlanninajokoiran alkuperä on tuntematon. Erään teorian mukaan se polveutuisi Saksasta tuotetuista keltaisista ajokoirista.
Toisen teorian mukaan sillä on itäisempi alkuperä. Jo 1800-luvun alusta löytyy
tietoja, että Gotlannissa esiintyi punakeltainen ajokoiratyyppinen koira, minkä
sanottiin olleen saarelta kotoisin. Nykyisessä kannassa tiedetään olevan muiden
ruotsalaisten ajokoirarotujen vaikutusta.
Rodun ensimmäinen rotumääritelmä laadittiin vuonna 1920, ja vuodesta 1921
lähtien rodulla on ollut oikeus osallistua Ruotsin Kennelklubin näyttelyihin ja kokeisiin. Vuonna 1929 rotumääritelmä lakkautettiin ja rotu yhdistettiin smoolanninajokoiraan. Yhdistämisestä tuli lyhytaikainen, sillä jo vuonna 1934 päätettiin, että
keltaiset smoolanninajokoirat kuuluivat hamiltoninajokoiriin.
Keltaisten koirien jalostus jatkui tietyssä laajuudessa ja ne rekisteröitiin hamiltoninajokoiriksi, joilla keltainen väri on virhe, mutta ei estä rekisteröintiä. Osa näistä
koirista esiintyy nykyisten gotlanninajokoirien taustoissa. Rotua on vuodesta 1991
lähtien rekisteröity ja sillä on oikeus osallistua metsästyskokeisiin ja näyttelyihin.
Vuosina 2007-2009 oli lyhyt tauko rekisteröinnissä.
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoa pienempi tai keskikokoinen, suhteellisen
kevyt ajokoira, korkeuttaan hieman pitempi. Se on kuiva, jalo, kevyt, notkea, mutta
kuitenkin vahva ja sopusuhtainen.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Runko on korkeuttaan hieman pitempi. Pään
tulee olla suhteellinen runkoon nähden.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Ystävällinen ja eloisa koira, jolla on tarkkaavainen luonne. Metsästyksessä sen tulee olla kestävä ja nopea.
PÄÄ: Kohtuullisen pitkä; kapenee kirsua kohti sekä edestä, ylhäältä ja sivulta
katsottuna.
Kallo: Kallo on hieman kaareutunut ja kohtuullisen leveä. Niskakyhmy on vain
hieman erottuva.
Otsapenger: Vähäinen, mutta selvästi erottuva.
Kirsu: Musta.
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Kuono: Pituudeltaan sama kuin etäisyys silmäkulmasta niskakyhmyyn. Kuononselkä on suora ja kallolinjan kanssa yhdensuuntainen.
Huulet: Kuivat ja tiiviisti leukojen myötäiset.
Leuat / hampaat: Leikkaava purenta. Hampaat ovat vahvat ja hyvin kehittyneet.
Posket: Eivät ulkonevat.
Silmät: Kirkkaat ja mieluiten tummanruskeat ja mantelinmuotoiset.
Korvat: Tiiviisti päänmyötäisinä riippuvat, korkealle kiinnittyneet. Koiran ollessa
tarkkaavainen ne saavat kohota vain hieman kallolinjan yläpuolelle. Ihanteelliset
korvat ovat melko lyhyet ja kolmiomaiset.
KAULA: Kohtalaisen pitkä, keskivahva ja kauniisti runkoon liittyvä. Ei löysää
kaulanahkaa.
RUNKO
Säkä: Hieman erottuva.
Selkä: Suora, keskipitkä ja vahva.
Lanne: Vain hieman kaareutunut.
Lantio: Vain hieman viisto.
Rintakehä: Niin syvä, että se ulottuu kyynärpäiden tasolle. Kylkiluut ovat kohtuullisen hyvin kaareutuneet ja takimmaiset kylkiluut suhteellisen pitkät. Eturinta on
leveähkö. Rintalastan kärki ei liioitellun esiin työntyvä.
Alalinja ja vatsa: Vatsa on lihaksikas ja vatsaviiva kohoaa vain hieman.
HÄNTÄ: Lähes selkälinjan jatkeeksi kiinnittynyt ja kintereisiin ulottuva, tyvestään
vahva ja kapenee tasaisesti hännänpäätä kohden. Asennoltaan suora tai loivasti
sapelinmuotoinen. Koiran liikkuessa hännän ei tulisi kohota selkälinjan yläpuolelle.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset.
Lavat: Lihaksikkaat, pitkät, viistot ja tiiviisti rungonmyötäiset.
Olkavarret: Pitkät; lavan ja olkavarren välinen kulmaus on selvä.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset.
Välikämmenet: Joustavat ja vain hieman viistot.
Etukäpälät: Tiiviit ja vahvat, suoraan eteenpäin suuntautuneet.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset.
Reidet: Leveät ja lihaksikkaat.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Kintereet: Hyvin kulmautuneet.
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Välijalat: Lyhyet, kuivat ja koiran seistessä paikoillaan pystysuorat.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Yhdensuuntaiset, hyvä askelpituus.
KARVAPEITE
Karva: Vahvaa, jäykkää ja tiiviisti rungonmyötäistä. Päässä, korvissa ja raajojen
alaosassa karva on lyhyempää kuin muualla. Pohjavillaa voi esiintyä. Reiden takaosassa ja hännän alapuolella karva saa olla hieman pitempää.
Väri: Syvänkeltainen väri valkoisin merkein, keltaisen tulee olla vallitseva. Valkoista saa olla kuonossa, myös piirtona, kaulassa, niskassa, rinnassa, vatsan alla,
hännänpäässä ja käpälissä. Koiralla voi olla pitemmät tai lyhyemmät valkoiset
”sukat”. Tummaa karvaa saa esiintyä korvissa, selässä ja hännäntyvessä.
KOKO
Säkäkorkeus:

Ihannekorkeus
Urokset
Nartut

52 cm
48 cm

sallittu vaihtelu
48 – 56 cm
44 – 52 cm

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
•
Suuri ja raskas pää
•
Pyöreät silmät
•
Alas kiinnittyneet, pitkät tai laskostuneet korvat
•
Lyhyt kaula
•
Lyhyt rintakehä
•
Pystyt lavat ja avoimet takakulmaukset
•
Jyrkkä ja lyhyt lantio
•
Liian suuret valkoiset merkit
•
Siniset silmät, toinen tai molemmat
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
Vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
•
Ei käsiteltävissä
•
Voimakas ylä- tai alapurenta
•
Siniset silmät, toinen tai molemmat
•
Sallitun säkäkorkeuden vaihtelun ylitys tai alitus yli 1 cm:llä
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HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

