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(DANSK/SVENSK GÅRDSHUND)
Alkuperämaa: Tanska ja Ruotsi

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Piha- ja seurakoira
Ryhmä 2 pinserit, snautserit, molossityyppiset
ja sveitsinpaimenkoirat
Alaryhmä 1.1 pinserityyppiset
Käyttökoetulosta ei vaadita

LYHYT HISTORIAOSUUS: Rotu hyväksyttiin Tanskassa ja Ruotsissa vuonna
1987 nimellä tanskalais-ruotsalainen pihakoira. Rotu on tunnettu jo pitkään Tanskan ja Ruotsin maatiloilla. Sitä käytetään vahtina, rotanpyydystäjänä ja seurakoirana.
YLEISVAIKUTELMA: Pienikokoinen ja tiivis, hieman korkeuttaan pitempi
koira. Hitaasti kehittyvä.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Mittasuhteiltaan hieman korkeuttaan pitempi,
säkäkorkeuden ja rungon pituuden suhde on 9:10. Rintakehän syvyys on puolet
säkäkorkeudesta.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Valpas, tarkkaavainen ja eloisa.
PÄÄ: Muodoltaan kolmiomainen ja pienehkö suhteessa runkoon.
Kallo: Melko leveä ja hieman pyöristyvä.
Otsapenger: Selvästi erottuva.
Kirsu: Väriltään sopusoinnussa karvapeitteen läiskien värin kanssa.
Kuono: Hyvin kehittynyt, kapenee vähitellen kohti kirsua mutta ei saa vaikuttaa
suipolta. Kuono on hieman kalloa lyhyempi. Suora kuononselkä.
Leuat / hampaat / purenta: Vahvat leuat. Leikkaava purenta, tasaiset ja hyvin kehittyneet etuhampaat. Tasapurenta hyväksytään.
Posket: Korostuneet mutta eivät liioitellusti.
Silmät: Keskikokoiset ja pyöreähköt, eivät syvällä sijaitsevat eivätkä ulkonevat.
Tarkkaavainen ja lempeä ilme. Mustaläiskäisillä koirilla silmät ovat tummat, keltatai maksanruskealäiskäisillä sallitaan hieman vaaleammat silmät.
Korvat: Keskikokoiset, ruusu- tai taittokorvat, molemmissa tapauksissa taitekohta
on juuri kallon yläpuolella. Taittokorvan kärjen tulee asettua lähelle poskea.
KAULA: Keskipitkä, voimakas ja hieman kaartuva. Ei löysää kaulanahkaa.
RUNKO: Tiivis ja tilava.
Lanne: Lyhyt, leveä ja hieman kaareva.
Lantio: Hieman pyöristyvä.
Rintakehä: Pitkä, syvä ja tilava, hyvin kaartuneet kylkiluut. Selvä eturinta.
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Alalinja ja vatsa: Vain hieman nouseva vatsaviiva.
HÄNTÄ: Ei liian korkealle kiinnittynyt. Se voi olla pitkä tai synnynnäinen töpöhäntä. Hännän asento on suora, hieman kaartuva tai sirppimäinen.
RAAJAT:
ETURAAJAT: Suorat ja yhdensuuntaiset. Etuosa on hieman rintakehää leveämpi.
Lavat: Viistot.
Olkavarret: Viistot.
Välikämmenet: Voimakkaat ja joustavat.
Etukäpälät: Pienet, soikeat, eivät liian tiiviit.
TAKARAAJAT: Yhdensuuntaiset ja lihaksikkaat. Hyvät polvi- ja kinnerkulmaukset.
Reidet: Kohtalaisen leveät.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Yhdensuuntaiset ja vapaat.
KARVAPEITE
KARVA: Lyhyttä ja sileää, rungossa karheaa.
VÄRI: Valkoinen väri on vallitseva. Yksi- tai monivärisiä läiskiä, joiden koko ja
väri (musta, punaruskea, ruskea sekä kellertävänruskean eri sävyt) voivat vaihdella; koiralla voi olla punaruskeat merkit. Pilkullisuus sallitaan.
KOKO
Säkäkorkeus: Urokset 34–37 cm, nartut 32–35 cm, sallittu poikkeama ±2cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
•
•
•
•
•
•
•
•

hienostunut yleisvaikutelma
kapea etuosa
matalaraajaisuus
puutteellinen rintakehän syvyys; litteä tai lyhyt rintakehä;
jyrkkä lantio
pystyt korvat
liian pitkä kaula;
kiertyvä tai litteästi selälle kaartuva häntä
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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.

