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KÄYTTÖTARKOITUS: Metsästys- ja seurakoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat

Alaryhmä 6 alkukantaiset koirat
Käyttökoetulosta ei vaadita.

YLEISVAIKUTELMA: Kevytrakenteinen ja kevytluustoinen, aristokraattisen
näköinen koira. Korkearaajainen rungon pituuteen verrattuna, aina ryhdikäs, valpas
ja älykäs. Pystykorvainen, ryppyotsainen pää on ylväästi pystyssä ja niska kauniisti
kaareva. Syvä rintakehä; vatsaviiva kohoaa selvästi erottuvaan vyötäröön; häntä on
tiiviisti kiertynyt. Gasellimaisen viehättävä ja sopusuhtainen koira.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Etäisyys otsapenkereestä niskakyhmyyn on
hieman suurempi kuin otsapenkereestä kirsuun.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Haukkumaton, muttei mykkä. Rodun oma
erityinen ääntely muistuttaa naurun ja jodlauksen sekoitusta. Kaikin tavoin huo-
mattavan siisti. Älykäs ja itsenäinen, kuitenkin omistajaansa kiintyvä ja valpas. Voi
olla vieraita kohtaan pidättyväinen.

PÄÄ: Kun korvat ovat pystyssä on otsassa runsaasti ohuita ryppyjä, sivurypyt ovat
toivottavat, eivät kuitenkaan niin runsaina, että muodostuu löysää leuanalusnahkaa.
Rypyt ovat pennuilla selvemmät kuin aikuisilla, kolmivärisillä varjostuksen puut-
tuessa vähemmän selvät.
KALLO-OSA: Tasainen, kauniisti meislautunut ja keskileveä, kapenee kirsua
kohti. Kallon sivut kapenevat tasaisesti suupieliä kohti, jolloin posket näyttävät
kuivilta.
OTSAPENGER: Vähäinen.
KIRSU: Mieluiten musta.
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Leuat ovat vahvat. Täydellinen ja säännölli-
nen leikkaava purenta, jossa yläetuhampaat peittävät tiiviisti alaetuhampaat ja ovat
kohtisuorassa leukoihin nähden.
SILMÄT: Tummat, mantelinmuotoiset ja vinoasentoiset. Ilme on etäinen ja jok-
seenkin salaperäinen.
KORVAT: Pienet, teräväkärkiset, pystyt ja hieman eteenpäin kallistuneet, ohuet ja
ylös kiinnittyneet; korvan kärki on lähempänä kallon keskikohtaa kuin korvan
tyven ulkoreunaa.

KAULA: Pitkä ja vahva olematta paksu, kauniisti kaareva, kurkun tyvestä hieman
täyteläinen ja muodostaa niskaa korostavan jalon kaaren. Kaula on kauniisti lapoi-
hin liittyvä, joten pää on ylväästi pystyssä.
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RUNKO: Sopusuhtainen.
SELKÄ: Lyhyt ja tasainen.
LANNE: Lyhyt.
RINTAKEHÄ: Syvä ja poikkileikkaukseltaan soikea. Kylkiluut ovat selvästi
kaarevat.
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva kohoaa selvästi erottuvaan vyötäröön.

HÄNTÄ: Ylös kiinnittynyt, pakaroiden kaari ulottuu hännän kiinnityskohdan
taakse antaen takaraajoille lisää ulottuvuutta. Häntä kiertyy tiiviisti selkärangan
päälle lähelle reittä muodostaen yksin- tai kaksinkertaisen kierteen.

RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat suorat ja kevytluiset. Niiden muodostama
linja on edestä katsottuna pystysuora, jolloin eturinta on keskileveä.
LAVAT: Viistot, taakse sijoittuneet ja lihaksikkaat, eivät kuitenkaan liioitellut.
KYYNÄRPÄÄT: Tiiviisti rintakehän myötäiset. Edestä katsottuna kyynärpäät
ovat samassa linjassa kylkiluiden kanssa.
KYYNÄRVARRET: Erittäin pitkät.
RANTEET: Joustavat.
VÄLIKÄMMENET: Pitkät ja suorat.
KÄPÄLÄT: Pienet, kapeat ja tiiviit. Päkiät ovat korkeat, varpaat selvästi kaareu-
tuvat ja kynnet lyhyet.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat vahvat ja lihaksikkaat.
POLVET: Kohtuullisesti kulmautuneet.
SÄÄRET: Pitkät.
KINTEREET: Matalat, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.

LIIKKEET: Raajat liikkuvat suoraan eteenpäin ripein, pitkin, väsymättömin ja
vauhdikkain askelin.

NAHKA: Hyvin joustava.
KARVAPEITE
KARVA: Lyhyttä, sileää, pinnanmyötäistä ja erittäin hienolaatuista.
VÄRI: Puhdas mustavalkoinen; punavalkoinen; mustavalkoinen, jossa parkinrus-
kea maski ja merkit silmien yläpuolella; musta; parkinruskea-valkoinen; juovikas
(brindle): punaisella pohjalla mustia juovia, mitä selvemmin juovat erottuvat, sen
parempi. Valkoista tulisi olla käpälissä, rinnassa ja hännänpäässä. Piirto, valkoiset
raajat ja kaulus ovat hyväksytyt.
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KOKO JA PAINO
SÄKÄKORKEUS: Ihannesäkäkorkeus uroksilla 43 cm ja nartuilla 40 cm.
PAINO: Ihannepaino uroksilla 11 kg ja nartuilla 9,5 kg.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


