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(HÄLLEFORSHUND)
Alkuperämaa: Ruotsi
KÄYTTÖTARKOITUS: Hirvenmetsästyksessä käytettävä koira.
YLEISVAIKUTELMA: Selvästi metsästyskoiratyyppinen pystykorva, joka on
kooltaan keskikokoisesta suureen. Koira on suorakaiteen muotoinen, kuiva, voimakas ja ryhdikäs, ei saa olla liian raskas. Sen tulee olla vahva, rohkea ja tarmokas.
PÄÄ: Kuiva, pitkänomainen ja kiilanmuotoinen. Kallo-osa on yhtä pitkä tai hieman pitempi kuin kuono-osa.
KALLO-OSA: Loivasti kaareutunut.
OTSAPENGER: Selvästi erottuva, ei jyrkkä eikä syvä.
KIRSU: Musta ja hyvin kehittynyt.
KUONO-OSA: Loivasti kapeneva, ei saa olla terävä. Vähäinen levennys kulmahampaiden kohdalla on normaalia. Kuononselkä on suora.
HUULET: Tiiviisti leukojen myötäiset.
LEUAT / PURENTA: Leuat ovat hyvin kehittyneet. Leikkaava purenta.
POSKET: Litteät.
SILMÄT: Ruskeat ja soikeat, ilme on tarkkaavainen. Silmät eivät saa olla suuret
eivätkä ulkonevat.
KORVAT: Ylöskiinnittyneet, jäykästi pystyssä, teräväkärkiset, herkkäliikkeiset ja
hieman toisistaan poispäin suuntautuneet.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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KAULA: Kuiva, lihaksikas, keskipitkä ja ryhdikäs.
RUNKO: Rungon pituus on jonkin verran säkäkorkeutta suurempi eli koira on
suorakaiteen muotoinen.
YLÄLINJA: Uroksilla säästä lantiota kohti hieman laskeva.
SELKÄ: Suora ja voimakaslihaksinen.
LANTIO: Hieman viisto.
RINTAKEHÄ: Tilava ja syvä, ei tynnyrimäinen.
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on hieman nouseva.
HÄNTÄ: Ylöskiinnittynyt, keskipitkä sekä tiheä- ja runsaskarvainen, ei hapsuja.
Häntä on kaartunut selän päälle tai kiertynyt selkälinjan yläpuolelle tai lähelle sitä.
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat kuivat, vahvat, suorat ja yhdensuuntaiset.
Raajan pituus on vähintään puolet säkäkorkeudesta.
LAVAT: Lihaksikkaat; lapaluut ovat pitkät ja viistot.
KYYNÄRPÄÄT: Tiiviisti rintakehän myötäiset, eivät sisään- eivätkä ulospäin
kiertyneet.
VÄLIKÄMMENET: Joustavat ja sivulta katsottuna kyynärvarteen nähden hieman viistot.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat vahvaluustoiset, takaa katsottuna suorat
ja yhdensuuntaiset. Sivulta katsottuna raajat ovat lihaksikkaat ja polvista sekä kintereistä selvästi kulmautuneet.
KARVAPEITE
KARVA: Peitinkarva on karkeaa ja aluskarvaa pitempää, aluskarva pehmeää,
tiivistä ja runsasta. Pään ja raajojen etuosassa karva on lyhyttä, tiheää ja sileää.
Korvien karva on lyhyttä, tiheää ja pehmeää. Eturaajojen ja reisien takaosassa
karva on pitempää. Kaulassa ja lavoissa karva on runsaampaa muodostaen kaulurin.
VÄRI: Kellanpunainen tummemman tai vaaleamman sävyisenä. Tumma kuonoosa on toivottava. Vaaleat kuonon sivut ja posket sallitaan. Väri on vaaleampi
rinnassa, vatsassa, raajoissa, valjaskuviossa, reisien takaosassa ja hännän alapuolella. Korvien takaosassa värisävy on tummempi. Aluskarva on mieluiten kellanvalkea.
KOKO
SÄKÄKORKEUS: Urokset 55 - 63 cm; nartut 52 - 60 cm.
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VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran hyvinvointiin ja terveyteen.
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.

