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TÕLGE: Renée Sporre-Willes. 
PÄRITOLUMAA: Rootsi. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 17.07.1997. 
 
KASUTUS: 
Jäneste ja rebaste jahil kasutatav hagijas. Ei sobi karjas 
töötamiseks ega hirvejahiks. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 6: Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1.2: Keskmisekasvulised hagijad. 
 Töökatsetega. 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
19. sajandil elas Smålandi maakonnas väga mitut erinevat tõugu 
hagijaid. Mõned Saksamaalt, Poolast ning Baltimaadest pärit 
esivanematega hagijad jõudsid Smålandisse suurte sõdade ajal 
(1611-1718) koos sõduritega. Need koerad segunesid kohalike 
spitsilaadsete farmikoertega ning inglise hagijatega ning nii 
kujuneski välja Smålandi hagijas. Suurus ja värvus varieerusid, 
samuti saba pikkus. Mõned koerad olid musta-pruunikirjud, 
teised punased või kollased. Üsna levinud olid valged märgised. 
Mõned koerad sündisid lühikese sabaga. 20. sajandi alguses 
tehti suuri jõupingutusi vana Smålandi hagija taastamiseks. Eriti 
taheti taastada seda lühikese sabaga liiki, kuigi 1921. aastal 
koostatud esimene standard lubas nii sünnipärast lühikest kui ka 
pikka saba. Põhivärvuseks määrati must ja pruun, ent punane ja 
kollane olid samuti lubatud. Lubatud olid ka valged märgised. 
Smålandi hagijale on pidevalt lisatud uut verd, mis on mõnikord 
sisse toonud ka teiste tõugude tugevaid omadusi. Viimati toimus 
see 1950-ndatel aastatel, kui lühikese aja jooksul registreeriti 
lubatud tüübiga, ent teadmata päritoluga koeri Smålandi hagija 
nime all. 
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ÜLDMULJE: 
Üsna elegantse välimusega robustne koer, kes peab olema tugev, 
ent mitte kehaehituselt raskepärane. Karvkate peab olema karm. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Peaaegu kandiline kerekuju. Kere sügavus peab olema peaaegu 
pool turja kõrgusest. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Rahulik ning sõbralik koer, truu ning tähelepaneliku loomuga. 
 
PEA 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Kuiv ja keskmise pikkusega. Kolju on kõige laiem 
kõrvade vahelt. 
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud. Vahemaa 
kuklakühmust laubalõikeni on võrdne laubalõike ja ninapeegli 
vahelise vahemaaga. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must, suurte ninasõõrmetega. 
Koon: Koon on hästi arenenud, ei ole robustne ega terav. 
Koonuselg on sirge ning kolju joonega paralleelne. 
Mokad: Ülemine huul on vaid pisut rippuv. 
Põsed: Lihaselised põsed. 
Lõuad/hambad: Käärhambumus. Tugevad ja hästi arenenud 
hambad. 
Silmad: Tumepruunid, rahuliku ilmega. 
Kõrvad: Üsna kõrge asetusega ning valvelolekus kergelt 
tõstetud. Pisut lühemad kui vahemaa kõrvatüvest poole koonuni. 
Kõrvad ripuvad lamedalt ning on otsast ümarad. 
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KAEL: 
Mõõduka pikkusega. Tugev, ent mitte robustne. Sulandub hästi 
õlgadesse. Nahk kaelal on pehme ning liibuv. 
 
KERE: 
Turi: Turi on hästi väljendunud. 
Selg: Selg on lühike ja jõuline. 
Nimme: Lihaseline ja pisut kaarduv. 
Laudjas: Laudjas on kerge kaldega, pikk ning lai. 
Rind: Rinnakorv on hästi arenenud ning roided on hästi 
kaardunud. 
Alajoon ja kõht: Kõhujoon on vaid pisut üles tõmmatud. 
 
SABA: 

• Pikk. Sabatüvi asetseb seljajoonega samal kõrgusel. 
Sirge või kergelt saablikujuliselt kaarduv. Ulatub vaevu 
kandadeni. Poolpikk saba on samuti lubatud. Liikumisel 
ei kanta saba eelistatult seljajoonest kõrgemal. 

• Sünnipärane lühike saba (tömpsaba) või karusaba on 
lubatud.  

JÄSEMED 
ESIJÄSEMED: 
Üldmulje: Eestvaates on esijalad sirged ja paralleelsed. Tugeva 
luustikuga, mis on ülejäänud koeraga heas tasakaalus. 
Õlad: Õlad on pikad, lihaselised ja hästi tahapoole suunatud. 
Lähestikku asetsevad. 
Õlavarred: Õlavarred on pikad ning asetsevad õla suhtes 
täisnurga all. 
Küünarnukid: Hoitakse kere lähedal ning ei ole rinnakorvi all 
nähtavad. 
Kämblad (randmed): Vetruvad. Moodustavad küünarvarrega 
väikese nurga. 
Esikäpad: Hästi kaardunud ning lähestikku asetsevate 
varvastega. 
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TAGAJÄSEMED: 
 
Üldmulje: Tagantvaates tugevad ja paralleelsed. 
Reied: Lihased on hästi arenenud ning reied on küljelt vaadatuna 
laiad. 
Põlveliigesed: Hea nurgistusega. 
Kannaliigesed: Hea nurgistusega. 
Pöiad: Lühikesed, kuivad ja sirged. 
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad. Lisavarbad on 
ebasoovitavad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
 
Paralleelne, tugev ning ulatuslik. 
 
KARVKATE 
 
KARV: Keskmise pikkusega, karm ning liibuv karv, mis on 
karmim seljal ja kaelal. Lühike, tihe ja pehme aluskarv. Pea 
peal, kõrvadel ning jalgade esikülgedel peab karv olema lühike 
ja sile. Saba all ning reite tagakülgedel on pealiskarv pikem kui 
seljal. Karv on hästi arenenud ka varvaste ja padjandite vahel. 
 
VÄRVUS: Must-pruun. Kõik pruunid toonid merevaigutoonist 
kuni sooja punakaspruunini. Väikesed valged märgised rinnal ja 
varvastel on lubatud. 
 
KÕRGUS 
 
Turja kõrgus: 
Isased: 46-54 cm. Ideaalne turja kõrgus on 50 cm. 
Emased: 42-52 cm. Ideaalne turja kõrgus on 46 cm. 
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VEAD: 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse 
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja 
heaolule. 
• Valed proportsioonid, st liiga ristkülikukujuline kerekuju. 
• Puudulikult väljendunud sootüüp. 
• Raske pea, lai kolju. 
• Lühike või väga terav koon. 
• Rippuvad suunurgad. 
• Üle- või alahambumus, tanghambumus. 
• Heledad silmad. 
• Liiga pikk selg. 
• Lühike ja järsk laudjas. 
• Seljajoonest kõrgemal kantud saba. 
• Piiratud tagajalgade liikumine. 
• Lühike või õhuke karv. 
• Pruunide märgiste puudumine. Mustad märgid (nagu 

pliiatsitõmbed) pruunis toonis. 
• Liiga palju valget. Valge tooni esinemine selleks mitte 

ettenähtud piirkonnas. 
• Maksapruun ja pruun värvus. 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
• Agressiivsus ja liigne argus. 
• Ükskõiksus. 
• Väga suur üle- või alahambumus. 
• Turja kõrgus on ettenähtud vahemikust rohkem kui 1 cm 

võrra väiksem või suurem. 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
Tõlge: Multilingua büroo. 


