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TÕLGE: Renée Sporre-Willes ja Jennifer Mulholland. 
PÄRITOLUMAA: Rootsi. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 28.07.2009. 
 
KASUTUS: Jahikoer, 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 5:  Spitsilaadsed ja algupärased tõud. 
Alarühm 2: Põhjamaised jahikoerad. 
 Töökatsetega. 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Norbotteni spitsid (spitsid Põhja-Botnia maakonnast) 
pärinevad ilmselt väikestest laikatüüpi spitsidest, kes elasid 
Nordkapi piirkonnas juba ürgajal. Need väikesed 
jahispitsid on välja arenenud tuhandete aastate vältel 
loodusliku valiku tulemusena, mille käigus ellu jäid vaid 
tugevamad. Karmide oludega Skandinaavia poolsaare 
põhjapoolsetel aladel oli jahipidamine nii toidu kui ka 
nahkade saamiseks vältimatu. Hinnalised nahad nagu 
sooblinahk, nugise- ja kärbinahk olid sajandeid ainsaks 
kehtivaks valuutaks. Kui aga nahkade hinnad peale Teist 
Maailmasõda märgatavalt langesid, vähenes sellega seoses 
ka huvi norbotteni spitside vastu. Tõug hävis ning palju 
aastaid ei registreeritud ühtegi uut seda tõugu koera ning 
Rootsi Kennelliit kustutas selle kui väljasurnud tõu oma 
registrist. Vaid 10 aastat hiljem hakkasid levima 
kuuldused, et Põhja-Botnia väikestes kodumajapidamistes 
peetakse puhastverd norbotteni spitse seltsi- ja 
valvekoertena. Tänu paari inimese pühendunud tööle 
suudeti see vana jahikoera tõug hävimisest päästa. 1967. 
aastal registreeriti tõug uuesti ning koostati ka uus 
standard. 
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ÜLDMULJE: 
Väike, kergelt ristkülikukujulise ja hästi tasakaalustatud 
kehakujuga spits. Kõõluseliste ja hästi arenenud lihastega. 
Valvas ning kõrge peahoiakuga. Kartmatu loomuga ja väga 
vilgas koer. Sugupoole tüüp peab olema selgesti eristatav. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Jahikoerana peab ta olema tähelepanelik ja julge. Ta on 
ergas, elavaloomuline ning enesekindel koer, sõbraliku 
loomuga. 
Kuigi seda tõugu koeri kasutati põhiliselt suurte põldpüüde 
(metsiste ja tetrede) püüdmiseks, suudavad nad edukalt 
jahtida ka karusloomi ning põtru. 
 
PEA: 
Tugev ja puhta joonega. Ülalt ja küljelt vaadatuna läheb nina 
suunas sujuvalt kitsamaks. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Suhteliselt lai, otsmik on kergelt kumer, kolju ülaosa on 
üsna lame. 
Üleminek laubalt koonule: Märgatav, ent vaid kergelt 
väljendunud. 
  
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must. 
Koon: Koonu pikkus on pool pea pikkusest või pisut lühem. 
Koon läheb nina otsa suunas peenemaks, ent ei tohi olla 
terav. 
Mokad: Peenikesed ja liibuvad. 
Põsed: Väljendunud. 
Lõuad/hambad: Lõuad ja hambad on hästi arenenud. 
Käärhambumus. 
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Silmad: Keskmise suurusega, mandlikujulised ja viltuse 
asetusega. Säravad, rahuliku ning tähelepaneliku ilmega. 
Tumepruunid. 
Kõrvad: Kõrge asetusega, kikkis, keskmisest pisut suuremad. 
Kõrvalestad on tugeva nahaga, kõrvaotsad on kergelt ümara 
kujuga. 
 

KAEL: 
Mõõduka pikkusega, kerega võrreldes kuiv ja lihaseline, 
kergelt kaarduv ning hea ulatusega. 
 
KERE: 
 
Turi: Väljendunud. 
Selg: Lühike, tasane, tugev, lihaseline ja nõtke. 
Nimme: Lühike ja lai. 
Laudjas: Mõõduka pikkuse ja laiusega, kergelt kaldus. Hästi 
arenenud ja tugevate lihastega. 
Rindkere: Mõõdukalt sügav ja pikk. Rindkere sügavuseks on 
pool turja kõrgusest. Tagumised roided on hästi arenenud. 
Eestvaates ovaalse kujuga ja normaalse laiusega. Eesrind on 
hästi arenenud ja hästi väljendunud. 
Alajoon ja kõht: Külgvaates peab rindkere alajoon olema 
küünarnukiga samal kõrgusel või pisut madalamal ning 
minema märkamatult üle kõhujooneks. Kõht on vaid pisut üles 
tõmmatud. 
 
SABA: 
 
Üsna kõrge asetusega, keerdub lõdvalt üsna kõrge kaarega. 
Sabaots puutub vastu reit. Sirgekstõmmatult ei tohi saba 
ulatuda kannast madalamale. 
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JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Eestvaates ei tohi jäsemed olla liiga kitsa ega liiga laia 
asetusega. Jalad on sirged ja paralleelsed. 
Õlad: Abaluud on pikad, laiad ja lihaselised. Turi on hästi 
arenenud. Liibuvad vastu rinnakorvi. Kaldus asetusega. 
Õlavarred: Abaluudega võrdse pikkusega. Moodustavad 
abaluudega märgatava nurga. Hästi arenenud ning 
rindkere lähedal asetsevad, ent ei takista liikumist. 
Küünarnukid: Ei ole sisse- ega väljapoole pööratud. 
Küünarvarred: Sirged, tugevate luudega. Kuivade, ent elastsete 
lihastega.  
Kämblad (kämblaliigesed): Külgvaates tugevad ja kergelt 
kaldus. 
Esikäpad: Väiksed, tugevad ja otse ette suunatud käpad. 
Lähestikku asetsevate ja hästi kaardunud varvastega. Hästi 
arenenud ja tugevad padjandid. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Seistes on jalad tagantvaates paralleelse asetusega. 
Reied: Proportsionaalse pikkusega, moodustavad vaagna suhtes 
peaaegu täisnurga. Tugevate lihastega. 
Põlveliigesed: Tugevad, hästi väljendunud nurgistusega. 
Sääred: Moodustavad reie suhtes märgatava nurga. 
Kannad: Tugevad. 
Kannad (pöialiigesed): Kuivad, vetruvad ja üsna pikad. 
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Sujuv, vaba ja maadhaarav. Ülajoon püsib liikumisel 
tasasena. Jalad on nii eest- kui tagantvaates paralleelse 
asetusega. 
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KARVKATE: 
 
Karv: Topeltkarv. Karv on karm, lühike ja sirge, peenikese 
ja tiheda aluskarvaga. Pealiskarv on üsna liibuv ning 
erinevates kehaosades erineva pikkusega. Karv on kõige 
lühem koonuseljal, kolju ülaosas, kõrvadel ning jäsemete 
esikülgedel. Karv on kõige pikem kaelal, reite tagakülgedel 
ning saba alumisel küljel. 
 
VÄRVUS: Puhas valge, hästi väljendunud ja ühtlaselt 
jaotunud laikudega, mille ideaalseks värvuseks on kõik 
punased ja kollased toonid. Laigud kerel peavad olema 
üsna suured. Värvilised laigud peavad katma pea külgesid 
ja kõrvu. Mustad, erinevat tooni kollakaspruunid (fawn) 
või aguutivärvi laigud on lubatud, ent eelistatud on 
ülalmainitud ideaalsed värvid. 
 
KÕRGUS JA KAAL: 
 
Turja kõrgus: 
Ideaalne kõrgus isastel: 45 cm. 
Ideaalne kõrgus emastel: 42 cm. 
Lubatud kõikumine +/- 2 cm. 
  
VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse 
kõrvalekalde ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja 
heaolu silmas pidades ning koera võimekusest teha 
tavapärast tööd. 
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TÕSISED VEAD: 
 

• Roosa või maksapruun nina. 
• Puuduvad hambad, välja arvatud P1. 
• Pruunid märgised.  
• Tähnilisus (roaning ja ticking).  

 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 

• Agressiivsus või liigne argus. 
• Tömpsaba. 
• Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega 

koerad diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


