
 1 

 
 

HÄLLEFORSI KOER 
 
 

HÄLLEFORSHUND 
 

(ajutine standard) 
 
 
 
Rootsi Kennelklubi standardikomitee (SKKs Standardkommittè) 01.10.2000 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Päritolu:   Rootsi 
 
Kasutusotstarve:  Jahikoer (põdrakoer) 
 
PKU-klassifikatsioon: Rühm 5 
 
F.C.I. klassifikatsioon: F.C.I. poolt tunnustamata  
 
Üldmulje: Hälleforsi koer on rõhutatult algupärase põhjamaise 

jahitüübiga keskmise suurusega kuni suur põdrakoer. 
Kehaehitus on ristküliku kujuline, kuiv ja tugev, hea 
rühiga. Koer ei või olla liiga raskepärane. Muljet 
avaldab piisav sitkus, julgus ja energilisus.  

 
Pea Pea peab olema kuiv, piklik ja kiilukujuline. Kolju-osa 

on koonu-osaga võrdse pikkusega või veidi pikem. 
 

Kolju-osa  Laubajoon on veidi kaarduv. 
 

Üleminek laubalt  
koonule Laubalõige on selgelt markeeritud, kuid mitte ülemäära 

rõhtatud ega liiga libajas. 
 

Ninapeegel  Ninapeegel on musta värvi ja hästi arenenud.  
Koonupartii Koon on ühtlaselt ahenev kuid mitte liiga terav. 

Normaalne on mõningane laienemine kihvade kohalt. 
Koonuselg peab olema sirge. 

 
   Mokad  Mokad on tihked ja tihedalt koonule liibuvad. 
 

Lõuad/hambadHästiarenenud lõuad ja kääritaoline hambumus. 
 
Põsed   Põsed on üsna lamedad.    
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Silmad Silmad peavad olema pruunid ja terase ilmega. Silmade 
kuju on ovaalne. Mitte liiga suured ega ka välja 
pungituvad.   

 
KõrvadKõrvad on kõrge asetusega, tugevalt püstised, 
teravatipulised ja erksalt liikuvad. Kõrvad on veidi 
laiali suunatud.  

 
Kael: Kuiv ja hästi lihaseline kael on hea pikkusega ja 

rühikalt püstine.   
 

Kere: Kerepikkus ületab mõnevõrra turjakõrgust, st koer on 
ristkülikukujulise kerega 

 
Ülajoon Ülajoon peab isastel olema turjast laudja suunas veidi 

laskuv. 
 
Selg Selg on sirge ja varustatud hästi jõuliste lihastega.   

 
Laudjas  Laudjas on veidi kaldus asetusega. 

 
Rinnakorv Rinnakorv peab olema mahukas ja sügav, kuid mitte 

tünnikujuline.   
 

Alajoon  Kõhujoon on kergelt üles tõmmatud. 
 

Saba Saba on kõrge asetusega, keskmise pikkusega, kaetud 
tiheda ja rikkaliku karvkattega, mis ei moodusta 
karvanarmastust. Saba kaardub seljajoone kohale või 
keerdub seljale või seljajoone lähedale. 
 

 
Jäsemed: 
 

Esivööde: Esijalad on kuivad, tugevad, sirged ja paralleelsed. 
Esijala pikkus on vähemalt pool turjakõrgusest.  

 
Õlad Õlad on lihaseliste, pikkade ja kaldus asetsevate 

abaluudega. 
 

Küünarnukid Küünarnukid on tihedalt vastu rindkere surutud, mitte 
sisse- ega väljapoole pööratud.  

 
Kämblad Kämblad peavad olema nõtked. Külgvaates asetsevad 

küünarvarte suhtes veidi kaldu. 
 

Tagavööde: Tagajalad on tugevaluulised. Tagantvaates peavad 
olema sirged ja paralleelsed. Külgvaates on 
tagajaladhästi lihaselised ja hästi nurgitunud põlvede 
ning kannaliigestega. 
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Karvkate:    
 

Karv Karvkate koosneb pikemast, karmist kattekarvast ja 
lühikesest, pehmest alusvillast. Alusvill peab olema tihe 
ja rikkalik. Peas ja jalgade esikülgedel on karv lühike, 
tihe ja sile. Kõrvad on kaetud lühikese, tiheda ja pehme 
karvaga. Esijalgade ja reite tagaosas on karv pikem. 
Kaela ümber ja õlgadel on karvkate rikkalikum ja 
moodustab kaeluse. 

 
Värvus Värvuse moodustab kollakaspunane oma tumedamate 

ja heledamate varjunditega. Eelistatult tumeda 
koonuosaga.  Lubatud on heledamad koonuküljed ja 
põsed. Värv on heledam rinnal, kõhul, jalgadel, valjaste 
joonises, reite tagaosas ja saba alapoolel. Kõrvade 
tagaosas on värvitoon tumedam. Alusvill on soovitavalt 
kollakasvalge. 

 
 
 
Suurus/kehakaal: 
 
   Turjakõrgus  Isased: 55 - 63 cm 
    Emased: 52 - 60 cm. 
 
Vead:    Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodust tuleb lugeda  

vigadeks, mille aste sõltub otseselt kõrvalekalde 
ulatusest. 
 

Märkus Diskvalifitseerida tuleb kõik selgelt agressiivsed või 
tervist ja heaolu mõjutavate anatoomiliste defektidega 
või käitumishälvetega koerad. 

 
Munandid:   Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt  

arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 

Svenska Kennelklubben 
163 85 SPÅNGA 

Besöksadress Rinkebysvängen 70 
Telefon 08-795 30 00Telefax 08-795 30 40 

Veebileht www.skk.se 
Informatsiooni e-post  info@skk.se 

Standardikomitee e-post  standk@skk.se 
  

 
 
Maret Kärdi tõlge  
rootsikeelsest originaalist, november 2006. 


