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PÄRITOLUMAA: Norra. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 12.03.1999. 
 
KASUTUS: Hagijas. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 6: Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1.2: Keskmisekasvulised hagijad. 
Töökatsetega. 
 
ÜLDMULJE: 
Keskmise suurusega ning silmatorkavalt ristkülikukujulise 
kerega. Jõulise kehaehitusega, ent ei tohi jätta raskepärast 
muljet. Tema välimus peab väljendama vastupidavust. 
 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Rindkere sügavus on umbes pool turja kõrgusest. 
 
 
PEA: 
Peahoiak ei ole kõrge. Puhas ja väärikas, hea pikkusega ning 
paralleelsete joontega. Ei ole kiilukujuline. 
 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Pisut kumer, hästi väljendunud kuklakühmuga. Kui koon 
on piisavalt pikk ja hästi arenenud, on eriti isaste koerte puhul 
lubatud suhteliselt jõuline pea juhul, kui kolju paralleelsed 
jooned säilivad. 
Üleminek laubalt koonule: Märgatav, ent mitte sügav ega järsk. 
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NÄOPIIRKOND: 
Nina: Must. Laialt avatud ninasõõrmed. 
Koon: Pigem pikk kui lühike, kandilise kujuga. Sirge ja ühtlase 
laiusega koonuselg. 
Lõuad/hambad: Käärhambumus. Täielik hambumus. 
Põsed: Puhtad põsed ilma esiletungivate põsesarnadeta. 
Silmad: Tumedad. Ümara kujuga. Üsna suured, ent mitte 
pungis. Säravad ning ilmekad, rahuliku ja innuka ilmega. 
Silmalaud on liibuvad. Kõõrdsilmsus on lubatud siniste 
marmorimustriga (laiguliste) koerte puhul. 
Kõrvad: Asetsevad keskmisel kõrgusel, pigem madalal kui 
kõrgel. Pehmed, keskmise laiusega, tipu poole kitsenevad, 
ümarate otstega. Lamedad ilma voltideta. Ripuvad pea lähedal. 
Piisavalt pikad, et ulatuda ettepoole sirgeks tõmmatuna koonu 
keskosani. 
 
KAEL: 
Piisavalt pikk, ilma eriliste voltideta. 
 
KERE: 
Ülajoon: Ühtlane. 
Selg: Sirge, tugev ja mitte liiga pikk. 
Nimme: Lai ja lihaseline, ei ole kõver. 
Laudjas: Väikese kaldega, lihaseline, mitte liiga lühike. 
Rindkere: Hästi kaardunud roietega mahukas rindkere. 
Tagumised roided peavad olema eriti hästi arenenud, mis 
rõhutab rindkere pikkust. 
Alajoon ja kõht: Kergelt tõusva joonega. 
 
SABA: 
Ülajoonega samal joonel. Sabatüvi on jäme ning otsa suunas 
läheb saba peenemaks. Saba peab olema sirge ning seda 
kantakse pisut ülespoole kaardus. Pikkuselt ulatub kannani või 
pisut sellest allapoole. 
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JÄSEMED: 
 
ESIJÄSEMED: 
Üldmulje: Tugevad, kuivad ning kõõluselised esijäsemed. 
Õlad: Lihaselised, pikad ning kaldega abaluud, mis asetsevad 
rindkere lähedal. Abaluude ülemised ääred asetsevad üksteise 
lähedal. Hea nurgistusega õlad ning küünarliigesed. 
Küünarvarred: Sirged. 
Kämblad: Kergelt langeva joonega. 
Käpad: Kaarduvad ning lähestikku asetsevate varvastega. 
Varvaste vahed on karvased. Tugevad padjandid. Käpad peavad 
olema suunatud otse ette. 
 
TAGAJÄSEMED. 
Üldmulje: Hästi nurgitunud. Seistes paralleelsed, ei ole kumerad 
ega lehmakandadega. Lisavarbad peavad olema eemaldatud. 
Reie ülaosa: Lai. 
Põlveliiges: Hästi nurgitunud. 
Reie alaosa: Lai. 
Kannaliigesed: Kuivad ja madala asetusega, küljelt vaadatuna 
laiad. 
Käpad: Kaarduvad ning lähestikku asetsevate varvastega. 
Varvaste vahed on karvased. Tugevad padjandid. Käpad peavad 
olema suunatud otse ette. 
 
KÕNNAK: 
Vaba ning maadhaarav liikumine. Tagantvaates paralleelne, 
jäsemed ei ole kumerad ega lehmakandadega. 
 
KARVKATE: 
 
KARV: 
Sirge, tugev, tihe ja mitte liiga lühike. Reite tagaküljed ning saba 
võivad olla karvasemad, kui ülejäänud karvkate on väga hea. 
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VÄRVUS: 
Must või sinine marmorimustriga (laiguline), heledate 
kollakaspruunide (fawn) või valgete märkidega. Koonust 
kannaliigeseni ulatuv soe pruun toon või domineeriv must koos 
nn musta maskiga ei ole eriti soovitav. Ülemarkeeritud valge, 
mille puhul valge värvus ulatub õlgadele, kõhu alla ning 
jalgadele (sokid) on lubatud märgistus. 
 
SUURUS: 
Turja kõrgus: 
Isased koerad: 50-55 cm, ideaalne kõrgus on 53 cm. 
Emased koerad:  47-53 cm, ideaalne kõrgus on 50 cm. 
 
VEAD: 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse 
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja 
heaolule. 
• Värvus. Kui valget värvust esineb mustas/heledas 

kollakaspruunis (fawn) toonis või valgeid täppe laigulisel 
alal, peab hinne olema sõltuvalt valge värvuse hulgast 
madalam. 

 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD. 
• Agressiivsus. 
• Domineeriv valge värvus (50% või rohkem). 
 
Selgete füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


