Rühm:2; alarühm:2
Kinnitatud EKL juhatuses 06.12.2012

FCI Standard nr 30 / 19.05.2009 / GB

TAANI-ROOTSI KARJAKOER
(Dansk/svensk gårdshund)

2
TÕLGE: Renée Sporre-Willes ja Jennifer Mulholland.
PÄRITOLUMAA: Taani ja Rootsi.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE KUUPÄEV:
26.03.2009.
KASUTUS: Karja- ja seltsikoer
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 2:
Pinšerid ja šnautserid, molossid ja šveitsi alpi
karjakoerad.
Alarühm 1.1:
Pintšerid.
Ilma töökatseteta.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Tõug pälvis ametliku tunnustuse Taanis ja Rootsis 1987. aastal nime all
taani-rootsi karjakoer. Seda tõugu koeri on Taani ja Rootsi taludes peetud
juba väga pikka aega. Seda karjakoera kasutatakse ka valve- ja
seltsikoerana ning rottide püüdmiseks.
ÜLDMULJE:
Väike, kompaktne ning pisut kandilise kerekujuga koer. Üsna hilise
küpsemisega.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Kere on kergelt ristkülikukujuline, 9:10. Rinna sügavuse ja turja kõrguse
suhe peab olema 1:2.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Valvas, tähelepanelik ja elav.
FCI-St. N° 356 – 19.05.2009

EESTI KENNELLIIT

3
PEA:
Pea peab olema kolmnurkse kujuga ning kerega võrreldes üsna väike.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Üsna lai ning kergelt kumerdunud.
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Ninapeegli värvus on kooskõlas karvkatte laikude värvusega.
Koon: Hästi arenenud ning ninapeegli suunas sujuvalt kitsenev, ent ei tohi
jätta teravat muljet. Koon on koljust pisut lühem. Koonuselg on sirge.
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Käärhambumus, ühtlase asetusega ja hästi
arenenud lõikehambad. Tanghambumus on lubatud.
Põsed: Rõhutatud, ent ilma liialdusteta.
Silmad: Keskmise suurusega, pisut ümmarguse kujuga. Ei ole pungis ega
liiga sügaval asetsevad. Tähelepaneliku ja sõbraliku ilmega. Mustade
laikudega koeral on silmad tumedad. Heledamad silmad on lubatud kollaste
või maksapruunide laikudega koerte puhul.
Kõrvad: Keskmise suurusega. Rooskõrvad või nööpkõrvad. Mõlemal juhul
peab murdekoht olema kolju lähedal. Nööpkõrvade puhul asetsevad
kõrvatipud põskede lähedal.
KAEL:
Keskmise pikkusega, tugev ja kergelt kaarduv. Kaelal ei ole lõtva nahka.
KERE:
Kompaktne ning tugeva luustikuga.
Nimme: Lühike, lai ning pisut kumer.
Laudjas: Kergelt ümar.
Rindkere: Pikk, sügav ning ruumikas, hästi kaardunud roietega. Hästi
väljendunud eesrind.
Alajoon ja kõht: Vaid pisut üles tõmmatud.
SABA:
Mitte väga kõrge asetusega. Pikk saba või sünnipärane lühike saba
(tömpsaba). Saba kantakse sirgelt, kergelt kaarduvalt või saablikujuliselt.
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JÄSEMED:
ESIJÄSEMED:
Üldmulje: Esijalad on sirged ja paralleelsed. Eestvaates on jäsemete asetus
laiem kui rinnakorv.
Õlad: Kaldega.
Õlavarred: Kaldega.
Kämblad (kämblaliigesed): Tugevad ja vetruvad.
Esikäpad: Väiksed, ovaalsed ning mitte lähestikku asetsevate varvastega.
TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Hea nurgistusega põlve- ja kannaliigesed. Paralleelsed ja väga
lihaselised.
Reied: Piisavalt laiad.
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Paralleelne ja vaba.
KARVKATE:
KARV: Lühike ja sile. Karv kerel on karm.
VÄRVUS:
Domineerib valge värvus. Lubatud on erinevat värvi ning erineva
suurusega laigud ning laikude kombinatsioonid (must, pruun ning erinevad
kollakaspruunid (fawn) toonid). Pruunide märgistega või ilma. Lubatud on
ka täpid.
SUURUS:
Turja kõrgus:
Isased koerad:
34-37 cm.
Emased koerad:
32-35 cm.
Lubatud kõikumine +/- 2 cm.
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VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning nende
tõsiduse hindamiselt tuleb lähtuda konkreetse kõrvalekalde ulatusest ning
selle mõjust koera tervist ja heaolu silmas pidades.
• Elegantne üldmulje.
• Kitsas esiosa.
• Lühikesed jalad.
• Mitte piisavalt sügav rind.
• Lame või lühike rinnakorv.
• Järsk laudjas.
• Kikkis kõrvad.
• Liiga pikk kael.
• Rõngas saba või lamedalt selja kohal kantud saba.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
•

Agressiivsus ja liigne argus.

Selgete
füüsiliste
diskvalifitseeritakse.

või

käitumuslike

kõrvalekalletega

koerad

NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja
täielikult munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.
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