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FCI – Standard nr 237 /  09. 08. 1999 /  D  

 
 
 

NORRA  ÕUEKOER 
 

(Norsk Buhund) 
 
 
 

TÕLGE :  Dr. J.-M. Paschoud’ poolt uude standardimudelisse 
kohandatud (saksa keeles). 

  
 
PÄRITOLU: Norra. 
 
KEHTIVA  ORIGINAALSTANDARDI  AVALDAMISE  
AEG: 
         09. 08. 1999. 
 
KASUTUS: Mitmekülgselt kasutatav valve-, õue- ja 
karjakoer. 
. 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 5 
Spitsilaadsed ja algupärased tõud. 
 
Alarühm 5.3 
Põhjamaised valve- ja karjakoerad. 
 
Töökatseteta. 
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ÜLDMULJE : 
Tüüpiline spitsitõug, veidi alla keskmise kasvuga, 
ruudukujulise kehaehitusega; välimuselt terane ja siiras. 
Kõrvad on püstised ja teravatipulised; saba on tiheda 
rõngana selja kohale keerdunud. 
 



NORRA ÕUEKOER  nr 237   
  Rühm: 5 alarühm 5.3  
  Kinnitatud FCI: 09.08.1999  

 EESTI KENNELLIIT 

3 

 
KÄITUMINE / ISELOOM : 
Julge, energiline, sõbralik. 
 
PEA : 
Pea on kerega sobivas suuruses; mitte liiga raske, 
kiilukujuline ja kuiv. Soolised erinevused isaste ja emaste 
vahel on selgelt väljendunud. 
 
PEAPIIRKOND : 
Kolju : Peaaegu lame; koljuosa ja koonu ülemised 
piirjooned on paralleelsed. Silmade alt on koljuosa hästi 
täitunud. 
Üleminek laubalt koonule : Hästi, kuid mitte liiga tugevasti 
väljendunud. 
 
NÄOPIIRKOND : 
Ninapeegel : Must. 
Koon : Koljuosaga ligilähedaselt sama pikkusega. Mitte 
liiga kitsas ega ka liiga raske. Ninaselg on sirge. 
Mokad : Tihedalt liibuvad, mustad. 
Lõuad / Hambad : Täiskomplektne hammastik kääritaolise 
hambumusega. 
Silmad : Ovaalsed; võimalikult tumeda värviga; 
silmalaugude servad on mustad. 
Kõrvad : Keskmise suurusega, teravad, jäigalt püstise 
asetusega. 
 
KAEL : 
Keskmise pikkusega, kuiv, tugev, püstise asetusega. 
 
KERE : 
Selg ja nimme (lanne) : Lühike, tugev ja sirge. 
Laudjas : Nii vähe laskuv kui võimalik. 
Rindkere : Sügav, hästi kaarduvate roietega. 
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SABA : 
Kõrge asetusega, tihedasse rõngasse keerdunud, ulatub 
üle selja keskkoha, ei ole väga küljele pööratud. 
 
JÄSEMED :  
 
ESIJÄSEMED : 
Üldmulje : Tugevad,  hea luulise struktuuriga. 
Õlad : Mõõdukalt kaldus. 
Küünarnukid : Hästi liibuvad, mitte sisse- ega väljapoole 
pööratud. 
Küünarvarred : Sirged. 
Kämblad : Mõõdukalt kaldus asetusega. 
Esikäpad : Ovaalsed, kompaktsed. 
 
TAGAJÄSEMED :  
Üldmulje : Mõõdukalt nurgitunud. 
Reied : Jõulised, hästi lihaselised. 
Sääred : Hästi lihaselised. 
Tagakäpad : Ovaalsed, kompaktsed. 
 
LIIKUMINE : 
Liikumine on väsimatu, paralleelse ja tugeva tõukega 
sammuga. Seljajoon jääb liikumisel kindlaks. 
 
KARVKATE :  
 
KARV : Kattekarv on jäme, rikkalik, karm, kuid üsna 
siledalt liibuv. Peas ja jalgade esikülgedel on karv 
võrdlemisi lühike, kaelal, rinnal, reite tagaosas ja sabas on 
see pikem. Alusvill on pehme ja tihe. 
 
VÄRVUS :  
��Nisukarva (biskviit) : Ulatub üsna heledast kuni kollaka 

punaseni. Tumedaks värvunud karvatippudega või ilma, 
mis omakorda ei mõjuta põhivärvust. Lubatud on ka  
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��mask. Eelistatud on selged ja säravad värvid. Valget 

olgu võimalikult vähe. 
��Must : Eelistatumalt ühevärviline (ilma pronksikarva 

toonita). Valget olgu võimalikult vähe. 
 
SUURUS JA KEHAKAAL : 
 
Turjakõrgus :   isastel :  43 - 47 cm, 
    emastel :  41 - 45 cm. 
 
Kehakaal :  isastel :      umbes 14 - 18 kg, 
    emastel :  umbes 12 - 16 kg. 
 
VEAD : 
Iga kõrvalekallet eespool toodud punktidest tuleb käsitleda 
veana ja hindamisel suhtuda sellesse sõltuvalt vea 
raskusastmest. 
�� Liiga habras või liiga jämedakoeline kehaehitus, 

elegantsi puudumine. 
��Maksakarva või roosakaspunane ninapeegel. 
��Otsehambumus. 
��Heledad silmad, pungis silmad. 
�� Lõtv sabarõngas, rippuv saba, ebasoovitav 

karvanarmastus sabas. 
��Tagakõrge kehaehitus. 
��Esijalgade paterdav käik, lühike, ebapiisavalt tõhus 

samm. 
�� Laines või pikk karv. 
��Närvilisus. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD : 
��Agressiivsus. 
��Üle- või alahambumus. 
��Mitte püstised kõrvad. 
�� Igasugune eespool nimetamata värvus. 
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��Standardis antud piirväärtustest 1 cm võrra väiksemad 

või 2 cm võrra suuremad koerad. 
 
Diskvalifitseerida tuleb kõik füüsiliste arenguhäiretega või 
käitumishälvetega koerad. 
 
 
 
 
Märkus : Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maret Kärdi tõlge  
saksakeelsest originaalist, oktoober 2004. 
heaks kiidetud EKL juhatuses 16.12. 2004 protokoll nr 13 
 
 


