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FCI – Standard nr 268 /  09. 08. 1999 /  D  

 
 
 

MUST  NORRA  PÕDRAKOER 
 

(Norsk Elghund Sort) 
 
 

TÕLGE : Dr. Paschoud’ poolt uuele standardivormile kohandatud 
(saksa keeles). 

 
 
 
PÄRITOLU: Norra. 
 
KEHTIVA  ORIGINAALSTANDARDI  AVALDAMISE  
AEG: 
         09. 08. 1999. 
 
KASUTUS: Jahikoer põtrade küttimiseks. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 5 
Spitsilaadsed ja algupärased tõud. 
 
Alarühm 2 
Põhjamaised jahikoerad. 
 
Töökatsetega vaid Põhjamaades (Rootsi, Norra, Soome). 
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ÜLDMULJE :  
Üks tüüpiline ruudukulise kehaehitusega spits; must 
karvkate on üsna tihedalt kerele liibuv; kõrvad on 
teravatipulised ja püstised; saba keerdub selja kohale. 
Kael on rühikalt püstine, lihaseline ja atleetlik.  
 
OLULISED  PROPORTSIOONID :  
Turjakõrgus vastab kerepikkusele. 
Koonuosa ja koljuosa on sama pikkusega. 
 
KÄITUMINE / ISELOOM :  
Kartmatu, energiline ja vapper. 
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PEA :  
Kiilukujuline, nina suunas ahenev. Kuiv ja üsna kerge, 
kõrvade vahelt suhteliselt lai. 
 
PEAPIIRKOND :   
Kolju : Peaaegu lame. 
Üleminek laubalt koonule : Märgatav, kuid mitte järsk. 
 
NÄOPIIRKOND :  
Ninapeegel : Must. 
Koon : Ninaselg on sirge. 
Mokad : Tihedalt liibuvad. 
Lõuad / Hambad : Täiskomplektne käärhambumus. 
Silmad : Mitte pungis, eelistatavalt tumepruunid. 
Kõrvad : Kõrge asetusega, otse püstised, veidi pikemad 
laiusest tüveosas, teravatipulised. 
 
KAEL :  
Keskmise pikkusega, tugev, ilma lõdva kaelanahata. 
 
KERE :  
Ülajoon : Sirge turjast kuni laudjani. 
Turi : Hästi arenenud. 
Selg : Sirge ja tugev. 
Nimme (lanne) : Hästi arenenud, lai ja sirge. 
Laudjas : Lai, hästi lihaseline. 
Rindkere : Suhteliselt sügav; roided on hästi kaardunud. 
Kõht : Kergelt üles tõmmatud. 
 
SABA : 
Kõrge asetusega, lühike, jäme, kaetud tiheda koheva 
karvaga, mis ei moodusta sabavimplit. Tihedalt selja 
kohale keerduv, samas mitte küljele pööratud. 
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JÄSEMED  
 
ESIJÄSEMED : 
Üldmulje : Tugevad, soonilised ja kindlad, kuid mitte 
raskepärased. 
Õlad : Kaldus asetusega.  
Õlavarred : Mõõdukalt kaldus. 
Küünarnukid : Hästi liibuvad, mitte sisse- ega 
väljapööratud. 
Küünarvarred : Sirged. 
Kämblad : Küljelt vaadates mõõduka kaldega. 
Esikäpad : Üsna väikesed, kergelt ovaalsed, kompaktsed 
ja mitte välja pööratud. 
 
TAGAJÄSEMED : 
Üldmulje : Põlve- ja kannalligesed on mõõdukalt 
nurgitunud. Tagantvaates paralleelsed. Kannused on 
ebasoovitavad. 
Reied : Laiad ja lihaselised. 
Põlveliigesed : Mõõdukalt nurgitunud. 
Sääred : Keskmise pikkusega. 
Kannaliigesed : Mõõdukalt nurgitunud. 
Pöiad : Küljelt vaadates kergelt kaldus, tagantvaates 
paralleelsed. 
Tagakäpad: Üsna väikesed, kergelt ovaalsed, 
kompaktsed. 
 
LIIKUMINE : 
Kerge ja väsimatu. Nii eest kui tagant vaadates 
paralleelne. 
 
KARVKATE  
 
KARV : Tihe ja karm, kuid mitte kerele liibuv; lühike ja sile 
peas ning jalgade esipoolel; pikem rinnal, kaelal, jalgade 
tagapoolel ning saba alaosas. Karvkate koosneb karmist  
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ja üsna pikast kattekarvast ning pehmest, rikkalikus ja 
mustast alusvillast. 
 
VÄRVUS : Läikiv must. Lubatud on vaid üsna vähe valget 
rinnal ja käppadel. 
 
SUURUS : 
Turjakõrgus :  

isased : 46 - 49 cm,  ideaalsuurus  47 cm. 
emased : 43 - 46 cm,  ideaalsuurus  44 cm. 

 
VEAD :  
Kõiki kõrvalekaldeid eelnimetatud punktides tuleb lugeda 
veaks, mille aste sõltub otseselt kõrvalekalde ulatusest. 
��Otsehambumus, ebakorrapärane hammastik.  
��Alusvilla puudumine. 
��Valged karvad, valge sabaots. 
��Valged „sokid“. 
��Rahutu, närviline, klähvija. 
 
 
RASKED VEAD : 
��Sünnipärane töbisaba. 
 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD : 
��Agressiivsus. 
��Üle- või alahambumus. 
��Turjakõrgus 3 cm allapoole või 4 cm üle etteantud 

ideaalsuuruse. 
 
Diskvalifitseerida tuleb ilmsete füüsiliste arenguhäiretega 
või käitumishälvetega koerad. 
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Märkus : Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maret Kärdi tõlge  
saksakeelsest originaalist, september 2004. 
heaks kiidetud EKL juhatuses 14.10.2004 protokoll nr 10 


