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VALGE  ROOTSI  PÕDRAKOER 

 

SVENSK VIT ÄLGHUND 
 
 
PÄRITOLU: Rootsi  
 
KASUTUS: Põhjamaine jahispits . 
 
Algne kasutus:  Tõug on välja arenenud 
põdrakoera-tõugudest, hallist norra põdrakoerast 
“gr�hund” ja jämtlandi koerast. Tüübilt on ta lähedasem 
jämtlandi koerale kui norra põdrakoerale. Ta on norra 
hallist põdrakoerast suurem ning jämtlandi koera sarnaselt 
pigem pikema kehaehitusega kui ruudukujuline. Valge 
põdrakoer on ennekõike jahikoer, keda kasutatakse 
suurulukit peatava ja paigal hoidva koerana põtrade, 
karude, ilveste ja mäkrade küttimisel. 
 
PKU-klassifikatsioon:  
Rühm 5 
 
F.C.I. klassifikatsioon:  
F.C.I. poolt tunnustamata  
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ÜLDMULJE: 
Rootsi valge põdrakoer on keskmise kasvuga, 
ristkülikukujulise ja proportsionaalse kehaehitusega koer. 
Ta peab olema nõtke ja rühikas, ühtaegu nii rahumeelse 
kui ka tähelepaneliku ilmega.  
 
Üleminek laubalt koonule: Laubalõige on selge kuid mitte 
ülemäära rõhtatud. 

 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Ninapeegel on soovitavalt musta värvi 
pigmendiga, lubatud on ka pruun või roosa ninapeegel. 
Koon: Koonuosa on ligikaudu samapikkune kolju-
osaga. 
Mokad: Mokad on tihked ja tihedalt liibuvad. 
Põsed: Põsed on pigem lamedad kui kumerdunud. 
Lõuad/hambad:  Kääritaoline hambumus ja 
tugevad hambad.  
Silmad: Silmad peavad olema väikesed, ovaalsed ja 
pruuni värvi, soovitavalt tumepruunid.   
Kõrvad: Kõrvad on püstised, pigem laia kui kõrge 
asetusega. Kõrvad on veidi pikemad oma laiusest 
tüveosas. 
 
KAEL:  
Kael on hästi lihaseline. Selle pikkus on ligikaudu võrdne 
pea pikkusega. 
 
KERE: 
Turi:  Turi on hästi arenenud ja kõrgub üle seljajoone.   
Nimme (lanne):  Nimme on lai, lihaseline ja 
kergelt kumerdunud. 
Laudjas: Laudjas on lai, pikk ja veidi kaldus asetusega. 
Rinnakorv: Rinnakorv peab olema sügav, mahukas ja 
lihaseline.   
Alajoon: Kõhujoon on kergelt üles tõmmatud. 
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SABA:  
Saba on kõrge asetusega, keskmise pikkusega ja ühtlase 
jämedusega. Saba keerdub mitte eriti tiheda rõngana 
seljale või selja kohale seda puudutades. Saba on kaetud 
koheva karvaga, mis ei moodusta karvanarmastust. 

 
JÄSEMED: 
ESIVÖÖDE:  
Üldmulje: Eestvaates täiesti sirged ja paralleelsed.  
Õlad: Labaluu ja õlavarreluu vaheline nurk peab 
olema 90 - 100º. 
Kämblad: Kämblad peavad olema veidi kaldu. 
 
TAGAVÖÖDE: 
Üldmulje: Tagantvaates täiesti sirged ja paralleelsed, hästi 
nurgitunud põlve- ja kannaliigestega. Lisavarbad on 
ebasoovitavad. 
Käpad: Käpad on kujult võimalikult ovaalsed ja hästi 
kokku surutud. 
 
KARVKATE: 
 
KARV:   
Karvkate peab olema tihe, pehme alusvillaga ja tiheda, 
jäiga ning sirge kattekarvaga. 
VÄRVUS: 
Puhas valge. Lubatud on kerge kollakas varjund. 
 
SUURUS/KEHAKAAL: 
 
Ideaalne turjakõrgus Isased: 56 cm 
     Emased: 53 cm. 
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VEAD: 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodust tuleb lugeda vigadeks, 
mille aste sõltub otseselt kõrvalekalde ulatusest. 
Hambad : Puududa võib kõige rohkem kuni kaks 
eespurihammast (premolaari). 
 
 
 
 
Munandid:   Isastel peab olema kaks 
nähtavalt normaalselt arenenud ja täielikult munandikotti 
laskunud munandit. 
 
 
 
 

Svenska Kennelklubben 
/Hundägarnas riksorganisation/ 

163 85 SPÅNGA 
Besöksadress Rinkebysvängen 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maret Kärdi tõlge  
rootsikeelsest originaalist, veebruar 2005. 
heaks kiidetud EKL juhatuses  20.04.2006 protokoll nr 5 
 


