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FCI – Standard nr 42 /  21. 05. 2003 /  D  

 
 
 

JÄMTLANDI  KOER 
 

( Jämthund) 
 

 
 
TÕLGE :  Dr.J.-M. Paschoud ja pr R.Binder (saksa keelde).         

 
 
PÄRITOLU: Rootsi.  
 
KEHTIVA  ORIGINAALSTANDARDI  AVALDAMISE  
AEG: 
         25. 03. 2003. 
 
KASUTUS: Jahikoer. 
 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 5 
Spitsilaadsed ja algupärased tõud. 
 
Alarühm 2  
Põhjamaised jahikoerad. 
 
Töökatsetega vaid Põhjamaades (Rootsi, Norra, Soome). 
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Illustratsioon M.Davidson 
 
 
LÜHIKENE  AJALOOLINE  ÜLEVAADE :  
Jämtlandi koer (rootsi põdrakoer) tunnistati tõuks alles 
aastal 1946. Sellest hoolimata kuulub ta väga vanade 
koeratõugude hulka, kes on tuntud juba aegadest, kui käis 
Põhja-Rootsi asustamine kütt-rahvaga. Niivõrd hilise 
tunnustamise põhjus oli selles, et väiksemat norra 
põdrakoera ja jämtlandi koera käsitleti ühe ja sama tõuna. 
Sellele vaatamata suutis ta end säilitada iseseisvana ja 
segunemata. – Jämtlandi koer on ette nähtud peaasjalikult 
põtrade jahiks, kuid on olnud, eriti varasemal ajal, 
kasutusel ka karude ja ilveste küttimisel. Seepärast peab 
seda tõugu  koer olema ka eriliselt tugev ning vastupidav.  
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ÜLDMULJE :  
Jämtlandi koer on suurekasvuline, ristküliku kujulise 
kehaehitusega, selgepiiriline ja tugev spitsitõug. Hea 
kasvuga kuid samas siiski ka liikuv ning hea rühiga. Kerest 
ei või jääda liiga pikka muljet, kuid see ei tohi ka liiga 
raskena mõjuda.  
 
KÄITUMINE / ISELOOM :  
Vapper ja energiline, samas ka tasakaalukas ja rahulik.  
 
PEA :  
Puhaste piirjoontega ja piklik, suhteliselt lai kõrvade 
vahelt. 
PEAPIIRKOND :   
Kolju : Kergelt kumerdunud. 
Üleminek laubalt koonule : Märgatavalt, kuid mitte eriti 
tugevalt väljendunud. 
 
NÄOPIIRKOND :  
Koon : Koonu pikkus mõõdetuna laubalõikest ninaotsani 
on veidi lühem vahemaast laubalõike ja kuklakühmu 
vahel. Koon aheneb sujuvalt nina suunas. Ei pealt- ega 
külgvaates ei või koon olla liiga terav, pigem tömp. 
Ninaselg on sirge, lai ja tugev, laia ninapeegliga. 
Mokad : Tihedalt liibuvad.  
Lõuad / Hambad : Kääritaoline hambumus.  
Põsed : Kuivad. 
Silmad : Kergelt ovaalse kujuga ja pruuni värvi. Ilme on 
terane kuid rahulik.  
Kõrvad : Kõrge asetusega, perfektselt püstised ja 
teravatipulised, meeleolu rõhutavalt liikuvad; veidi 
pikemad laiusest kõrvatüve osas. Kõrvade sisepind on 
kaetud rikkaliku karvaga. 
 
KAEL :  
Pikk, selgepiiriline, tugev ja hästi välja sirutatud.  
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KERE :  
Jõuline ja selgete piirjoontega; pikkus ületab veidi 
turjakõrgust. 
Selg : Sirge ja turjast laudja suunas veidi laskuv. 
Nimme (lanne) : Lai ja hästi arenenud. 
Laudjas : Lai ja vaid veidi laskuv. 
Rindkere : Hea sügavusega ja hästi kaardunud roietega. 
Alajoon ja kõht : Kõht on kergelt üles tõmmatud. 
 
SABA :  
Kõrge asetusega, keskmise pikkusega ja niisamuti 
keskmise tugevusega, selja kohale või taha keerduv, aga 
mitte liiga tiheda rõngana. Kaetud tiheda karvkattega, mis 
ei moodusta narmastust. 
 
JÄSEMED  
 
ESIJÄSEMED :  
Õlad : Labaluud on pikad, tahapoole hästi kaldus 
asetusega. 
Küünarnukid : Hästi rindkerele liibuvad.  
Küünarvarred : Sirged, kuivad, tugeva luustikuga. 
Esikäpad : Tugevad, veidi ovaalsed, otse ettepoole 
suunatud; varbad on tihedalt kokku surutud. 
 
TAGAJÄSEMED :  
Üldmulje : Tagantvaates on tagajalad paralleelsed.  
Põlved : Hästi nurgitunud. 
Kannaliigesed : Hästi nurgitunud. 
Tagakäpad : Nagu esikäpad.  
 
LIIKUMINE :  
Liikumine on jõuline, vaba ja hea ulatusega. Traavil 
liikudes kalduvad jalad lähenema keskjoonele (single 
tracking). 
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KARVKATE  
 
KARV : 
Kattekarv on suhteliselt liibuv kuid mitte sile. Alusvill on 
lühike, pehme, heledamat värvi, eelistatavalt kreemikas. 
Peas ja jalgade esipooltel on karv lühike. Pikem on see 
kaelal, rinnal, sabas ning esijalgade ja reite tagapoolel. 
 
VÄRVUS :  
Heledam või tumedam hall. Iseloomulikud joonisemärgid: 
helehall või kreemikas värv koonu külgedel, põskedel, 
kurgu all, rinnal, kõhul, jalgadel ja saba all. 
 
SUURUS : 
 
Turjakõrgus :  

Isastel : 57 - 65 cm. Ideaal 61 cm 
Emastel :  52 - 60 cm. Ideaal 56 cm 

 
VEAD :  
Kõiki kõrvalekaldeid eelnimetatud punktides tuleb lugeda 
veaks, mille aste sõltub otseselt kõrvalekalde ulatusest.  
��Kollased silmad. 
��Rõngassaba. 
��Nõgised kreemid värvimärgised. 
�� Liiga lühike karvkate. 
��Kerge luustik. 
�� Lühike saba. 
��Väljasirutatud saba. 
 
RASKED VEAD : 
��Kumer otsmik. 
��Märgatavad sarnakaared. 
��Terav koonuosa. 
��Hammaste puudumine, välja arvatud P1. 
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��Ruudukujuline kehaehitus. 
��Kerge kehaehitus. 
��Raske ja toores kehaehitus. 
�� Läbivajuvad käpad. 
�� Läbiv, hästi selgepiiriline valge triip kurgualuselt 

rinnakuni, niinimetatud „lips“. 
��Ebapiisavalt nurgitunud tagajalad. 
��Õhuke, piitsataoline saba. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD : 
��Agressiivsus või märgatav  pelglikkus. 
��Turjakõrguse erinevus standardis ettenähtust. 
��Üle- või alahambumus. 
��Rippuvad kõrvad. 
�� Iseloomulike kreemjate värvimärgiste puudumine.  
 
Diskvalifitseerida tuleb ilmsete füüsiliste arenguhäiretega 
või käitumishälvetega koerad.  
 
 
 
 
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 


