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TÕLGE: Norra Kennelliit. 
 
 
PÄRITOLUMAA: Norra. 
 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 09.08.1999. 
 
 
KASUTUS: Hagijas. 
 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 6:  Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1.2:  Keskmisekasvulised hagijad. 
 Töökatsetega. 
 
 
ÜLDMULJE: 
Keskmise kasvuga, tugev ja kompaktne koer. Ristkülikukujulise 
kere ning tugeva ülajoonega. 
 
 
PEA: 
 
Keskmise suurusega ning mõõduka laiusega. Ei ole raskepärane. 
Keskmise pikkusega, pisut kiilukujuline, ent mitte kitsenev. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Nii eest kui küljelt vaadatuna pisut kumer. Kuklaluu on 
vaevumärgatav. 
Üleminek laubalt koonule: Märgatav. 
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NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must. 
Koon: Puhas, lai ja sügav. Pigem lühike kui pikk. Sirge 
koonuselg. Küljelt vaadatuna peab koon olema ümara, mitte 
kandilise kujuga. 
Mokad: Puhtad, ei ole rippuvad. Suunurkade suunas ühtlaselt 
langeva joonega. 
Lõuad/hambad: Käärhambumus. 
Põsed: Puhtad ja lamedad. 
Silmad: Tumepruunid. Keskmise suurusega, ei ole pungis. 
Rahuliku ja innuka ilmega. Pilkkile ei ole nähtav. 
Kõrvad: Asetsevad keskmisel kõrgusel. Ei ole laiad ega pikad. 
Tipu poole kitsenevad ja ümarate otstega. Õhukesed ja pehmed, 
ei ripu põskede lähedal, vaid nendest natuke eemal. Ettepoole 
sirgeks tõmmatuna ulatuvad vaevalt koonu keskosani. 
 
KAEL: 
Keskmise pikkusega, tugev. Nahk kaelal ei ole väga lõtv. 
 
KERE: 
Selg: Sirge ja tugev. 
Nimme: Lai ja lihaseline. 
Laudjas: Pikk, lai ning pisut ümar. 
Rindkere: Keskmise laiusega, pikk, sügav ja mahukas. 
Tagumised roided peavad olema eriti hästi arenenud, mis 
rõhutab rindkere pikkust. Rinna sügavus on umbes pool turja 
kõrgusest. 
Kõht: Kõhujoon on pisut tõusev. 
 
SABA: 
Ülajoonega samal joonel. Sabajuur on jäme ning otsa suunas 
läheb saba peenemaks. Kantakse sirgelt või pisut ülespoole 
kaarduvalt. Saba ulatub kannani. 
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JÄSEMED  
 
ESIJÄSEMED: 
 
Üldmulje: Puhtad, tugevad ning kõõluselised, ent mitte 
raskepärased. 
Õlad: Abaluud on kaldega. Õlaliigesed on hästi nurgitunud. 
Küünarnukid: Heade nurkadega. 
Kämblad: Laiad, pigem lühikesed kui pikad. Kerge kaldega. 
Esikäpad: Kõrge asetusega, kaarduvad ning lähestikku 
asetsevate varvastega. Käpad on suunatud otse ette. Tugevad 
padjandid. Varvaste ja padjandite vahed on karvased. 
 
TAGAJÄSEMED: 
 
Reied: Lihaselised ja laiad. 
Põlveliigesed: Heade nurkadega. 
Sääred: Pikad. 
Kannaliigesed: Heade nurkadega. Laiad ja puhtad. 
Kannaliigesed. Pikad, laiad ning pisut ümarad. 
Tagakäpad: Kõrge asetusega, kaarduvad ning lähestikku 
asetsevate varvastega. Käpad on suunatud otse ette. Tugevad 
padjandid. Varvaste ja padjandite vahed on karvased. 
Lisavarbad on lubatud, ent topeltlisavarbad ei ole soovitavad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE 
 
Vaba ning maadhaarav liikumine. Paralleelne nii eest kui tagant. 
Tagantvaates ei esine kooskandsust, samuti ei ole eestvaates 
varbad väljapoole pööratud. 
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KARVKATE 
 
KARV: Sirge ning eelistatult katsudes pisut karm. Tihe, läikiv 
ning mitte liiga lühike. Reite tagaküljed ning saba võivad olla 
karvasemad, kuid mitte liiga karvased. 
 
VÄRVUS: 
• Punakaspruun või kollakaspunane, sageli musta varjundiga 

peas, seljal või sabatüve ümbruses, valgete märgistega või 
ilma. 

• Must või pruun, tavaliselt kombineeritud valgete märgistega. 
• Valge punakaspruunide või kollakaspunaste laikude ja 

märgistega või mustade ja pruunide märgistega. 
Erinevad värvid peavad olema üksteisest selgelt eristatavad. 
 
SUURUS: 
Turja kõrgus: 
Isased koerad: 50-58 cm. Ideaalne turja kõrgus on 54 cm. 
Emased koerad: 47-55 cm. Ideaalne turja kõrgus on 51 cm. 
 
VEAD: 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse 
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja 
heaolule. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
• Agressiivsus. 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
Tõlge: Multilingua büroo. 


