
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLANNINVINTTIKOIRA 

(GREYHOUND) 

 
Rotumääritelmä selityksin Ruotsin Vinttikoirakerhon (SvVK) konferensissa 2007 
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Erinomaisia! - eri esitystekniikka antaa erilaisen kuvan …. 
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THE PERFECT GREYHOUND  Dame Julia deBerners-1481 

 

Headed like a snake, 

Necked like a drake, 

Backed like a beam, 

Sided like a bream, 

Taylored like a rat, and 

Footed like a cat. 

 

Tämä moniste on muokattu ja uudistettu versio monisteesta, joka laadittiin SvVK:n (kääntäjän 

huomautus: Ruotsin vinttikoiraliitto) tuomarikonferenssiin marraskuussa 1992. Muokkauksen on 

tammikuussa 2007 tehnyt Göran Bodegård, joka teki myös alkuperäisen monisteen. Ensimmäisen 

painoksen ja tämän painoksen välissä rotumääritelmää on tarkistettu useassa kohdassa, mikä on 

otettu tekstissä huomioon. 

 

Monisteen tekijänoikeus on laatijalla ja se julkaistaan muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen. 

Jälkipainos ja lainaaminen on sallittu, jos lähde mainitaan tavanomaisella tavalla! Göran Bodegård 

on laatinut tekstin Svenska Greyhoundklubbenin (kääntäjän huomautus: Ruotsin Greyhoundkerho) 

toimeksiannosta ja jolla on teoksen vapaa käyttöoikeus. SKK:lla ja  SvVK:lla (kääntäjän 

huomautus: Ruotsin kennelliitto ja Ruotsin vinttikoiraliitto) on monisteen käyttöoikeus 

tuomarikoulutuksessa. Tekstiä ei saa muuttaa ilman tekijän lupaa. 

 

Teksti on kattava eikä moniste tästä syystä sovellu ”pikaoppaaksi”. Tekstiä voidaan täydentää 

lokakuun 2007 konferenssin päätösten ja siellä tehtyjen huomautusten perusteella. Rotumääritelmää 

koskevat selitykset heijastavat tekijän omia kokemuksia ja mielipiteitä. Jos selitysten ja 

rotumääritelmän välillä on eroavaisuuksia, rotumääritelmä on se, jota on noudatettava.  

Rotumääritelmän teksti esitetään lihavoituna ja selitykset tavallisena tai kursivoituna tekstinä.  

 

Vuoden 1992 monistetta ei ole pystytty toistamaan alkuperäisen laatuisena, koska 

alkuperäiskappale on kadonnut ja kuvien laatu skannauksena tapahtuneen jälleenpainamisen 

yhteydessä ei anna riittävän hyvää tulosta.  

 

Alkuperäisessä monisteessa – jossa on vanhempi rotumääritelmän käännös – on runsaasti kuvia, 

jotka kuvaavat virheellisiä ja huonoja osia englanninvinttikoiran eri anatomisista osista ja asiasta 

kiinnostuneet voivat saada kopion (huonommalla kuvalaadulla) monisteesta SKK:n 

koulutusosastolta. Vanhemman monisteen rotumääritelmää ei ole päivitetty. (Kääntäjän huomautus: 

käännöksessä on käytetty rotumääritelmän vuonna 2011 hyväksyttyä suomenkielistä versiota.) 

 

Tässä monisteessa kuvat esittävät erinomaisia koiria ja koiria, joista on hyvä keskustella. Kuvat 

ovat anonyymejä siten, ettei koirien nimiä mainita. Kuvat ovat antaneet käyttöön Bitte Ahrens 

(Sobers), Annalena Almgren ja Johan Rosengren (Epic) sekä Yvonne Karlsson (Another Story); 

valinnan on tehnyt Göran Bodegård. Muutaman kuvan on ottanut Per Undén. 

 

Göran Bodegård 

Varvsgatan 33 

117 29 Stockholm  goran.bodegard@comhem.se 
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ENGLANNINVINTTIKOIRA (GREYHOUND) 

Ryhmä 10 

FCI rotunumero 158 

FCI 27.1.2011 

Kennelliitto 30.11.2011 

 

ENGLANNINVINTTIKOIRAN ROTUMÄÄRITELMÄ (Greyhound) 

Alkuperämaa Iso-Britania 

Käyttötarkoitus Vinttikoira (pitäisi ehkä mieluimmin puhua ajojahtikoirasta, vaikka tätä 

metsästysmuotoa ei enää hyväksytä useimmissa maissa) 

LYHYT HISTORIAOSUUS: Asiantuntijoiden käsityksen mukaan englanninvinttikoira on 

peräisin Lähi-idästä. Tästä ei kuitenkaan vallitse täysi yksimielisyys. Samantyyppisiä koiria 

on kuvattu muinaisten egyptiläisten hautojen seinäpiirroksissa jo noin 4000 eKr. 

Vinttikoiratyyppiset koirat levisivät aikojen kuluessa ympäri Eurooppaa, mutta Britanniassa 

ne jalostettiin nykyiselle tasolleen. Englanninvinttikoira on laajalti tunnettu näkönsä avulla 

metsästävän vinttikoiran perikuva. Se kehitettiin elävää jänistä ajavista metsästyskoirista, ja 

maaeläimistä vain gepardi on sitä nopeampi. Ratajuoksukilpailussa erään kilpakoiran 

nopeudeksi on mitattu yli 72 km/h. 

 

Jäljempänä annetaan yksityiskohtaisia selityksiä niistä hyvistä yksityiskohdista ja virheistä, joita ei 

ole helppo lukea suoraan rotumääritelmästä. Englanninvinttikoiran rotumääritelmä on lyhyt ja 

varsin yleinen (tämä koskee niin alkuperäistä Englannin rotumääritelmää kuin muissa kuin FCI-

maissa käytössä olevia rotumääritelmäversioita). Se, että rotumääritelmä on lyhyt, ei näytä 

kuitenkaan estäneen tai vaikeuttaneen rodun kehitystä, ja ulkomuoto/jalostustyö osoittaa useissa 

maissa menestyksellisiä tuloksia; englanninvinttikoirat sijoittuvat huomattavan usein korkealle 

näyttelyissä. Lyhyttä rotumääritelmää yleisin muotoiluin voidaan siis osin pitää suuripiirteisenä, 

joskin hieman riittämättömänä oppaana ja apuna niille, jotka toivovat selkeämpiä ohjeita 

voidakseen erottaa rotutyypilliset yksityiskohdat läheisistä roduista.  

 

Englanninvinttikoiraa pidetään vinttikoiraperheen prototyyppinä. Joskus kuulee sanottavan, että 

vinttikoiraryhmä on niin yhtenäinen, että rodut eroavat toisistaan pääosin koon ja turkin perusteella. 

Tämä yleistys on kaukana totuudesta ja jäljempänä olevien selitysten tarkoituksena on auttaa 

selittämään, miksi hyvä englanninvinttikoira ei ole erittäin suuri whippet tai italianvinttikoira. 

Toivottavasti ilmi käy myös se, miksi englanninvinttikoira ei ole lyhytkarvainen versio 

skotlanninhirvikoirasta tai venäjänvinttikoirasta.  

 

Selitykset on ryhmitelty rotumääritelmän otsikkojen ympärille, joskin osa otsikoista on siirretty 

toiseen kohtaan verrattuna rotumääritelmään. 

 

Esimerkit kuvaavat osin erilaisia erinomaisia hyväksyttäviä ”ratkaisuja” rotumääritelmän 

vaatimuksiin ja osin esittävät myös eroja ja erilaisuuksia lähirotuihin. Joukossa on myös joitain 

kuvia virheellisistä ja vähemmän toivotuista yksityiskohdista ja kokonaisuuksista.   
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YLEISVAIKUTELMA: 

Voimakasrakenteinen, ryhdikäs, pitkälinjainen, lihaksikas ja sopusuhtainen. Rodun 

tunnusomaista tyyppiä ja olemusta kuvastavat erityisesti pitkä pää ja kaula, tiiviit taakse 

asettuneet lavat, syvä rintakehä, tilava runko, hieman kaartuva lanneosa, voimakas takaosa, 

joustavat terverakenteiset raajat ja käpälät. 

 

(Jotkut ilmaisut ovat muuttuneet aikaisemmasta käännöksestä:: "Voimakasrakenteinen " oli 

aikaisemmin "voimakkaasti rakentunut", "sopusuhtainen " oli aikaisemmin "symmetriset linjat", 

"voimakas takaosa" oli aikaisemmin "voimakkaat takajalat " – Muutokset antavat paremman kuvan 

ja ovat oikeampia käännöksiä englanninkielisestä rotumääritelmästä (kääntäjän huom. koskee 

ruotsinkielisen rotumääritelmän käännöksen muutoksia.) 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

Vasemmalla on Ruotsin rotumääritelmän kuva – piirretty koira – joka esittää tyylikästä koiraa, jolla 

on kauniit linjat ja hyvin kehittynyt urheilullinen säteily – mutta jolla on suora olkavarsi eikä 

kyynärpäät ole ”well under”. Lisäksi se on hieman "sickle hocked" = kintereet hieman 

ylikulmautuneet. Valokuvattu koira on suurimmilta osin parempi. Sillä on joka puolella kauniit S-

kaaret. Ylälinja vähemmän laskeva – etuosa hienosti taakse sijoittunut ja hyvin kulmautunut, mikä 

antaa paremman eturinnan ja etuosan sivukuvan. Piirretyllä koiralla on hieman leveämpi sääri, mikä 

on parempi. 

 

KÄYTTÄYTYMINEN/ LUONNE: Erittäin elinvoimainen ja kestävä; älykäs, lempeä, 

isäntäväkeensä kiintyvä ja tasainen. 

 

KOKO: 

Ihannesäkäkorkeus: urokset: 71–76 cm, nartut: 68–71 cm. 
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Englannin rotumääritelmän teksti voi olla avuksi: 

CHARACTERISTICS - The Greyhound possesses remarkable stamina and endurance. Its straight 

through long reaching movement enables it to cover ground at great speed. GENERAL 

APPEARANCE - The general appearance of the typical Greyhound is that of a strongly built 

upstanding dog of generous proportions muscular power and symmetrical formation with a long 

head and neck, clean well-laid shoulders. Deep chest capacious body, arched loin, powerful 

quarters, sound legs and feet and a suppleness of limb which emphasize in a marked degree its 

distinctive type and quality. Height - Ideal height: Dogs, 71-76cm (28"-30"); Bitches. 68.71cm 

(27"-28"). 

 
Amerikkalainen rotumääritemä on säilyttänyt pisteytyksen, jolla painotetaan eri yksityiskohtien merkitystä. Ei ole 

itsestään selvää, että kaikki auktoriteetit jakavat amerikkalaisen pisteytysnäkemyksen eli kuinka eri osia pitää arvottaa 

suhteessa toisiinsa. 

SCALE OF POINTS 

General symmetry and quality 10 

Head and neck 20 

Chest and shoulder 20 

Back 10 

Quarters 20 

Legs and feet 20 

TOTAL 100 

 

Weight-Dogs, 65 to 70 pounds; bitches, 60 to 65 pounds. 

 

Selitykset YLEISVAIKUTELMASTA 

On huomionarvoista, että englanninvinttikoiran rotumääritelmässä ei pitkään ollut koosta mainintaa 

(sen sijaan aikaisemmin on ollut ihannepaino). Sitä ei siis ollut, kun rotua säilytettiin tai kehitettiin. 

Nykyiset kokomaininnat lienevät yleisesti näyttelyenglanninvinttikoirien auktoriteettien 

hyväksymiä (katso jäljempänä, mitä tulee rodun toiseen muunnokseen eli 

ratajuoksijaenglanninvinttikoiraan).  

 

Epäilyksettä voidaan sanoa, että monet englanninvinttikoirat ovat suurempia kuin rotumääritelmän 

enimmäiskoko ilman, että ne menettäisivät laatua tai oikeaa tyyppiä. Yli ihanteen olevaa 

kokovirhettä on siten arvioitava varovaisesti, jos koira on muutoin erinomaista tyyppiä. On 

kuitenkin varoitettava ”kunnioitusta herättävistä” piirteistä ja raskaudesta voiman ja eleganssin 

sijaan. Jos koira muistuttaa enemmän tanskandogia kuin vinttikoiraa, se on virheellinen! 

Englanninvinttikoira ei saa tömistellä ja rymistä kuin hevonen (ja tanskandogi). Vähimmäiskokoa 

pienemmillä englanninvinttikoirilla harvoin on rodun aristokraattista säteilyä, minkä takia ne 

voittavat harvoin kehässä. Englanninvinttikoiraa, joka käyttäytyy mitättömästi, ei pidä palkita 

korkeasti, vaikka se olisi rakenteellisesti virheetön. Puuttuva sukupuolileima ei pääsääntöisesti ole 

suuri ongelma, mutta sitä ei pidä hyväksyä – ei varsinkaan yhdistettynä virheelliseen kokoon.  

 

Eri maiden rotumääritelmissä korostetaan tyylin, eleganssin silmiinpistävää yhdistymistä voimaan 

ja näyttävyyteen. (Luuston määrän, lihasten ja rungon tulee hämmästyttää, kun koiraa lähestyy – 

etäältä englanninvinttikoira näyttää niin sulavalinjaiselta.) Eräs rodun suurista auktoriteeteista sanoi 

kerran, että jos etsii voimakkaimman koiran ja kauneimman koiran ja ne ovat yksi ja sama eläin, on 

tämä koira varmasti paras kehässä oleva englanninvinttikoira. Ei siis pidä suosia voimaa, joka 

näyttää karkealta. Toisaalta ei myöskään eleganssia, joka antaa hentoraajaisen 

”posliinivaikutelman” (yleisimmin esiintyy erittäin kauniina sivukuvana, jossa erittäin litteät kyljet, 

kevyt, litteä ja hento luusto ja pienet pyöreät käpälät). 
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Massan (substans) ja eleganssin oikeaa yhdistelmää on aina ollut erittäin vaikea sanoin kuvata. Jos 

koira ei ole ”voimakasrakenteinen”, se ei ole mikään todella hyvä englanninvinttikoira, vaikka linjat 

olisivat erittäin kauniit. Voimakasrakenteinen koira ilman kauniita linjoja ei myöskään ole mikään 

hyvä englanninvinttikoira. (Ehkä kummankaan ei pidä saada SA:ta!!) 

Englanninvinttikoiran keskeiset erityispiirteet ovat enemmän linjakkuudessa kuin yksittäisten 

rotutyypillisten yksityiskohtien yhdistelmässä. Englanninvinttikoiran ääriviivojen täytyy muodostua 

kauniista pehmeistä linjoista, eikä linjakkuudessa saa olla äkillisiä keskeytyksiä. Oikea vaikutelma 

syntyy koiran varsinaisesta anatomisesta rakenteesta yhdistyneenä pitkiin voimakkaisiin hyvin 

kehittyneisiin, muttei koskaan ”pulleisiin”, lihaksiin ja vähäiseen ihonalaiseen rasvaan, mistä tulee 

mieleen rotuhevonen. Pehmeän linjakkuuden ääriviivojen ei pidä johtua läskistä liian pehmeiden 

lihasten päällä. Erittäin lihaksikas koira, jonka lihakset näkyvät selvästi, vähäisen ihonalaisen 

rasvan takia, on parempi kuin pehmeä koira. 

 

Erittäin hyvän englanninvinttikoiran linjakkuus perustuu useisiin, kauniisti toinen toistaan 

seuraaviin selviin S-kaariin. Parhaassa ylälinjassa on selvä, joskin loiva S-kaari, joka yhdistyy 

edessä pehmeästi niskan eleganttiin linjaan (myös loiva s-kaari) ja liittyy takana hännän pitkään 

harmoniseen s-muotoon.  

 

Koiran alalinja, jolla on hyvin kehittynyt rintakehä ja oikealla tavalla kuroutunut vyötärö, 

muodostaa myös S:n, joka harmonisesti yhdistyy reiden etuosan, säären ja kintereen jatkuviin S-

linjoihin. Erinomaiset mittasuhteet omaava englanninvinttikoira on tasapainossa, kun kaula antaa 

pitkän vaikutelman ja kun kaulan pituus suurin piirtein vastaa lanneosan pituutta, joka puolestaan 

on samanpituinen kuin reisi. Koiralla täytyy olla hyvä raajakorkeus ilman, että se antaa 

korkeajalkaisen vaikutelmaa. Rungon näyttävyyden täytyy antaa vaikutelma syvyydestä. 

Vaikutelma ei saa syntyä keinotekoisesti siitä, että koira on matalaraajainen tai liian pitkä taikka 

sillä on tasainen ylälinja ja selkä. On myös koiria, joilla rintakehän syvyys on liioiteltu, mikä rikkoo 

tasapainon (ja heikentää toiminnallisuutta).  

 

   
 

Hyvä englanninvinttikoira kehittyy pitkän ajan kuluessa ja vain paranee ajan myötä. Tässä on sama 

koira 1 vuoden ja 7 vuoden ikäisenä, jolloin siitä on tullut niin hyvä kuin englanninvinttikoira voi 

olla. 
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Tässä koirassa on juuri se näyttävyys, kurvikkuus ja mittasuhteet, jotka ovat toivottavia. Tämä 

yhdistettynä täydelliseen rakenteeseen ja ” "star quality’iin" tekee siitä esimerkin ideaalista.  

 
Nuori narttu – ihanat linjat      Täysikasvuinen narttu, jolla fantastiset linjat 

- ei vielä valmis eturinta.         ja mittasuhteet 

 

LIIKKEET: Suorat, matalat ja vapaat, pitkä askel kovassa vauhdissa. Takaraajat astuvat 

pitkälle rungon alle antaen suuren työntövoiman. 
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Englanninvinttikoiran liikkeet voivat olla ja niiden pitää mieluiten olla vaikuttavan matkaa voittavat 

kovassa vauhdissa. Pitää kuitenkin muistaa, että englanninvinttikoiran luonnollinen työskentelytapa 

on laukka, jota se ei voi näyttää arvosteltavaksi näyttelykehässä. Englanninvinttikoira ei ole ravaaja, 

minkä takia fantastinen ravi näyttelykehässä voi tarkoittaa sellaista rungon rakennetta, jota 

oikeastaan ei haeta laukkaajalta, jonka ei pidä olla liian pitkä ja matala. Korostettakoon, että 

englanninvinttikoiralla, joka ravin ojennetussa vaiheessa edelleen säilyttää niin polvi- kuin 

kinnerkulmaukset, on voimia jäljellä laukkaan, kun koira ojentaa täysin kaikki takajalan osat. Se, 

joka ojentaa jalat täysin ravissa ja näyttää ”jalkapohjat”, on voinut oppia – voitu opettaa – 

esiintymään erityisellä ojennuksella (Best In Show laatua…) tai on yksinkertaisesti niukasti 

kulmautunut taikka koira on ennemmin ”ravaaja”. 

 

Rotumääritelmä mainitsee "straight stride”, mikä on käännetty suoriksi liikkeiksi. 

Englanninvinttikoira voi liikkua kahdella eri tavalla, joko yhdensuuntaisesti tai yksiin jälkiin 

astuvaksi (single-track). Yksiin jälkiin astuva liikuntamalli on toivotumpi vaihtoehto, koska 

yhdensuuntaisissa liikkeissä riskinä saattaa olla liian leveät takaliikkeet. Englanninvinttikoiran pitää 

olla ”ryhdikäs”, mikä tarkoittaa sitä, että sen täytyy kantaa päätä tyylikkäästi, kuitenkin paljon 

enemmän ylös- ja eteenpäin kuin afgaaninvinttikoira, jonka tuulee kantaa päätä korkealla.  

 

 
Ravin täytyy olla pitkää, jossa on good reach. Takajaloissa on oltava kulmauksia jäljellä jopa ravin 

ojennetuimmassa vaiheessa. Pään täytyy olla eteenpäin ylhäällä, ei koskaan korkealla. Ylälinjan 

täytyy pitää kaarensa. Ja hännän täydentää ylälinja. 

 

Englanninvinttikoiran luonnetta leimaa, kuten muiden vinttikoirarotujen luonteita, että rotu on 

vinttikoira, eli koiran näöllä on huomattavasti suurempi merkitys työskentelyssä ja sosiaalisessa 

kanssakäymisessä kuin monilla muilla roduilla. Englanninvinttikoira on, kuten muutkin 

englantilaiset vinttikoirarodut, avoin ja myönteinen – yhdistyneenä tiettyyn ylpeyteen ja 

arvokkuuteen, joka tosin ei saa muodostua varautuneisuudeksi tai ujoudeksi. Se ei ole tyypillistä. 

Koira voi väärin lähestyttynä näyttää, ettei se pidä kontaktista. Onkin tarpeen kunnioittaa 

englanninvinttikoiran tarvetta ”nähdä” ihmiset, jotka ottavat siihen kontaktia. Tällainen kunnioitus 
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johtaa yleensä molemminpuoliseen arvostukseen. Englanninvinttikoira pitää lempeästä ja selvästä 

kosketuksesta, ei sen sijaan kovasta. Osa englanninvinttikoirista on herkästi kutiavia (tätä ei saa 

erehtyä pitämään vetäytymisenä)! 

 

Ratajuoksijaenglanninvinttikoira on rodun muunnos, jonka jalostuksen valintaperiaatteena on 

nopeus juoksuradalla. Ei ole oikein verrata juoksuradalla juoksemista käyttökokeeseen. 

Maastojuoksu muistuttaa paljon enemmän rodun luonnollista työskentelytapaa. Joskus väitetään, 

että muunnos, joka on kehittynyt ratajuoksuominaisuuksiin perustuen, vastaa parhaiten rodun 

alkuperäistä käyttötarkoitusta. Tämä ei pidä paikkansa, mikä ilmenee selvästi, kun katsotaan koirien 

erilaista työskentelyä juoksuradalla ja maastojuoksussa. 

 

Ratajuoksijaenglanninvinttikoirien ulkomuoto poikkeaa erittäin paljon näyttelylinjaisista 

sukulaisistaan. Ne ovat kauttaaltaan kevyempiä ja huomattavasti vähemmän kulmautuneita niin 

edestä kuin takaosastaan. Niillä usein erittäin suuri lihasmassa, joka ulkonäöllisesti ei ole 

tasapainossa kevyemmän luuston kanssa. Nillä on selvästi matalampi ja pyöreämpi rintakehä sekä 

leveämpi etuosa. Usein selvästi tasaisempi selkä ja lyhyempi kaula. Siksi ratakoiralla ei useinkaan 

ole lainkaan pehmeitä S-kaaria. Usein päästä puuttuu kokonaan eleganssi ja kauneus. Käytännössä 

ratajuoksijaenglanninvinttikoira ansaitsee äärimmäisen harvoin laatuarvostelua erinomainen. 

Toisaalta hyvä ja oikeanlainen näyttelylinjainen englanninvinttikoira on säännönmukaisesti hyvin 

nopea ja kykenevä ajojahtiin (usein myös surullisin seurauksin käytännössä…). Näyttelykoira ei 

saavuta menestystä juoksuradalla, mutta maastojuoksukilpailuissa vakuuttavasti.  

 

On luonnollisesti maininnanarvoista, että suurinta osaa rodusta (ratakoirat) ei nykyisin jalosteta 

rotumääritelmään perustuen tai vastaa sitä. Tämä tosiasia käy erittäin selvästi ilmi, kun 

ratajuoksijaenglanninvinttikoira esitetään näyttelykehässä yhdessä sellaisten koirien kanssa, joiden 

ulkomuoto on jalostettu rotumääritelmän mukaisesti. 

Tilanne on ongelmallinen ja ratkaisuna voi olla, että ratajuoksijaenglanninvinttikoirat muodostavat 

oman rodun. Jo vuosien ajan on näiden kahden leirin välillä vallinnut varsin rauhallinen ja neutraali 

erilläänolo, jota häiritään vain, kun joku uusi intoilija tai puhdasoppinen kynologi puutteellisella 

asiantuntemuksella rodusta haluaa saarnata ja korjata tämän jakautumisen kahteen täysin erilaiseen 

tyyppiin jakautumisen saman rodun sisällä. Voitaisiin väittää, että vasta tästä ongelma syntyy. 

Voimakas jakautuminen johtuu halutusta toiminnallisuudesta ja käyttöominaisuuksista ja sitä on 

myös useassa muussakin rodussa. 

 
Ratajuoksijaenglanninvinttikoira 
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PÄÄ: Pitkä, kohtuullisen leveä. 

Kallo-osa: 

Kallo: Litteä. 

Otsapenger: Vähäinen. 

Kuono-osa: 

Kuono: Vahvat, hyvin jalopiirteiset leuat. 

Leuat / hampaat / purenta: Leuat ovat voimakkaat. Täydellinen, säännöllinen leikkaava 

purenta, ts. alaleuan etuhampaat koskettavat kevyesti yläleuan tuhampaiden takapintaa; 

hampaat ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden. 

Silmät: Kirkkaat, älykkäät, soikeat ja viistoasentoiset, mieluiten tummat. 

Korvat: Pienet ruusukorvat, korvalehti on ohut.  

Kaula: Pitkä ja lihaksikas, tyylikkäästi kaareutuva, kauniisti lapoihin liittyvä. 

 

 

 

 
 

 

 

Kauniit nartun päät 
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Uros ja narttu 

 

Alla narttu ja uros. 
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Uros 
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Selityksiä päästä 

Kuten edellä todetaan, englanninvinttikoiran rotutyypillisyys on enemmän linjakkuudessa kuin 

yksityiskohdissa ja käytäntönä tuntuu olevan ottaa kaunis pää vastaan kuin lahja, mutta ei 

diktatorisesti edellyttää sitä (kuten amerikkalainen rotumääritelmä tekee!). Joka tapauksessa pään 

yleisen koon ja ”raskauden” täytyy olla tasapainossa koiran muihin mittasuhteisiin ja vain, kun pään 

koko merkittävästi rikkoo tasapainon, ja siten rikkoo tyypin, täytyy siitä todella rangaista. 

Vähäinen, mutta selvä otsapenger samoin kuin yhdensuuntaiset päänlinjat muodostavat hyvän 

päätyypin, erityisesti jos siihen yhdistyy vahvat leuat, mutta ei liioiteltu alaleuka. Kuono-osa ei saa 

olla liian lyhyt, hento tai ohut. Kuono-osan pituuden pitää olla sama kuin otsapenkereen etäisyys 

niskakyhmystä. Leveässä kallossa silmät tapaavat sijaita leveällä ja liian kapeassa kallossa liian 

lähekkäin toisiaan. Molemmat virheet antavat huonon ilmeen. 
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Rotumääritelmä asettaa tummat silmät etusijalle, mutta pitää muistaa, että rotumääritelmä hyväksyy 

”diluuttivärit” sininen, sininen fawn, sinibrindle, jne., joista väistämättä seuraa vaaleampi silmän 

pigmentti. Diluuttiväristen koirien vaaleat silmät eivät välttämättä anna huonoa ilmettä, jos silmät 

ovat kauniin muotoiset ja hyvin sijoittuneet. Jos diluuttivärisellä koiralla on tumma maski, koiralla 

voi olla tummat silmät ja musta kirsun pigmentti. Muuten silmät ovat siis vaaleammat ja kirsun 

pigmentti sininen, harmaa tai ruskea. Diluuttivärit ovat sallittuja, mutta se ei tarkoita, että 

pigmentittömyys olisi hyväksyttävää. Vain eri väriä huulissa ja silmänreunan pigmentissä. Osa 

englantilaisista auktoriteeteista ei pidä maksan tai fawn väristä, mutta tämä on makuasia eikä sitä 

voi perustella rotumääritelmällä, jossa diluuttivärit hyväksytään täysin. 

 

Joskus näkee kevyitä kuono-osia, jotka ovat myös lyhyitä yhdistyneenä karkeaan kalloon ja 

pyöreisiin silmiin. Kaikissa vinttikoiraroduissa perusvirhe on, että kuono on lyhyempi kuin kallo! 

 

Pienet, kevyet ja kauniit ruusukorvat ovat suhteellisen korkealle asettuneet ja eläväiset. Harvemmin 

näkee aikaisemmin rotumääritelmässä mainittua piirrettä, että kuunnellessa korvat nousevat pystyyn 

ja korvissa on taittuneet korvan päät. Isoja kovia korvia ja pystyjä korvia esiintyy rodussa, mutta ne 

eivät ole isompi ongelma. Joskin etenkin vanhemmilla uroksilla korvarustolla on taipumus iän 

myötä tulla kovemmaksi, jolloin korvat voivat nousta pystyn koiran ollessa valppaana. Pystyt 

korvat eivät vain muuta merkittävästi ilmettä vaan myös muuttaa englanninvinttikoiran 

kokonaisvaikutelmaa ja siksi ne pitää arvostelussa ottaa asianmukaisesti huomioon.  

 

Ratajuoksijaenglanninvinttikoirilla on usein pystyt korvat sen lisäksi, että niillä on puutteita pään 

laadussa muutenkin. Heikko ja kevyt alaleuka ei ole suuri ongelma nykyisin, mutta sitä esiintyy. 

Myös jonkinlaista taipumusta yläpurentaan esiintyy, vaikkakaan se ei ole lainkaan yhtä yleistä kuin 

osalla muista vinttikoiraroduista (esim. whippet). Rodussa esiintyy perinnöllinen vaikea 

yläpurennan muoto – hain purenta – mikä on vakava vika, ei vain ulkomuotovirhe!  

 

Raskaat, suuret kuonon ääriviivoihin vaikuttavat huulet ovat varsin harvinaisia ja voivat olla osa 

yleistä laadun puutetta. Niitä näkee usein lihavilla karkeilla koirilla. 
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Pitkä voimakas kaula on yksi rodun tärkeimmistä yksityiskohdista. Sen sulavan kiinnittymisen ja 

yhdistymisen ylälinjaan täytyy antaa erittäin kaunislinjainen vaikutelma. Siirtymisen niskalinjasta 

säkään täytyy olla sulava ja ilman kulmaa. Kaula ei saa olla liian voimakas, eikä hirvenkaula. 

Kaulan kiinnittyminen ei saa olla liian korkea. Päätä ei saa kantaa aivan liian pystyssä ja ylpeänä 

(tämä on tyypillistä muilla vinttikoiraroduilla mutta ei englanninvinttikoiralle!). Kaulan keskilinjan 

ja vaakatason välisen kulman pitää olla noin 50 astetta. Toisin sanoen kaulan pitäisi mieluiten 

nostaa pää ylös, mutta selvästi eteenpäin. Kaula ei saa olla liian ohut! miltään osin. Kaula on 

ylipitkä ja ohut, kun kallon syvyys on suurempi kuin kaulan leveys ja paksuus. Tällainen on heikko 

kaula. Erittäin hyvä englanninvinttikoiran kaula on sivusta selvästi voimakas ja elegantti ja siinä on 

loiva S-kaari niskalinjassa. Edestä katsottuna kaula on leveä ja voimakkaampi kuin pään leveys 

(katso kuva). Hyvin pitkä kaula voi antaa matalaraajaisen vaikutelman (ja siten rikkoa tasapainon). 
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Foto Per Undén 
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RUNKO 

Selkä: Melko pitkä, leveä ja tasainen. 

Lanne: Voimakas, hieman kaareutuva 

Rintakehä: Syvä, pitkä ja tilava, antaa runsaasti tilaa sydämelle. Kylkiluut pitkät ja hyvin 

kaareutuvat. 

Alalinja: Vatsaviiva selvästi kuroutuva.  

Häntä: Pitkä, melko alas kiinnittynyt, tyvestä vahva ja kärkeä kohti oheneva, matala-

asentoinen, hieman kaartuva. 

 

RUNKOA (rintakehä, selkä ja lanne) koskevat selitykset  

Englanninvinttikoiran rungon tulee olla suhteellisen pitkä (verrattuna esim. whippetiin ja 

venäjänvinttikoiraan, jotka ovat neliömäisempiä). 

 

Niin selän kuin lanteen täytyy olla pitkä (lanne ei saa olla liian pitkä!). Syvän rintakehän rintalastan 

täytyy olla pitkä ja taaimmaisten kylkiluiden hyvin kehittyneitä, mistä muodostuu kaunis S-

kaarinen alalinja. Jos rintalasta on liian lyhyt, tulee taaimmaisista kylkiluista lyhyitä ja alalinjasta 

enemmän Z kuin S. Tämä on suhteellisen yleinen virhe. YLÄLINJA on erittäin tärkeä ja tyypin 

kannalta keskeinen osa kokonaisuutta. Sen täytyy olla reilun mittainen. Toisin sanoen melko pitkä 

(rather long) ja siinä on edellä mainittu loiva S-kaari. Hyvärakenteisella hyvällä 

englanninvinttikoiralla oikein esitettynä on aina lähes suora linja lapaluiden kärjistä sarvennaisiin. 

Näiden kohtien tulee siis olla lähes samalla tasolla. Hyvällä englanninvinttikoiralla ei ole C-

muotoista ylälinjaa, jossa lanne ja lantio laskevat ja jossa sarvennaiset ovat paljon matalammalla 

kuin säkä. Tämä on liioiteltua tyyppiä! Vielä suurempi virhe on, jos koira on ylirakentunut, toisin 

sanoen sarvennaiset ovat korkeammalla kuin säkä, tai jos koiralla on notkoselkä. Tämä on 

epätyypillistä. 

 

Ylälinjaan vaikuttaa erittäin paljon se, kuinka koira esitetään. Luonnollisessa vapaassa asennossa 

näkee, onko koiralla oikeanlainen ylälinja ja alalinja, etuosan kulmaukset ja takaosan näyttävyys. 

Liian kunnianhimoiset esittäjät, jotka usein haluavat koiran peittävän maksimaalisesti maata, 

venyttävät takaosaa ja pilaavat ylälinja (tällaisen koiran ylälinjaa on parempi tarkastella liikkeessä). 

 

Varsin suuri vaihtelu niin selän pituudessa kuin kaarevuudessa on hyväksyttävää, kunhan ylälinja 

on kohtuullisen vaakatasossa, koiran mittasuhteet ovat tasapainoiset ja linjat pehmeät sekä kaula 

yhdistyy selkään sulavasti ja harmonisesti. Lanneosan pieni kaarevuus johtuu useammin lihaksista 

kuin karpista, toisin sanoen selkärangan muodosta! Erittäin lihaksikas koira voi saada ruman 

lannekyttyrän. Lihava koira on usein takakorkea, sillä on tasainen ylälinja ja lantio näyttää 

laskevalta. 

 

Ylälinja, jossa ei ole kaarta, ei ole paras mahdollinen mutta jos selkä on voimakas ja vakaa ja 

rakenne on muutoin terve, suora ylälinja on parempi kuin liioitellun kaareva ylälinja, jossa on lyhyt 

lanne ja laskeva lantio (useimmiten yhdessä rungon alle asettuneiden takaraajojen kanssa), vaikka 

tämä vastaa ”rahvaan käsitystä” tyypillisestä vinttikoiran selästä. 

 

Suora ja heikko selkä on huonoin. 

 

Usein paras ylälinja on koirilla, joilla on erinomainen rakenne edessä ja takana, ja jotka seisovat 

tasapainoisesti kaikilla jaloillaan. 

 



20 

  

 

 

 

Varsin harvoin nähdään matalia rintakehiä täysikasvuisilla eläimillä. Sen sijaan eturinta voi olla 

riittämätön ja kevyt, mikä käy selvästi ilmi katsottaessa koiraa edestä. Hyvin kehittynyt rintakehä 

antaa kauniin eturinnan (mistä muodostuu profiililinja) ja luo hienon täytteen eturaajojen väliin. 

Kevytrintaisella koiralla on usein myös huonosti asettunut etuosa sekä suorat lavat ja olkavarret – 

kyynärpäät eivät ole riittävästi rungon alla. Tällainen rintakehä ja etuosa rikkovat etuosan 

linjakkuuden ja johtaa siihen, että kaula yhdistyy kulmikkaasti selkään (ja vie myös osan kaulan 

pituudesta).  Rintakehän tilavuuden tulee ilmetä enemmän syvyytenä luin leveytenä , vaikka 

kylkiluiden tuleekin olla selvästi kaareutuneita (ja kasvaa kohti taaimmaisia kylkiluita). 

Englanninvinttikoiran kylkiluut ovat varsin selvästi kaarevampia kuin venäjänvinttikoiran. Usein 

kuitenkin näkee korkearaajaisia litteitä koiria, joilla on erittäin syvä ja litteä rintakehä, kuten 

venäjänvinttikoiralla. 

 

Myös sellaisia liioiteltuja rintakehiä esiintyy, joissa rintakehän syvin kohta menee kyynärpäiden 

alapuolelle, mikä antaa virheellisesti kuvan siitä, että koira olisi matalaraajainen. Tämä on kuitenkin 

vähäisempi virhe kuin kevyt litteä rintakehä ja rintakehä, jossa rintalasta on lyhyt ja taittunut 

(muodostaen kiilan ja taaimmaiset kylkiluut ovat lyhyt ja koko rintakehä lyhyt) ja alalinjan S-kaari 

liioiteltu. Osalla ratajuoksijakoiria on erilainen kevyt, matala tilava rintakehä, joka antaa täysin 

erilainen (ja väärän) rungon tyypin. Rungon syvyyden ja tilavuuden pitää muodostua syvästä 

pitkästä rintakehästä, jossa on hyvä kylkiluiden kaarevuus. Rungon syvyys ei saa olla näennäistä, 

matalaraajaisuudesta tai notkoselästä johtuvaa. Kuroutunut vatsalinja korostaa rungon syvyyttä. 

Vatsalinja voi olla aivan liian kuroutunut ja kieliä riittämättömästi kehittyneistä kupeista. 

Varsinaisia ampiaisvyötäröitä näkee myös erittäin lihaksikkailla ratakoirilla. Tällainen alalinja 

rikkoo tasapainon. Ylimääräinen nivusnahka, joka madaltaa vatsalinjaa, on verrattain harvinainen. 

Tavanomaisempaa on vatsalinjan löysyys, joka antaa ns. ”Plain underline” ja ”tube-like body”. 

 

Englanninvinttikoiran hännän pituuden, kiinnittymisen ja hännän kannon täytyy luoda 

tasapainoinen ja kaunis päätös koiran näyttäville aaltoileville linjoille. Lyhyt häntä, erityisesti jos se 

on kiinnittynyt ylös, on virheellinen. Se on erittäin häiritsevä, jos se liikkeessä osoittaa iloisesti 

ylös. Englanninvinttikoiran pitkä tyypillinen häntä on hyvin altis loukkaantumisille. On häntäänsä 

voimakkaasti heiluttavia koiria, joiden häntä vuosien kuluessa lyhenee, koska parantumattomien 

haavojen takia on jouduttu tekemään amputaatioita. Vanhempien koirien epätasainen arpikudos 

hännän päässä kertoo yksinkertaisesti, että koira elää aktiivista ja liikkuvaa elämää eikä siitä pidä 

rangaista tai sitä sekoittaa (mikä tapahtuu helposti!) erilaisiin perinnöllisiin synnynnäisiin 

koukkuhäntiin (joita esiintyy ja joka on vakava virhe, etenkin jos hännän vapaa liikkuvuus 

rajoittuu). 

 

Kuva jäljempänä osoittaa, kuinka tästä kulmasta (takaviistosta) nähdään koiran runko, rintakehä 

(linjat ja tilavuus – huomatkaa kylkiluiden kaarevuus), selkälinja ja kaulan kiinnitys, hännän 

kiinnitys ja pituus – ja tietysti, millainen on niin lapojen ja olkavarsien kuin takaosan rakenne. Tällä 

koiralla on kaikissa näissä erittäin hyviä yksityiskohtia (eikä pidä joutua kiusaukseen ja miettiä, 

miltä sen pää oikeastaan näyttää… Tärkeintä on heti nähdä linjojen näyttävyys, mittasuhteet, luusto 

ja raajojen rakenne!). 

 

  



21 

  

 

 

 

 
Foto C K- Madsen 
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Erinomaisia koiria, jotka esittävät linjoa ja muotoja – sekä vaihtelua! 
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RAAJAT 

Eturaajat: 

Yleisvaikutelma: Kyynärpäät, välikämmenet eivätkä käpälät kierry sisään- eikä ulospäin. 

Lavat: Viistot, taakse sijoittuneet, lihaksikkaat olematta raskaat. Lapojen kärjet selvästi 

erottuvat ja kapeat. 

Kyynärpäät: Vapaasti liikkuvat ja kohtisuoraan lapojen alla. 

Kyynärvarret: Pitkät ja suorat, vahvaluustoiset. 

Välikämmenet: Kohtuullisen pitkät ja hieman joustavat. 

Etukäpälät: Verrattain pitkät, tiiviit, varpaat hyvin kaareutuvat, päkiät vahvat. 

 
 

Selitykset 

Hyvin asettuneet lavat korostavat kaulan ja ylälinjan pehmeää aaltoa ja kaulan harmonista 

kiinnitystä. Hyvin taakse asettuneet lavat saavat myös kaulan etulinjan ja sen liittymisen 

rintakehään tulemaan esille. Etuasentoiset suorat lavat rikkovat linjat ja tekevät kaulasta lyhyen ja 

kulmikkaasti asettuneen. Etuasentoisia hyvin kulmautuneita lapoja ja olkavarsia esiintyy. Ne 

antavat kulmikkaan ja raskaan vaikutelman, koska kaulan etupuolen kiinnitystä ei näe. Lyhyitä 

suoria olkavarsia näkee usein ja ne näkyvät parhaiten siitä, että kyynärpäät eivät ole ”well under”. 

Ahdasta kapeaa etuosaa, jossa eturinta ei ole täyttynyt, on käsitelty edellä. Tämä virhe yhdistyy 

usein ranskalaiseen eturaajojen asentoon. Tavallinen virhe nykyään on, että välikämmen on liian 

pitkä ja liian kulmautunut. Tämä yhdistyy usein aivan liian pieniin ja tiiviisiin käpäliin. 

Välikämmenet voivat joskus olla lyhyet ja pystyt ilman kulmauksia - tästä tulee jäykkä ja 

toiminnallisesti huono. 

Englanninvinttikoiran lihasten kehittyminen vie aikaa ja ne voivat olla nuorilla koirilla ”pulleat”, 

minkä takia lavat ovat raskaat. Tämä voi korjaantua, kun lihaksista tulee pitkät ja kehittyneet. 

Nykyisin huolena on kaiku klassisesta ”footed like a cat”. Englanninvinttikoiralle ei pidä olla 

kissantassu vaan hieman pidemmät keskivarpaat. Käpälä ei saa kokonaisuutena olla liian pieni. 

Usein näkee liian pieniä tiiviitä käpäliä, joissa suurin polkuantura ei lainkaan osu maahan. Tällaiset 
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käpälät eivät ole käyttökelpoiset ja helposti loukkaantuvat ”juhlakengät”, joista on paljon harmia. 

”Kaunis” etuosa, joka saa ajattelemaan sileäkarvasta kettuterrieriä pyöreine pienine käpälineen ja 

pystyine välikämmenineen, on epätyypillinen ja virheellinen sekä toiminnallisesti heikko. 

 

Koska englanninvinttikoiralla on lyhyt turkki, sitä on todella helppo tarkastella. Samasta syystä 

myös rakennevirheet näkyvät helposti. Tästä syystä voittoisimmilla koirilla ei myöskään yleensä ole 

epäterveitä raajarakenteita (poikkeuksena koomisen pienet huonot kissantassut, joista ei rangaista 

riittävästi, koska ne saavat oikeutuksensa rodun runomittaisesta kuvauksesta. Tämä on surullista!). 

 

Ei vaikuta selvältä, että arvostelussa osataan erottaa matalaraajaisuus liioitellusta rintakehän 

syvyydestä. Matalaraajainen englanninvinttikoira on rakentunut virheellisesti. Vinttikoira ei 

koskaan saa olla matalaraajainen! Koira on matalaraajainen, jos sään etäisyys kyynärpäästä on 

pitempi kuin etäisyys kyynärpäästä maahan. Toisin sanoen kyynärvarsi on liian lyhyt. Liioitellun 

syvä rintakehä voi antaa vaikutelman, että koira on eturaajoiltaan matala, vaikka näin ei olekaan. 

Liian syvä rintakehä on pienempi virhe kuin liian lyhyt olkavarsi.  

Yleisesti ottaen englanninvinttikoiran raajojen luiden tulee olla pitkät, lukuun ottamatta 

välikämmentä ja kinnertä. 

Etukulmauksen (olkavarren kulma lapaan) tulee olla reilu ja se antaa hyvän kyynärkulman (hyvän 

lapakulman mutta liian suoran kyynärkulman näkee, kun olkavarsi on liian lyhyt). On kuitenkin 

koiria, joilla on hyvin vaatimattomat etukulmaukset mutta jotka kuitenkin ovat kaunislinjaisia sekä 

liikkuvat terveesti ja kauniisti. Tällaisilla koirilla on aina erittäin hyvin taakse asettunut etuosa. On 

myös liioitellun kulmautuneita etuosia, joissa kyynärpäät tulevat hyvin pitkälle rungon alle. Koiran 

eturinta näyttää erittäin voimakkaalta ja koira näyttää näennäisesti lyhyemmältä kuin mitä se on. 

Tämä ei ole tasapainoista eikä kaunista. 

Hyvän englanninvinttikoiran käpälät eivät saa olla pienet pyöreät ja erittäin tiiviit vaan ne ovat 

hyvin kaareutuneet ja lähinnä jäniksenkäpälätyyppiä. Pienet kissantassut eivät ole eduksi koiran 

työskentelylle etenkään, jos suurin polkuanturoista ei kosketa maata koiran seistessä. 

 

Takaraajat: 

Yleisvaikutelma: Runko ja takaraajat liittyvät kauniisti toisiinsa muodostaen laajat 

ääriviivat. Seistessään koira peittää paljon alaa. 

Selitykset: Jos takaraajat ovat vapaasti asettuneet, koira ei koskaan kyykistele ja vedä takajalkojaan 

alleen ja polvia koukkuun. Vapaasti asettunut hyvin kulmautunut takaosa johtaa siihen, että koira 

peittää paljon maata, polvi on pystylinjassa (luotisuorassa) reisiluun yläpään kyhmyyn nähden 

(toisin sanoen on kohtisuoraan alas). Tällöin kinner on selvästi  istuinluun kyhmystä tulevan 

pystylinjan (luotisuoran) takana ja kohtisuorassa maahan nähden. 

Reidet ja sääret: Leveät ja lihaksikkaat, ilmentävät suurta työntövoimaa. 

Selitykset: Takaosan voimakkuuden täytyy antaa suuri työntövoima laukassa! Englanninvinttikoira 

ei ole ravaaja eikä sillä pidä olla takapotkua – flick-up – kuten shih tzulla. 

Polvet: Hyvin kulmautuneet. 

Kintereet: Matalat, ei sisä- eikä ulkokierteiset. 

Selitys: Kinnerkulman täytyy olla reilu. 

Takakäpälät – katso etuetukäpälät. 

 

Selitykset: Rotumääritelmän vaatimus laajoista ääriviivoista koskee erityisesti takaraajoja. Luiden 

tulee olla suhteellisen erittäin pitkiä. Tämä koskee lantiota, reittä ja säärtä, joiden kaikkien pitää 

suurin piirtein samanpituisia. Kintereen tulee olla lyhyt! Lantion, reiden ja säären tulee olla leveitä 

(kapea sääri on tavallinen virhe). Näin ollen polvi- ja kinnerkulmauksia tulisi olla paljon niin, että 

jalkojen pitkät luut asettuvat kuten niiden pitääkin, eli että ne peittävät paljon alaa. Jos reisi ja sääri 
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ovat liian lyhyet ja kulmaukset suorat, koiralla ei ole ulottuvuutta takaosassa. Lyhyt reisi ja pitkä 

sääri ovat yleinen virhe ja tästä seuraa niukat takakulmaukset. Lyhyitä ja jyrkkiä lantioita (”goose 

rump”) esiintyy ja tästä aiheutuu usein rungon alla olevat, niiaavat takaraajat. Lantion täytyy olla 

vahva ja lantion ylälinjan etäisyyden kupeesta ei pidä olla vähäinen. 

 

Erityisesti takaraajoista täytyy ilmetä rotumääritelmän rotutyypille asetetut vaatimukset: voima, 

terveys ja sulavuus, jotka korostavat koiran erityistä tyyppiä. Se on voiman ja eleganssin 

yhdistelmä, voimaksa luusto (joka ei koskaan saa olla järeä) yhdessä lihasmassan kanssa ja ”width 

of second thigh”, näyttävä pituus ja aaltoilevat linjat, jotka tässä sisältyvät käsitteeseen ”laatu”. 

 

Karvapeite: 

Karva: Hienolaatuinen ja tiivis. 

Väri: Musta, valkoinen, punainen, sininen, kellertävä (fawn), ruskeankeltainen, juovikas tai 

mikä tahansa näistä väreistä yhdessä valkoisen kanssa. 

 

Selitykset: 

Karvapeitteen pitää olla hienolaatuinen ja tiivis eikä se saa mitenkään häiritä ääriviivoja. Sitä pitää 

olla miellyttävä koskea. Siinä ei le karkeita karvoja eikä myöskään lian hienoja tai ohuita karvoja. 

Englanninvinttikoiralla on alusvilla (mikä ilmenee selvästi, kun koira vaihtaa karvaa), jos koira elää 

pitemmän aikaa kylmässä, niin sisällä kuin ulkona. Alusvilla voi kasvaa senttimetrin pituiseksi ja 

muistuttavaa untuvaa. Tämä ei ole kaunista ja antaa vaikutelman, että koira ei ole siisti ja hyvin 

hoidettu.  Sitä täytyy kuitenkin pitää enemmän väliaikaisena huolenpitovirheenä (koira ei ole 

parhaassa näyttelykunnossa!). Hännän tuuheampaa karvoitusta esiintyy joskus ja se heikentää 

koiran yleistä laatuvaikutelmaa. Hännän alapuolen karvat ovat selvästi pitempiä kuin muu 

karvapeite. Se ei silti saa häiritä ääriviivoja tai muodostaa viuhkaa. 

 

Huonoa karvapeitettä (usein erityisen näkyvää reisissä) esiintyy osin perinnöllisenä virheenä, osin 

todennäköisesti hormonaalisena muutoksena. Sitä esiintyy erityisesti, kun valkoisen koira 

pigmenttilaikut antavat pisamamaisen vaikutelman. Karvattomuus on virhe! 

 

Värien osalta useimmat ovat yhtä mieltä siitä, että hyvä koira ei koskaan voi olla huonon värinen. 

Käytäntönä onkin ”colour immaterial”, vaikka tästä mainitaan erikseen vain amerikkalaisessa 

rotumääritelmässä. 

 

Englanninvinttikoiralla on kolme geneettistä perusväriä. Musta, joka dominoi brindleä, joka 

puolestaan dominoi punaista.  

 

Värien jakautumistapoja on kaksi: kokovärinen dominoi valkopohjaista (parti-colour). 

 

Värinvoimakkuuksia on kaksi: täyspigmenttiys dominoi heikentynyttä väriä (diluutti). 

 

Perusvärien heikentyneet muodot ovat sininen, sininen fawn ja fawn, joiden lisäksi esiintyy myös 

maksa ja maksabrindle. Mitään toiminnallista tai geneettistä syytä suosia jotain väriä muihin nähden 

ei ole eikä syytä hylätä epätavallisia diluutteja värimuotoja, kunhan pigmentti on hyvä. 

Diluuttivärisillä koirilla on aina vaaleammat silmat. Iriksen pigmentoitumattomuus ei ole 

kuitenkaan toivottavaa (nuoren koiran siniset silmät muuttuvat harmaiksi iän karttuessa). 

Englannissa ja USA:ssa ei ole tapana esittää näyttelyissä maksan tai maksabrindlen värisiä koiria, 

koska näillä koirilla on rodulle epätyypillinen ilme (muistuttaa ibizan podencoa). 
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Virheet: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna 

virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn 

toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa. 

Hylkäävät virheet: 

 · Vihaisuus tai liiallinen arkuus 

 · Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 

 HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina 

kivespussiin. 
 

Kuten kuvista ja selityksistä ilmenee, rodussa on hyväksyttävää vaihtelua lopulta varsin paljon. 

Tämä on johtanut siihen, että on useita hyviä ja erinomaisia näyttelyenglanninvinttikoiran 

”kenneltyyppejä” ja tuomareilla on varsin suuri vapaus asettaa etusijalle oma makunsa. Tämä 

merkitsee myös, että osaa koirista on vaikea arvostella, jos niiden linjat ovat tavallisesta poikkeavat, 

vaikka ne oikeasti vastaavat rotumääritelmää. ”Does not look the way I am used to” oli kerran ainoa 

virke erään amerikkalaisen tuomarin arvostelussa yhdessä ruotsalaisessa näyttelyssä. Tämä ei tosin 

estänyt tuomaria tekemästä koirasta ROP:a. Täytyy myös muistaa, että yksi syy linjojen 

erilaisuuteen voi johtua yksinkertaisesti lihasten jännittyneisyydestä (ja siten koiran mielentilasta ja 

sisäisestä tasapainosta tai ulkoilman lämpötilasta). Tämä pätee kaikkiin ”kurvikkaisiin” 

vinttikoiriin. 

 

Alkuperäisessä vuoden 1992 monisteessa on runsaasti kuvia ja selityksiä eri variaatioista, ja 

ansioista ja virheistä. 

 

Suuri kuvien määrä antaa lukijalle ”kokemuksia” englanninvinttikoiran profiilin hyväksyttävistä ja 

ei-hyväksyttävistä variaatioista. 

 

Englanninvinttikoiran ”alastomuus” mahdollistaa sen, että koirien tyyppi, virheet ja ansiot on 

helppo arvostella kuvista. 

 

Englanninvinttikoiralla ei rotuna ole ongelmana äärimmäisyysjalostus, joka johtaa koiran terveyttä 

uhkaavaan liioiteltuun ulkomuotoon. Poikkeuksena ovat pienet ja liian tiiviit käpälät. Ei voi sanoa, 

että ”ylikorostuneilla” koirilla olisi virheitä, jotka muodostuisivat vioiksi (poikkeuksena käpälät). 

Tällaisten koirien tyyppiominaisuudet ovat yksinkertaisesti liioiteltuja ja ulkomuodollisesti 

häiritsevät tasapainoa ja kokonaisuutta mutta ne eivät vaikuta terveyteen. Kuitenkin pienentynyt 

jalostuspohja voi selittää eräiden tunnettujen sairauksien esiintuloa (nämä eivät ole ulkomuodollisia 

vikoja ja siten niitä ei voi tunnistaa näyttelyissä eivätkä ne siten ole tuomarien vastuulla). 

 

Vaikeita yläpurentoja (sharkmouths) ja koukkuhäntiä on aina tiedetty esiintyvän sisäsiitetyissä 

kannoissa, joita on edelleen. Aivan liian pieniä lyhyitä käpäliä esiintyy myös.  



27 

  

 

 

 

Koiria arvioitaviksi ja keskusteltaviksi. 
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Hyvä tasapaino, mittasuhteet ja linjat 
 

 
 

 

GREYHOUND - WHIPPET – ITALIENSK VINTHUND – SKOTSKA HJORTHUND- 

BORZOI- Angloeurooppalaiset vinttikoirat ovat yksi perusteema eri variaatioin 

 

Om man avslutningsvis skall försöka summera och avgränsa det rastypiska i greyhoundens 

konformation mot de raser, som onekligen i sin generella byggnad ar snarlika (whippet, italiensk 

vinthund, skotsk hjorthund och i viss mån borzoi), kan man göra följande kommentarer. 

 

Bortser vi alltså från storleks- och hårlagsskillnader så gäller i stort sett att 

En greyhound skall vara högbent (långbent) och långstgräckt där 

En whippet skall ha en kombination av elegans, kompakthet och ej så långsträckt konstitution 

(whippeten har också ett proportionerligt sett större huvud än greyhounden). En mycket bra 

whippet-överlinje kan förvisso innehålla de tidigare nämnde s-kurvorna, men vanligen är 

whippetens överlinje har något mer upprätt halsansättning ( utan att den får vara abrupt!) och 

kurveringen i överlinjen är tydligare och beskriver något mer ett utsträckt C än ett tydligt S och 

överlinjen har något mer avfallande tendens i länd och kors än greyhoundens; korset ofta på något 

lägre plan än manken utan att överlinjen blir för kraftigt fallande och korset för brant. Whippetens 

underlinje beskriver i bästa fall ett vackert S men med kortare och snabbare krökningar på grund av 

den proportionerligt sett kortare bröstkorgen. - En whippet som har en typisk greyhounds över och 

underlinje kommer uppfattas som för litet kurvig och antagligen för långsträckt i linjerna. 

Whippetens huvud är ej fullt så "ädelt" som greyhoundens utan litet mer triangulärt med antydan till 

kinder - vidare är ögonen större och rundare och öronen proportionerligt större. 
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Den italienska vinthunden (IG) I den standard som gällde 1992 så beskrivs IG:s proportioner 

relativt lika greyhoundens -( numera framhåller man det kortare kvadratiska i linjerna för IG.) I den 

tidigare standarden fanns vidare en formulering att IG är lik greyhounden men skall ha vissa typiska 

överdrifter; S-kurveringarna tydligare, brantare sluttande kors och där av betydligt mycket mer 

underställd bak - där bakställets vinklar rymms utan att hunden sträcks ut och täcker mycket mark - 

Kors och ryggavslutning ligger därför aldrig längre än manken! Den långa och mycket tydligare 

uppresta halsen startar från en lägre ansättning och den kraftiga resningen skapar ett tydligare 

strupparti och mer tvär övergång mellan nacke och rygg. IG:s front skall vara mycket öppnare i 

vinklingen och p g a de långa skelettdelarna så kommer armbågen att ligga under bröstkorgslinjen 

utan att detta är sekundärt till en grund bröstkorg. Fronten skall vara väl tillbakalagd så att 

armbågens placering likväl blir tydligt under kroppen. – Fronens vinklar alltså betydligt rakare än 

bakställets - Sammanfattningsvis kan man alltså säga att den italienska vinthuden skall vara en 

greyhound i miniatyr med mycket typiska överdrifter som kommer sig av en - vanvördigt uttryckt - 

"hopknyckling" av greyhoundens linjer – Den italienska vinthunden skall aldrig vara en miniatyr 

greyhound eller miniatyr whippet – sådana vackra små djur finns och kan ses vinna stort i den 

amerikanska och i viss mån ( och tidigare) engelska utställningsvärlden. De hundarna saknar alltså 

de rastypiska överdrifterna som den klassiska typen har ( den som inte sällan kallas just för 

European continental type). 

 

Den skotska hjorthunden skall enligt sin standard vara en greyhound i typen men med 

förhållandevis större styrka och massa. - Detta är en sanning med modifikation då stomme och 

volym hos en bra greyhound inte sällan är väl så generös som hos en hjorthund - men det väsentliga 

är att en bra hjorthunden inte skall ha tendenser till tunnhet och sprödhet! Den riktigt bra överlinjen 

på en hjorthund skall i stort sett motsvara greyhoundens d v s en långsträckt S-kurvering. 

Hjorthundens hals är något högre ansatt och mer resligt buren och har oftast inte (behöver inte ha) 

greyhoundshalsens längd. Halsidén kan faktiskt påminna något om ansättningen o resningen hos en 

strävhårig tax - och alltså mer uppåt än framåt-uppåt. Hjorthundens naturliga arbetssätt kräver inte 

att den skall ha greyhoundens förmåga att angripa ett mindre byte som flyr undan lägre och närmare 

marken. ( "The Deerhound does not need to stoop down to work"). Hjorthunden skall aldrig ha en 

fallande och c-bågformad överlinje med lägre kors än manke. Ryggen skall vara förhållandevis 

aningen längre än hos en greyhound ( dvs hjorthunden får inte vara kort och skall inte ha fallande 

rundat kors ). Kostruktionen i fram och bakställ skall vara densamma som hos greyhounden ( men 

är det sällan) – Hjorthundens tassar skall enligt standarden vara mer knutna och kortare - vilket 

egentligen inte alls är funktionellt. 

 

Borzoi uppvisar en stor typvariation till följd av de olika varianter som prefererades av olika 

uppfodare och p g a att rasen hade olika typer av arbetsuppgifter över den enorma ryska landarealen 

med olika klimat och villebråd. Generellt kan sägas att borzoien definitivt är mindre långsträckt än 

greyhounden och hjorthunden, oftare har en tendens till utsträckt C-kurva i overlinjen ( även om det 

svaga S:t är ideal även här). - Proportionerna hos Borzoien är mycket mer lika whippetens 

proportioner än greyhoundens. Borzoien ger ett generellt mer högställt intryck och har flatare 

djupare bröstkorg. Rasen har öppnare vinklar i såväl front som bakställ. . Både borzoien och 

hjorthunden, vilka (sarskilt gällande hanhundarna) är större än greyhounden och ujppvisar en annan 

typ av trav än greyhounden. Dessa stora hundar förefaller ha en generellt ökad muskeltonus jämfört 

med greyhounden, som skapar en tendens till ultrarapid i röärelsekaraktären och en mera markant 

fjadrande gang ( "springy gait" efterfrågas hos  
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hjorthunden), där greyhounden i stället uppvisar en elegans kombinerad med större flexibilitet, 

elasticitet och smidighet i sina rorelser. ( Denna speciella skillnad är synnerligen markant has t ex 

den mycket stora pampiga borzoihanhunden, sam förefaller hänvisad till en annan neuromuskulär 

balans som ger denna speciella rörelseegenskap, som hus en greyhound skulle uppfattas som en 

smula stel och oelastisk. Borzoiens huvud ar väsentligen mycket olikt greyhoundens. Det är 

generellt smalare och med än mindre pannansats och har divergerande plan och har alltid längre 

nosparti än skalle. Hos en greyhound skulle ett sådant huvud vara mindre önskvärt och uppfattas 

brisitande i typ och med felaktigt "down faced" uttryck) Om greyhounden har väsentligen samma 

typ av öron sam whippeten, italienska vinthunden och hjorthunden ( små rosenöron), sa har 

borzoien ett annorlunda öra som är lägre ansatt och i vila mycket diciplinerat buret tätt intill nacken 

och med de spetsiga oron spetsarna lagda vid nackens sidor. Borzoiörat kan resas helt vid 

uppmärksam lystring, vilket också skiljer det väsentligt från de andra vinthundsraserna av generellt 

samma konstruktionsidé. (Borzoihuvudets speciella karaktaristika gar alltsa att det ar forhallandevis 

mycket viktigare for typbildningen). 

 

Australiska kennelklubben har denna illustration till sin greyhoundstandard som i princip är lika 

med den engelska. Illustrationen - med en greyhound, en whippet och en IG - är olycklig då den 

förleder läsaren att tro att det rör sig om tre storleksvarianter av samma ras. Greyhounden på bilden 

är av sämre allmän kvalitet - har mindre bra uttryck - stora öron och snipigt nosparti. Den torde 

motsvara en 2 ökl. Whippeten är "down faced" och har oskön svansansättning. Italienaren är 

knubbig och oelegant och har lågt ansatta öron. 

 


