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Hyväksytty:
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käännös

SKL-FKK.15.11.1995

ALKUPERÄMAA:
Iso-Britannia
Y L E IS V A IK U T E L M A:
Sopusuhtainen, sulavalinjainen ja tyylikäs, viehättävä ja erittäin tasapainoinen, samalla riittävän tukeva
vaikuttaakseen kestävältä. Kaikki karkeuteen ja heiveröisyyteen viittaava on virheellistä.
O M IN A IS P I I R T E E T :
Sitkeä ja lujasti työskentelevä paimenkoira, joka on erittäin mukautuvainen.
K Ä Y T T Ä YT Y M IN E N J A L U O N N E :
Innokas, valpas, vastaanottavainen ja älykäs. Ei hermostunut eikä aggressiivinen.
PÄÄ:
KALLO-OSA: Melko leveä, niskakyhmy ei ole korostunut.
OTSAPENGER: Erittäin selvä.
KIRSU: Väriltään musta, ruskeilla ja suklaanruskeilla koirilla hyväksytään myös ruskea kirsu. Sinisillä
koirilla kirsu on siniharmaa. Sieraimet ovat hyvin kehittyneet.
KUONO-OSA: Kirsua kohti kapeneva, kohtalaisen lyhyt ja voimakas. Kuono ja kallo ovat suunnilleen
saman mittaiset.
LEUAT/HAMPAAT/PURENTA: Hampaat ja leuat vahvat. Säännöllinen ja täydellinen leikkaava purenta,
ts. ylähampaat koskettavat tiiviisti alahampaiden etupintaa. Hammasrivi on suora sekä edessä että sivuilla.
POSKET: Eivät täyteläiset eivätkä pyöreät.
SILMÄT: Etäällä toisistaan, soikeat, keskikokoiset; väriltään ruskeat paitsi marmoroituneilla (merle)
koirilla, joilla toinen tai molemmat silmät voivat olla kokonaan tai osittain siniset. Ilme lempeä, innokas,
valpas ja älykäs.
KORVAT: Keskikokoiset ja keskipaksut, etäällä toisistaan. Asennoltaan pystyt tai puolipystyt ja
herkkäliikkeiset.
KAULA:
Pitkä, vahva ja lihaksikas, hieman kaartunut ja lapoja kohti levenevä.
RUNKO:
Lihaksikkaalta vaikuttava. Runko on hieman säkäkorkeutta pitempi.
LANNE: Syvä ja lihaksikas.
LANTIO: Leveä ja lihaksikas, sivusta katsottuna häntää kohti hieman laskeva.
RINTAKEHÄ: Kylkiluut hyvin kaareutuneet, rintakehä syvä ja melko leveä.
ALALINJA JA VATSA: Vatsalinja ei ylösvetäytynyt.
HÄNTÄ: Kohtuullisen pitkä, viimeinen nikama yltää vähintään kintereeseen; matalalle kiinnittynyt,
runsaskarvainen, hännänpää ylöspäin kaartunut. Häntä viimeistelee koiran viehättävät ääriviivat ja
tasapainoisuuden. Koiran kiihtyessä häntä saa kohota, mutta se ei koskaan saa kaartua selän ylle.
R A A J AT
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ETURAAJAT:
YLEISVAIKUTELMA: Edestä katsottuna yhdensuuntaiset. Luusto vahva, muttei raskas.
LAVAT: Taakse sijoittuneet ja viistot.
KYYNÄRPÄÄT: Tiiviisti rungon myötäiset.
VÄLIKÄMMENET: Sivusta katsottuna hieman viistot.
KÄPÄLÄT: Soikeat; päkiät paksut, vahvat ja kiinteät; varpaat kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Kynnet
lyhyet ja vahvat.
T AK A R A A J AT :
REIDET: Pitkät, voimakkaat ja lihaksikkaat.
POLVET: Hyvin kulmautuneet.
KINTEREET: Kintereet vahvat ja matalat. Takaa katsottuna kintereet ovat vahvaluiset ja yhdensuuntaiset.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.
L I IK K E ET :
Vapaat, pehmeät ja väsymättömät, askel mahdollisimman matala. Liikkeet ilmentävät koiran kykyä liikkua
hyvin huomaamattomasti ja nopeasti.
K A R V A P E IT E :
KARVA: Kaksi muunnosta: 1) kohtalaisen pitkäkarvainen 2) lyhytkarvainen. Molemmilla muunnoksilla
peitinkarva on tiheää ja keskikarkeaa, pohjavilla pehmeää ja tuuheaa tehden karvapeitteestä hyvin
säänkestävän. Pitempikarvaisella muunnoksella runsas karvapeite muodostaa harjan, housut ja kauluksen.
Pään etuosassa, korvissa, eturaajojen etupuolella ja takaraajoissa kintereiden alapuolella karvan tulee olla
lyhyttä ja sileää.
VÄRI: Kaikki värit sallittuja, mutta valkoinen ei saa olla vallitseva.
K O K O:
SÄKÄKORKEUS: Ihannekorkeus uroksilla 53 cm, nartut saavat olla hieman pienempiä.
V IR H E E T :
Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.
HUOM:
Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespusseihin.
H Y L K Ä Ä V ÄT V IR H E E T :
Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet ovat hylkääviä virheitä.

ALKUSANAT
Bordercollieita on esiintynyt jo vuosisatoja Englannin ja Skotlannin rajamailla, missä ne ovat toimineet
paimenkoirina. Kyseessä on yksi maailman vanhimmista alkuperäisistä koiraroduista ja se on kantana
kaikille muille collie-sukuisille roduille. Rodulla oli monenlaisia nimityksiä ja ulkonäkökin oli hyvin kirjava.
Ensimmäinen maininta koirankäytöstä samalla tavoin lammaspaimenena kuin nykyistä bordercollieta
käytetään löytyy vuodelta 1570, kirjasta Treatise of Englishe Dogges, kirjoittajana Caius 1). Paimenkoiran
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kehittyminen on vaatinut vuosisatoja, nykyinen lammas-koira, joka käyttää työskennellessään vahvaa
”eye”:ta on kehittynyt Pohjois-Englannin ja Etelä-Skotlannin kreivikuntien rajoilta (border = raja). Näillä
kivikkoisilla ja mäkisillä raja-alueilla isojen lammaslaumojen paimentamisessa tarvittiin kestäviä
paimenkoiria jotka kokosivat, ajoivat sekä vartioivat lammaslaumoja.

Paimennus kilpailut 1948

Paimenkoirakilpailut vuonna 1873 toivat ensimmäistä kerran lammaskoirat yleisön huomioon ja
ensimmäinen Collie-yhdistys perustettiin 1881. Tämä yhdistys teki lyhyen kuvauksen collien anatomiasta ja
niistä seikoista, jotka tulee huomioida koira näyttely kehässä. Tässä vaiheessa alkoi erottautua toisistaan niin
sanotut maatalo-colliet tai työskentelevät lammaspaimenet ja show-linjaiset colliet. Näistä colliesta ovat
lähtöisin muut colliesukuiset (partacollie, lyhytkarvainen collie ja pitkäkarvainen collie) koirat 2).
Kansainvälisen Lammaskoira Yhdistyksen (Interntional Sheep Dog Society) ISDS:n perustaminen 1906 on
yksi suurimmista askeleista ensimmäisen Working Sheepdogin (Lammaspaimenkoiran) tunnustamiseen
kennelorganisaatioissa. 1915 saatiin rodun nimeksi virallisesti bordercollie rodun alkuperästä johtuen.
Vuonna 1976 Englannin Kennelyhdistys hyväksyi bordercollien viralliseksi roduksi neuvotteluissa ISDS:n
ja Border Collie yhdistyksen kanssa. Tällöin tehtiin Englannissa
bordercollielle rotumääritelmä, joka on käytössä FCI maissa.
Old Hemp ISDS nro 6

Puhuttaessa show-linjoista tarkoitetaan bordercollieita, joiden kanssa
harrastetaan näyttelyitä, tottelevaisuuskokeita, agilityä, flyballia,
palveluskoirakokeita, pelastuskoirakokeita - kaikkea mahdollista.
Ympäri maailmaa toistuu bordercollieiden osalta selkeä kahtiajako:
työ- ja show-koirat.
Yksi rodun erikoispiirteistä on ”eye”, hypnoottinen tuijotus, jolla koira
saa lampaat liikkeelle ja kääntymään. Bordercollieta kehitettäessä kiinnitettiin huomiota juuri ”eye”-kykyyn,
joka oli tärkeää lampaanpaimennustyössä ja –kokeissa. Vaikka paimenkoirarotutyyppi on selvä,
bordercollien koko, ulkonäkö ja turkin laatu ovat olleet vähemmän tärkeitä ominaisuuksia verrattuna koiran
työskentelyominaisuuksiin. Näihin käyttöominaisuuksiin ja niiden parantamiseen panostettiin ja panostetaan
yhä paimenkoirina työskentelevien bordercollieiden jalostamisessa. Show-linjan koiriensuosion noustessa
paimenkoiraominaisuuksien jalostamisenrinnalle ovat nousseet myös ne ominaisuudet, joita arvostetaan
näyttelyissä, tottelevaisuuskokeissa, agilityssä, flyballissa, palveluskoirakokeissa, pelastuskoirakokeissa
ja muissa harrastelajeissa. Ensimmäiset bordercolliet tulivat Suomeen 1960-luvunpuolivälissä ja ne tulivat
nimenomaan työkoiriksi.
Vuonna 1986 tuotettiin Uudesta-Seelannista näyttelylinjaisia koiria, uros ja narttu, ja vähän myöhemmin
Australiasta samoin. Näiden koirien myötä myös Suomessa tutustuttiin show-linjaisiin bordercollieihin.
Suomessakin voidaan bordercollieiden kanta jakaa selvästi kahtia. Toisaalla ovat puhtaat paimen- eli
työkoirat, jotka ovat lähinnä irlantilaisista ja englantilaisista linjoista, joista pidetään omaa, erillistä
rekisteriään ja näitä koiria jalostetaan paimennusominaisuuksia korostaen. Toisaalla ovat show-linjan koirat,
joiden jalostusta ja rekisteröintiä valvoo Suomen Kennelliitto. Rotua jalostavien onkin syytä panostaa myös
show-linjan koirien jalostamisessa työ bordercollielle ominainen paimenkoiran luonteen, tyypin ja
paimenominaisuuden säilyttämiseen. Voimakkaan jakautumisen vuoksi myös rotutyyppi vaihtelee. On paljon
hyvän tyyppisiä koiria jotka silti eroavat selvästi toisistaan. Tämä vaikeuttaa varmasti tuomarin arvostelua
mutta rodun käyttötarkoituksen muistamalla varmastikin myös tuomari voi tehdä ratkaisunsa hyvillä mielin.
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Oikeat keskivahvat luustot, tasapainoinen kaunis tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Sopivan syvät rintakehät. Erinomaiset
laskeutuvat turkit, mitä molemmilla aivan sopiva määrä.
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Yleisvaikutelma, ominaispiirteet, käyttäytyminen ja luonne

Yleisvaikutelmaltaan bordercollie on kestävä, se on selvä ravaaja tyypin koira. Sen koko rakenne on luotu
liikkumaan ja tekemään pitkäkestoista raskasta työtä. Bordercollie on tasapainoinen koira, ei ainoastaan
mittasuhteidensa ja kulmausten tasapainon suhteen, vaan koko koira on tasapainoinen hyvin asettuneista
korvista hyvin kannettuun häntään saakka. Etuosa ja takaosa ovat tasapainossa toisiinsa nähden.
Arvosteltaessa bordercollieta sen kestävyys, työkoiramaisuus, energisyys sekä väsymätön liikunta on
olennaista. Sen tulee antaa ravata pitkällä remmillä pää alhaalla eikä tiukalla taluttimella pää yliryhtiin
kiristettynä. Bordercollie on jäntevä ja lihaksikas, ei kuitenkaan bodari, ja terve ilmiasultaan. Se on elegantti
ollen silti selvästi työkoiran näköinen. Koiraa katseltaessa tulisikin pystyä myöntävästi vastaamaan
kysymykseen; ´Pystyykö tämä koira työskentelemään väsymättömästi paimenkoirana?´ Jo ensi silmäyksellä
bordercollie tulee tunnistaa rotunsa edustajaksi. Sukupuolileima on selvä, vaikka koko ero ei olekaan
huomattava. Sillä on tasaiset ääriviivat, riittävä massa ja kokoonsa nähden hyvä keskivahva luusto joista
tuomari voi nähdä urheilullisen rungon ja kyvyn tehokkaaseen liikuntaan. Oikein rakentunut,
yleisvaikutelmaltaan hyvä koira on mittasuhteiltaan tasapainoinen, sillä on voimakas rintakehä (pyöreähkö ei
liian syvä), eturaajat ovat puolet koiran korkeudesta, vahva selkä ja hyvin asettunut ja kannettu häntä.
Bordercollie on alkuperäinen paimenkoira, siinä ei tule olla mitään liioiteltua! Tämä on tärkeää, koska rotu
on ensisijaisesti työkoira, vaikkei toimisikaan tilalla. Se on sitkeä ja alati ilmaisee energisyyttään ja
työintoaan. Bordercollie ei missään tilanteessa ole flegmaattinen vaan aina valpas, innostunut ja sosiaalinen,
silti se osaa myös rauhoittua odottelemaan ilman vikinää ja levottomuutta. Sen tärkein ominaisuus on
koulutettavuus. Älykkäänä rotuna se on lojaali, palveluhaluinen ja oppii helposti. Tätä ei toki pysty kehässä
arvostelemaan, mutta juuri se tekee tästä rodusta niin erikoisen. Bordercollien tulisi kuitenkin osoittaa
kiinnostusta myös sitä tutkimaan tulevaa tuomaria kohtaan, vaikka se omaa luontaisen
paimennustaipumuksen ja voi olla varautunut vieraita kohtaan (ei mielistele) muttei koskaan ole
agressiivinen taikka arka. Bordercolliesta ei toivota posliinipatsasta, kaunista kuvaa joka on tyhjä sisältä.
Ongelmana näyttelykehissä näyttäisi olevan: Raskas yleisvaikutelma, matalaraajaisuus. Melko laiska olemus
tahi toisaalta arka jopa agressiivinen/hermostunut käytös.”Mikään näistä ominaisuuksista ei kuulu
bordercollielle! Nuoret koirat usein vaikuttavat kehässäkin turhan vilkkailta mutta se on rodulle tyypillistä.
Vanhetessaan bordercollie oppii olemaan paremmin aloillaan ja hallitsee vilkkautensa paremmin.
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Yleisvaikutelmaltaan hyviä uroksia

Hyvät mittasuhteet

Pitkärunkoinen uros, hieman lainehtiva turkki

Köyristää hieman lanneosaansa, jyrkkä lantio

Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, kaula
kauniimmin lapoihin kiinnittynyt
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Yleisvaikutelmaltaan hyviä narttuja

Kaunis narttu, huom. turkki raajoista harjattu
ylös, luusto näyttää voimakkaammalta

Hieman lyhyempi runko, hieman niukat polvi-ja
kinnerkulmaukset

Selkä voisi olla suorempi, hieman ilmava,
hieman lyhyt rintakehä

Pitkärunkoinen narttu joka turhan voimakkaasti
takaa kulmutunut
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PÄÄ
Kallo on litteä, siinä ei tunnusteltaessa ole
pyöreyttä. Kallon leveys on lähes saman mittainen
kuin sen pituus. Kuonon mitta on lähes yhtä pitkä
kuin kallonpituus tai hieman lyhyempi. Tänä
päivänä kuitenkin kuono on yleisesti lyhentynyt ja
juuri saman mittainen kuono kuin kallo, voi jopa
vaikuttaa pitkältä, vaikka se on täysin korrekti.
Kuonon tulee olla vahva ja alaleuan voimakas.
Otsapenger on selvä, se ei saa sulautua
huomaamattomaksi. Kaiken kaikkiaan pään tulee
antaa symmetrinen ja voimakas vaikutelma.
Bordercollien pään ei tulisi olla liian näätämäinen.
Näin voi käydä jos kuono on liian pitkä ja hento tai
kallo liiankapea. Pään ei myöskään tule antaa
massiivista vaikutelmaa, silloin pää on taas liian
leveä ja kuono liian lyhyt ja paksu. Kirsun tulee
olla hyvin pigmentoitunut, silti turkin väriin sopiva.
Turkin värin voi varmistaa kirsun väristä. Silmien

tulee näyttää bordercollielle kuuluvaa älyä, intoa
ja lempeyttä. Ne eivät saa olla liian pienet tai
liiansuuret/pyöreät, mikä vaikuttaa haitallisesti
ilmeeseen. Katse ei myöskään saa olla pistävä.
Myös silmien väri heijastuu turkin väristä. Mustilla
koirilla on usein myös keskiruskeat silmät.
Sininen/kirjava silmä on virhe muilla väreillä paitsi
marmoroituneilla.
Kaikki korva variaatiot ovat sallittuja, myös eripari
korvat. Ainoastaan täysin lupat, sivulla roikkuvat
korvat eivät ole hyväksytyt, koska ne eivät enää
ole herkkäliikkeiset. Korvat voidaan trimmata
siistiksi reunoistaan, mutta se ei ole välttämätöntä.
Hampaat ja purenta on voimakkaat.
Hammaspuutokset tulisi kirjata arvosteluun. Sekä
ylä- että alapurenta ovat virheellisiä. Huulien tulee
olla tiiviit.

Virheitä

Liian luisu otsapenger. Liian pitkä, suippo
kuono, heikko alaleuka

Kallon oikeat mittasuhteet ylhäältäpäin
katsottuna. Kallonleveys ja pituus ovat lähes
yhtämittaiset. Kuono on lähes yhtä pitkä kuin
kallo.
Liian lyhyt, korkea kallo, kuono liian lyhyt ja
paksu
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Hyvä ilmeisiä päitä, erilaiset hyväksytyt
korvavariaatiot.
Urokset

Kaunis ilmeinen uros, hyvät korvat, keskiruskeat silmät

Raskaat korvat, tyvestään kuitenkin vielä
nousseet hyväksyttäväksi

vielä hyväksytys

Yhtä pitkä kuono-osa kuin kallo, eteenpäin
taittuvat raskaat korvat

Pystyt korvat, paljon
valkoista päässä

Sininen uros, silmien väri heijastuu
turkinväristä. siistityt korvat
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Hyvä ilmeisiä päitä, erilaiset hyväksytyt
korvavariaatiot.
Nartut

Kaunispäinen tricolour
narttu

Kaunis ilmeinen narttu

eripari korvat, musta väritys päästä antaa
kapeakuonoisen vaikutelman. Suuret silmät.

Punainen narttu, silmien väri heijastuu turkin
väriin, sivulle taittuneet korvat

Lyhyet pään linjat, turhan raskaspäinen narttu
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KAULA
Oikea kaulan pituus on tärkeää. Kaulan tulee olla vahva ja taipuisa. Vain pitkä kaula voi kaartua. Ennen
kaikkea liian lyhyt niska vaikuttaa etuaskeleen liian lyhyeksi jäävään askelmittaan. Etuasentoiset lavat
lyhentävät kaulan pituutta. Kaulanahan ei tule olla löysä ja roikkuva.

RUNKO
Rungon pituus eturinnasta istuinluun päähän on suhteeltaan noin 9:10, eli koira on selvästi
rungoltaan
korkeuttaan pidempi. Nartut ovat usein hieman pidempiä. Rungon pituutta lisää virheellisesti
ylikulmautuneisuus tai liian pitkä lanne-osa. Toisaalta rungon mitta lyhenee liikaa jos koira on
heikosti kulmautunut tai sen lantio on voimakkaasti luisu tai liian lyhyt. Selän tulee olla vahva,
suora, kiinteä ja lihaksikas. Siinä ei saa esiintyä pehmeyttä eikä selkä saa antaa periksi liikkeessä.
Selkä ei myöskään saa
olla jäykkä, vaan selkä painettaessa joustaa hieman. Säkä on selvästi huomattavissa. Lanne on
lihaksikas,
pitkähkö ja hieman kaareva. Lantion tulee olla pitkähkö, hyväasentoinen ja hieman laskeva.
Lantion oikea asento on tärkeää jotta koira saa aikaan hyvän voimakkaan taka-askeleen. Mikäli
lantio on hyvin pysty,
koira on helposti takakorkea. Silloin koiran on vaikea seistä raajat rungon takana. Se jättää
takaraajat mielellään alleen ja vaikuttaa heikosti kulmautuneelta, vaikkei sitä olisikaan. Rintakehän
tulee olla hyvin muodostunut ja kohtuullisen leveä. Kylkiluut ovat kauniisti kaareutuneet ja ulottuvat
lähes kyynärpäihin. Rintakehän ei tule olla liian leveä, tynnyrimäinen, mikä aiheuttaa koiralle heikot
leveät liikkeet. Liian syvä rintakehä saa aikaan raajattoman vaikutelman ja koira vaikuttaa
eturaskaalle. Rintakehä ei myöskään tule olla liian kapea, mikä vääntää kyynärpäät sisäänpäin ja
eturaajat ulospäin. Silloin myös liikunta on löysä ja tehoton. Etuosan virhe-asennot myös rasittavat
liiaksi etuosaa joka jo muutenkin kantaa suurimmanosan koiran painosta. Vatsalinja ei ole ylöspäin
vetäytynyt vaan kohoaa linjakkaasti kupeita kohti.
Huomiota tulisi kiinnittää putoaviin selkälinjoihin, lyhyeen/pystyyn lantioon ja liian syviin rintakehiin.

Mittasuhteet:
Kuono on yhtä pitkä kuin kallo
tai hieman lyhyempi. Runko on
selvästi säkäkorkeutta pitempi.
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virheitä

Heikosti kulmautunut koira, jolla lyhyt lantio ja
kapea reisi. Liian lyhyt rungon pituus

Lyhyt pysty lantio, korkea heikko kinner-> tekee
koiran selvästi takakorkeaksi. Koira seisoo
takaraajat allaan.

Ylikulmautunut matalaraajainen koira, jolla
aivan liian laskeva selkälinja. Koiralla nipin
napin riittävästi peitinväriä.
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HÄNTÄ
Häntä on suoran selän suora jatke. Tasapainoisesti ravaava koira laskee häntänsä alas liikkuessaan tai
korkeintaan nostaa sen vain selän kuvitteelliseksi jatkoksi. Tokihan häntä nousee kun koira innostuu mutta
sen ei tulisi kiertyä selän päälle. Esitettävän koiran temperamentti vaikuttaa sen tapaan kantaa häntäänsä.
Hyvin vilkas tahi dominoiva yksilö kohottaa häntänsä herkemmin selän ylle. Hännän kanto jakaa
tuomareiden mielipiteitä voimakkaasti. Toisten mielestä häntä ei saa lainkaan nousta, toiset taas hyväksyvät
hännän jopa kaarelle ylös kunhan häntä on tyvestään selän linjan tasalla (niin kutsuttu paimenkoiran kaari).
Rodun kotimaan tuomarit eivät suosi hännän korkeaa kantoa.
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Siluettiin on piirretty ravaajakoiralle tyypilliset voimakkaat kulmaukset, käytännössä kulmaukset kuitenkin ovat n.100 asteen
tuntumassa. Lantio laskee n. 30 asteen kulmassa.

ETURAAJAT:
Eturaajat eivät ole kapea/leveä asentoiset. Raajaluusto on keskivahva ei koskaan raskas/hento.
Lavat ovat viistot ja voimakaslihaksiset. Lapa ja olkavarsi ovat ravaaja koiralle tyypillisen voimakkaasti
kulmautuneet, jotta eturaajat saisivat aikaan ulottuvan pitkän etuaskeleen. Hyvin kulmautuneen etuosan lapa
ja olkavarsi ovat samanmittaiset. Teoriassa puhutaan usein jopa 90 asteen lavan ja olkavarren
kulmauksesta, mutta käytännössä se on n. sadan asteen tuntumassa.
Mikäli olkavarsi on liian pysty/lyhyt tai lapa etuasentoinen, jää etuaskel mitaltaan hyvin lyhyeksi. Myös
bordercollielle paimentaessa tyypillinen etumatala hiipivä asento vaatii hyvin kulmautuneen etuosan
kestääkseen päiväntyön. Heikko etuosa ei kestä, työn ja koiran painon jakautumista etuosalle tuomaa,
rasitusta. Ranteet eivät saa olla löysät tai liian taipuneet. Varpaat ovat tiiviit ja hyvin kaareutuneet.
Lättätassut tai löysät/pitkät varpaat ovat virheelliset. Tassukarvat, välikämmenet ja kintereet trimmataan
siistiksi.

TAKARAAJAT:
Reisi on leveä, pitkää lantiota heijastaen, ja lihaksikas. Takaosa on ravaajakoiralle tyypillisen voimakkaasti
kulmautunut, jotta koira saisi aikaan voimakkaan ja pitkän taka-askeleen. Myös polvikulma on lapakulman
tavoin n. 90-100 asteen kulmassa. Takakulmaukset ovat vakiintuneet rotuun paremmin kuin etukulmaukset.
Takaa katsottuna kintereet ovat suorat. Korkeat/toisiaan kohti kääntyneet ´lehmänkintereet´ tai
ulospäin kääntyneet kintereet ovat virhe asentoiset ja heikentävät takaosan liikuntaa. Kaikki löysyys tai
jäykkyys kintereissä on epätervettä. Korkea kinner rasittaa kohtuuttomasti selkää mikä taasen heikentää
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koiran kykyä liikkua ja tehdä työtä joka vaatii nopeita suunnanmuutoksia. Matalakinner on aina liikkeessä
tehokkaampi. Jos polvikulma taas on suorahko tai lantio liian lyhyt tai jyrkkä, koira
ei pysty liikkumaan pitkällä työntävällä taka-askeleella. Samalla koira usein seisoo raajat allaan ja on
kauttaaltaan epätasapainossa myös liikkuessaan. Takaosan ei myöskään tulisi olla kauttaaltaan liian ahdas.
Koiran tulisi olla tasapainoisesti kulmautunut, edessä ja takana saman verran kulmia, saavuttaakseen
tasapainoisen liikkeen. Matala/ korkearaajaisuus ei paranna työkykyä. Matalaraajaisuudesta on haittaa
rodun alkuperäiselle käyttötarkoitukselle. Oikea raajakorkeus saadaan kun koiran
kyynärpää on puolessa välissä koiran säkäkorkeutta.
Huomiota tulisi kiinnittää heikkoihin etukulmauksiin ja liian heikkoon/ raskaaseen raajaluustoon.

LIIKKEET
Liikunta on bordercollien arvostelun tärkein osa!
Liikkuessa koiran rakenteelliset puutteet tai taitavalla esityksellä peitetyt
virheet paljastuvat. Bordercollie liikkuu kuin varkain, väsymättömällä
pitkällä askeleella. Sen koko rakenne antaa sille sen ominaisen kyvyn
liikkua matalana ja kestävästi. Tuleehan sen pystyä työskentelemään
pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita että ravi putoaisi
eteen vaan liikkuessa koiralla on aina voimakas taka-askel (drive, jota voi
kuvata esim. sanalla liikkeellepaneva).
Liian eturaskas koira ei ole kestävä paimen. Ei tule sekoittaa koiran
paimennus asentoa liikkumiseen kehässä. Esittäjän tulee huomioida bc:n
tapa liikkua ja antaa sen ravata vapaasti pää alhaalla. Yliryhtiin vedetty
koira liikkuu virheellisesti eikä saa aikaan pitkää etuaskelta. Esittäjät
usein esittävät bordercollien liian nopealla vauhdilla. Kyseessä ei ole
kilpailu kuka koirista juoksee nopeimmin vaan kenellä on paras liikunta.
Tuomari voikin pyytää esittämään koiraa hitaassa ravissa/ käynnissä.
Tasapainoisesti rakentunut ja hyvän Driven omaava koira liikkuu
tehokkaasti myös hitaassa liikkeessä.
Edestäpäin katsottuna liikunta on suoraa ilman lapojen, kyynärien tai
ranteiden löysyyttä. Takaa katsottuna sekä etu- että takaosa työntyvät
eteenpäin voimakkaasti. Kintereet eivät ole ahtaat tai ulkonevat. Selkä
pysyy vakaana liikkeen ajan ja koira etenee yhtä uraa nopealla tempolla.
Myös hitaassa ravissa liikkeen tulee olla tasapainoista, joustavaa ja
etenevää.
Virheellisiä liikkumistapoja on mm. peitsaus, mikä usein johtuu mittasuhde
virheistä. Peitsaus rasittaa selkää . Samoin kahdella uralla vinossa
liikkuminen ei ole toivottavaa. Se voi johtua suorasta etuosasta
yhdistettynä hyviin takakulmiin. Edellä mainittujen kulmauksien
heikkouksien myötä tulevat liian lyhyet tai liian korkealle nousevat liikkeet.
Eturaskas koira puolestaan liikkuu pitkällä etuaskeleella mutta takaraajat
”rullaavat” perässä lyhyemmällä askeleella. Liikkuessaan bordercollien
tulee antaa energinen vaikutelma.
Sen ei tule lönkytellä. Nykyään näkyy myös koiria joiden takaraajat
nousevat liikkeessä liian korkealle takapotkun aikana. Bordercollien
liikunta on aina matalaa, mahdollisemman vähäisellä raajojen nostolla!

Liikerata on suora edestä ja takaa. Kuvissa
hitaassa ravissa. Raajat eivät juuri nouse ylös
maasta.
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Normaali reippaassa koiran esittämisvauhdissa koira laskee päänsä selän tasolle,
häntä kannetaan alhaalla. Koira astuu yhtä pitkää askelta sekä etu- että takaraajoilla.

Nopeassa ravissa raajat astuvat ristiin, mutta askel on matala eikä nouse korkealle
maasta.

Etuaskeleen mitta on lyhyt. Taka-askel nousee turhan korkealle. Lyhyt häntä.

Liikkuessaan Bordercollie laskee päänsä selän tasolle, usein alemmaskin, tällöin takaosa voi
olla liikkuessa hieman korkeammalla. Askelmitta on silti pitkä edestä ja takaa.
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Lyhytkarvainen bordercollie

KARVAPEITE
Lyhytkarvainen tai kohtalaisen pitkäkarvainen ja runsas karvapeite silti liioittelematon. Bordercollie ei tarvitse
liiallisen pitkää, runsasta ja puuhkamaista turkkia, vaikka se lisääkin näyttävyyttä. Eihän ole tarkoitus että
koira tulee maastosta työstään aluskasvillisuus mukanaan. Karvapeitteen tulee olla luonnollisesti laskeutuva
ja rasvainen, eikä sitä tulisi pestä liian usein. Turkin tulee olla säänkestävä ja suojata ihoa mahdollisilta
raapeilta yms. Säänkestävyys kärsii jos turkki on liian pehmeä ja/tai kihara. Pienet laineet eivät vielä tee
turkkia pehmeäksi. Alusvilla on tiheä muttei saa näkyä peitinkarvan läpi.

KOKO
Uroksen ihanne korkeudeksi rotumääritelmä kertoo 53 cm, narttu hieman pienempi. Tällöin voisi nartun
ihanne korkeus olla 50 cm. Suhteutettuna korkeudet voisi silloin määritellä nartun alarajan olevan 47 cm ja
uroksen ylärajan olevan 56 cm. Pieni koko on rodussa suurempi ongelma kuin suuri koko. Pienet ja suuret
koirat toivotaan mitattavan ja koko merkittävän arvostelulomakkeeseen.

VIRHEET
Valkovoittoinen väri on virhe. Myös sininen/ kirjava silmä/silmät muilla väreillä paitsi merlellä on virhe.

HARJOITUS
Vertaa kuvien koiria ja niiden virheitä?
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YHTEENVETO
Bordercollien arvostelussa ensisijaisesti tulisi kiinnittää huomiota;


pystyykö tämä koira väsymättömään työhön?



elinvoimainen ja vilkas olemus ei arka eikä agressiivinen käytös



luonnollinen työkoira rotu ilman mitään liioittelua



mittasuhteiltaan selvästi korkeuttaan pidempi, ei matalaraajainen



tasapainoisesti, hyvin kulmautunut tyypillinen ravaaja



arvostelussa tulisi erityisesti painottaa liikkeitä: liikkuu pitkällä matalalla askeleella nopealla tempolla,
suoraa myös edestä ja takaa katsottuna.



kestävänä ravaajana rotu on lihaksikas ja jäntevä, ei lihava eikä löysä



kantaa päänsä ja häntänsä alhaalla liikkuessaan (mikäli bc esitetään kireällä remmillä voi esittäjää
huomauttaaasiasta ja pyytää tätä antamaan koiralle mahdollisuuden laskea päänsä)



askelpituus näkyy myös käynnissä, bordercollieta ei kilpa juoksuteta kehässä.



bordercollie ei ole turkkirotu, sitä ei tarvitse puunata näyttelyyn, hoidettu turkki ja siistityt tassut
riittävät



kaikki värit paitsi valkovoittoinen ovat sallittuja, myös valkoiset läiskät/viirut peitinkarvan keskellä on
sallittu.

Edellisen sivun tehtävän kuvat ovat samasta koirasta eri puolita kuvattuna. Huomasitko kuinka paljon
väritys vaikuttaa arvioon koirasta?
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VÄRIT:
mustavalkoinen
kuvaaja:Outi Heikkilä-Toni

kuvaaja Iris Kieme

punavalkoinen/ruskeavalkoinen (bb)

valkoiset läiskät peitinkarvassa sallittu
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punavalkoinen (ee)

kuvaaja:Outi Heikkilä-Toni

sinivalkoinen

kuvaaja: Petri Mälkki

punatricolour

kuvaaja: Jessica Ristimäki
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sinitricolour

sinimerle

kuvaaja: Hannu Ekblom

punamerle

kuvaaja: Hanne Oikarinen
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brindle

mottled, täplittynyt
kuvaaja : Seija Vahtera

virheellinen väri, valkoinen
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Työssä ja harrastuksessa

kuvaaja: Hanna-Mari Laitala

kuvaaja: Ella Lamusuo

kuvaaja: Mari Luhtaniemi

kuvaaja: Tuula Helle
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Sivun kuvat Outi Heikkilä-Toni
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kuvaaja: Hanna Seppä

kuvaaja: Hanna Keskitalo
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