NEWFOUNDLAND
Rotumääritelmän tulkinta

KÄYTTÖTARKOITUS: Raskaiden taakkojen vetämiseen tarkoitettu vetokoira sekä vesikoira.
Newfoundlandinkoira on työkoira, jonka tulee pystyä toimimaan niin vedessä kuin kuivalla maallakin. Rotua
käytetään ympäri maailmaa työkoirana erilaisissa tehtävissä. Voidakseen suorittaa sille tarkoitettuja tehtäviä
tehokkaasti, on sen omattava tietynlainen lihaksisto, koordinaatio ja kyky vetää taakkoja pitkiäkin matkoja sekä
myöskin uintikyky.
Rotumääritelmä kuvaa ihanne Newfoundlandinkoiraa. Koiraa on muistettava katsoa kokonaisuutena, pystyykö
se suoriutumaan siitä tehtävästä, joka sille on rotumääritelmässä määrätty. Paras uros/narttu –kehässä voi
olla hyvinkin erinäköisiä koiria, johtuen yksilöiden eroista. Kaikkien niiden on kuitenkin pystyttävä rakenteensa
puolesta suoriutumaan niille annetuista tehtävistä. Kuten muidenkin työkoirien kohdalla, myös
Newfoundlandinkoiralla ei hyväksytä virheellisiä liikkeitä tai karkeita rakenteellisia virheitä. Kaikki
poikkeamat ihanteesta on osattava suhteuttaa kokonaisuuteen.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Rotu on kotoisin Newfoundlandin saarelta. Se polveutuu paikallisista koirista
ja viikinkien vuoden 1100 jälkeen maahantuomista suurista mustista karhukoirista. Eurooppalaisten kalastajien
mukanaan tuomat monet uudet rodut auttoivat newfoundlandinkoiran kehittämisessä ja elvyttämisessä.
Olennaiset rotuominaisuudet kuitenkin säilyivät. Kun siirtokuntien perustaminen saarelle alkoi vuonna 1610,
newfoundlandinkoira oli jo suureksi osaksi saanut käyttötarkoitukseensa soveltuva rakenteen ja luontaisen
käytöksen. Näiden ominaisuuksien ansiosta se pystyi kestämään äärimmäisen ankaria ilmasto- ja
meriolosuhteita vetäessään raskaita taakkoja maalla tai toimiessaan vesi- ja pelastuskoirana.

YLEISVAIKUTELMA: Newfoundlandinkoira on massiivinen, vahvarunkoinen ja lihaksikas koira, jolla on
tasapainoiset liikkeet.
Rotumääritelmän tärkein sana, sana joka ei sisälly mihinkään muuhun rotumääritelmään on massiivinen!!!
Yleisin virhe tänä päivänä on matalaraajaisuus ja pitkärunkoisuus sekä heikkoluustoisuus. Tällainen koira ei
voi koskaan olla massiivinen. Huomaa, että esim. bernien rotumääritelmässä esiintyvä ”voimakas” tarkoittaa
täysin muuta. Newfoundlandin rakenteen minkään osa-alueen ei saa olla korostunut. Koiran tulee hivellä
silmää massan, massiivisuuden, mittasuhteiden ja muidenkin rakenteiden osalta. Ruipelo ja korkearaajainen
ei sitä tee. Tärkeää yksityiskohta on myös pään ylväs kanto.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus mitattuna lapojen kärjestä istuinluun kärkeen on suurempi
kuin säkäkorkeus. Runko on tiivis. Nartun runko voi olla hieman pitempi eikä niin massiivinen kuin uroksen.
Etäisyys säästä rintakehän syvimpään kohtaan on hieman suurempi kuin rintakehän alaosasta maahan.
Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen tulee olla 9:10. Yleisin mittasuhdevirhe on pitkä lanneosa. Huom.
että nartuilla se voi olla pidempi kuin uroksella

.

Ihanne uros

Ihanne narttu

A1-A2 Korkeus B1-B2 Pituus (newfoundland on hieman korkeuttaan pitempi)
B3-B2 Etäisyys säkästä istuinluuhun
C1-C2 Lantio
D1 - D3 Takakulmaukset
D1-D2 Reisiluu
D2-D3 Sääriluu
D4-D5 Metatarsaalit
E1 - E3 Etukulmaukset
E1-E2 Lapa
E2-E3 Olkavarsi
E3-E4 Kyynär- ja värttinäluu
F1-F2 Selkälinja
G1-G2 Etäisyys säkästä kyynärpäähän on 50 % korkeudesta
G2-G3 Etäisyys kyynärpäästä maahan 50% korkeudesta

Suuri koko on tietenkin toivottava, mutta se ei koskaan saa mennä luonteen, tyypin, anatomian,
tasapainoisuuden tai oikeiden liikkeiden edelle. Kokoa mitatessa katsotaan korkeutta ja massaa. Molemmat
ovat yhtä tärkeitä.
Arvosteltaessa mittasuhteita on hyvä muistaa: koira on hieman korkeuttaan pitempi. Mitta säkästä rintakehän
syvimpään kohtaan tulee olla vähintään puolet koiran kokonaiskorkeudesta.. Lihaksiston ja turkin vuoksi mitta
näyttää sivusta katsoen olevan n. 55 %. Etäisyys säkästä kyynärpäähän on 50 % kokonaiskorkeudesta, samoin
kyynärpäästä maahan.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:
Ilmeestä heijastuu hyväntahtoisuus ja lempeys. Newfoundlandinkoira on arvokkaan iloinen ja kekseliäs sekä
tunnettu aidosta ystävällisyydestään ja rauhallisuudestaan
Arka ja pelokas koira ei ole rotutyypillinen ja siitä tulee rankaista arvostelussa. Huom. Kokemattomuus ei ole
sama asia kuin arkuus tai pelokkuus. Newfoundlandinkoira ei saa koskaan hyökkäillä ihmistä tai toista koiraa
kohti. Kehässä on käyttäydyttävä kunnolla. Urostenkaan kesken rähinöintiä ei tule sallia. Rähisevä koira on
poistettava kehästä, aggressiivinen koira nykysääntöjen mukaan koko näyttelyalueelta.
Luontainen arvokkuus tulee parhaiten esiin, kun pää on ylväästi kannettu

PÄÄ: Massiivinen. Nartun pään rakenne on sama kuin uroksen, mutta se ei ole yhtä jykevä.

Yksikin virheellinen tai puutteellinen pään yksityiskohta vaikuttaa kokonaisuuteen. Sukupuolileiman on oltava
selvä. Päästä on tunnistettava, onko kyseessä narttu vai uros. Pienipäisyyttä suhteessa runkoon ja kokoon
esiintyy jonkin verran.
Kuonon ja kallon linjat ovat yhteneväiset. Kuonon ja kallon suhde on 40:60.

Virheellisiä päitä:

A. Ylirakentunut. Liian jyrkkä otsapenger, löysät huulet, liikaa ryppyjä, avoimet silmäluomet,
isot alas asettuneet korvat
B. Kevyt. Puutteellinen otsapenger. Kapea, kevyt kuono-osa, Pyöreät, vaaleat silmät.
Korkealle kiinnittyneet korvat.
C. Kapea kuono-osa. Liian lähekkäin olevat silmät, liian tasainen kallo, korkealle kiinnittyneet korvat.

Mikä vialla?

Päävertailuja eri rotujen kesken

KALLO-OSA: Leveä; päälaki on hieman kaartuva ja niskakyhmy voimakkaasti kehittynyt.
Tasaisia kalloja, omenapäitä, liian kapeita kalloja näkee näyttelyissä. Liian kapeisiin kalloihin liittyy usein
myös liian alhaalle asettuneet korvat ja heikosti kehittyneet posket. Yleensä tällainen pää on kauttaaltaan
kapealinjainen. Parhaiten saat pään muodon esiin painamalla pään molemmilta puolin karvat kasaan ja
siirtämällä korvat pois näkymän edestä.
OTSAPENGER: Selvästi havaittava mutta ei koskaan jyrkkä.
Loivia otsapenkereitä on paljon, myös liian jyrkkiä. Tarkista aina käsin. Sivusta katsoen otsapenger voi
vaikuttaa jyrkältä johtuen kulmakaarien korostuneisuudesta. Pään kaikki osat ”sulautuvat” pehmeästi
toisiinsa.
KIRSU: Suuri ja hyvin pigmentoitunut. Sieraimet ovat hyvin kehittyneet. Mustilla ja valkomustilla koirilla
kirsu on musta, ruskeilla ruskea.
Sierainten tulee olla suuret, jotta ilmavirtaus olisi mahdollisimman suuri. Vesityöskentelyssä tärkeää.
KUONO-OSA: Ehdottomasti neliömäinen, syvä, kohtuullisen lyhyt, lyhyen ja hienon karvan peittämä sekä
rypytön.
Pituus kuonon kärjestä otsapenkereeseen on pienempi kuin otsapenkereestä niskakyhmyyn. Liian lyhyt kuono
suhteessa kalloon estää kunnollisen hapensaannin, jota tarvitaan vesityöskentelyssä. Ryppyisiä kuonoja näkee
kehissä jonkin verran. Kuononselkä on hieman kaareva ja sivusta katsoen suora tai vain aavistuksen
kaareutuva. Kuonon ja kallon mittasuhde on: Kuva
Liian suippoja, keveitä ja pitkiä kuono-osia näkee valitettavan usein. Ne ovat selkeitä pään tyyppivirheitä ja
niistä tulee alentaa palkintosijaa. Heikkoja alaleukoja esiintyy paljon ->kuonon neliömäisyys kärsii.

HUULET: Suupielet ovat selvästi havaittavat, mutta eivät ylikorostuneet.
Avonaisia huulia näkee kehissä ja niihin tulee puuttua. Myös pigmenttipuutoksia tapaa silloin tällöin, ne on
ainakin mainittava ja selkeistä pigmenttipuutoksista tulee palkintosijaa alentaa. Newfoundlandinkoirat
tunnetusti kuolaavat, mutta ylenmääräinen kuolaaminen kertoo avoimista huulista. Nartut ovat
kuivahuulisempia kuin urokset. Kesäkuumalla kuolaaminen luonnollisesti lisääntyy.

PURENTA: Leikkaava tai tasapurenta.
Leikkaava- ja tasapurenta ovat sallittuja purentoja. Normaali hammaskaavio, aikuisella koiralla 42 hammasta.
Leukojen tulee olla voimakkaat ja leveät. Hampaiden tulee olla terveet ja voimakkaat.. Newfoundlandinkoirille
on tyypillistä kahden alaetuhampaan poikkeavuus (eivät ole suorassa rivissä, vaan ”pudonneet” rivistä). Se ei
liity mitenkään luustollisiin ongelmiin, joten sen voi hyväksyä normaaliksi purennaksi.
P1 hampaiden puutos hyväksytään. Mikäli suusta puuttuu useampia poskihampaita, on palkintosijaa
pudotettava. Vino-, ylä- tai alapurenta ovat hylkääviä virheitä. Jonkin verran esiintyy liian pieniä hampaita.
Terve, vahva hampaisto on edellytys vesityöskentelylle.

POSKET: Pehmeät.
SILMÄT: Suhteellisen pienet, kohtuullisen syvällä sijaitsevat ja etäällä toisistaan. Sidekalvoa ei ole näkyvissä.
Mustilla ja valkomustilla koirilla väriltään tummanruskeat, ruskeilla sallitaan vaaleammat sävyt.
Mantelinmuotoiset.
Ulkonevat, liian lähellä toisiaan sijaitsevat, pyöreät ja/tai vaaleat silmät pilaavat pehmeän, ystävällisen
rotutyypillisen ilmeen. Silmien muodolla on suuri merkitys. Ruskeilla koirilla silmien väri suhteutetaan karvan
väriin. Ruskeillakaan ei kuitenkaan tule hyväksyä ilmeeseen haitallisesti vaikuttavia virheitä. Silmäluomien on
oltava tiiviit. Kehissä näkyy liian vaaleita, vääränmuotoisia silmiä luvattoman paljon. Siihen on puututtava
arvostelussa. Roikkuvat luomet ovat jo paha virhe. Entropium ja Ektropium ovat jo hylkääviä virheitä.
Silmäluomien virheet haittaavat työskentelyä niin vedessä kuin maallakin. Liian pistävät, vaaleat silmät eivät
herätä luottamusta ”pelastettavassa”, koska lempeä ilme jää puuttumaan.

Ektropium ja toisessa kuvassa aivan liian näkyvät sidekalvot

KORVAT: Suhteellisen pienet, kolmiomaiset, pyöreäkärkiset, kallon takasivulle kiinnittyneet ja
päänmyötäiset. Kun aikuisen koiran korvaa vedetään eteenpäin, korvalehden kärki ulottuu saman puoleisen
silmän sisänurkkaan.
Takaapäin tai edestäpäin katsottuna korvien tulisi sulautua pehmeälinjaisesti kalloon. Liian korkea tai matala
korvienkiinnitys, liian ilmavat korvat tai liian pitkät korvat ovat virheellisiä. Kun koira on tarkkaavainen, tuo
se korvat eteenpäin ja kohottaa niitä, mutta silloinkin on korvan etureunan oltava poskenmyötäisesti.
Korvat ovat paremminkin raskaat kuin ohutnahkaiset.
Rodussa esiintyy matalalle kiinnittyneitä ja suuria korvia. Harvemmin liian pieniä tai korkealle kiinnittyneitä
korvia.

KAULA: Vahva, lihaksikas, hyvin lapoihin kiinnittynyt ja tarpeeksi pitkä, jotta pään asento on ylväs. Ei
runsaasti löysää kaulanahkaa.

Uroksella on vahvempi ja paksumpi kaulalihaksisto kuin nartulla.
Kaula kannattaa vahvaa päätä ja liittää sen lapoihin sekä tilavaan runkoon pehmeästi. Oikeamittainen kaula
myös mahdollistaa pään ylvään kannon. Liian lyhyt kaula aiheuttaa vesityöskentelyssä ongelmia rakenteellisen
heikkoutensa puolesta ja kertoo yleensä virheellisestä lapa-asennosta. Liian pitkä kaula muuttaa koiran
painopistettä, omaa yleensä liian heikon lihaksiston ja näin aiheuttaa ongelmia työskentelyssä. Virheellisestä
kaulasta kärsivät myös koiran ääriviivat.
Kaulanalusnahka on kokeiltava. Pitkät rintakarvat voivat aiheuttaa optisen harhan

RUNKO: Luusto on kauttaaltaan massiivinen. Sivulta katsottuna runko on syvä ja voimakas.
Aina käytettävä käsiä!!!!!! Yllätyksiä turkin sisällä. Nykyisin osataan jo trimmauksella peittää useimpia
virheitä. Muista kuitenkin, että myös karvakoirilla kaikki virheet paljastuvat liikkeessä.
Tänä päivänä on liian paljon litteärunkoisia koiria, joilta puuttuvat oikein kaareutuneet kylkiluut ja sitä kautta
rungossa ei ole tarvittavaa massiivisuutta. Koiran sivuprofiili voi seisonta-arvostelussa näyttää ihan hyvältä.
Vanha sanonta: koiran selän päälle on pystyttävä kattamaan teeastiasto, ei pidä useissakaan tapauksissa
paikkaansa. Kädet sen kertovat.

kapeus lähtee yleensä aina kirsun päästä ja jatkuu hännän päähän
Huomatkaa, että massiivinen ei tarkoita läskiä. Rungon on oltava lihaksikas ja kiinteä. Kehissä näkyy liian
rullaavia selkiä johtuen liikalihavuudesta tai huonosta lihaksistosta, joiden vuoksi liikkeet kärsivät.
Luuston on aina oltava massiivinen!
YLÄLINJA: Vaakasuora ja kiinteä säästä lantioon.
Newfoundlandinkoiralla ei ole laskeva selkälinja..
SELKÄ: Leveä.
Selkä on vahva, leveä ja lihaksikas. Se on suora säkästä lantioon. Newfoundland ei saa olla notkoselkäinen,
köyryselkäinen, pehmeäselkäinen tai takakorkea. Huomioi arvostelussa, että pennuilla ja junioreilla saattaa
jossain kehitysvaiheessa esiintyä takakorkeutta. Selän tulee olla kiinteä niin seistessä kuin liikkeessäkin, eikä se
saa rullata liikaa. Lievä selän rullaus on luonteenomaista ja rotutyypillistä.
Kokeile selkä aina käsin, sillä karva saattaa aiheuttaa optisen harhan niin seisonta- kuin liikkeenkin
arvostelussa.

Ylälinjan virheitä:

Kuva B oikeassa laidassa: valitettavan usein nykyisin tapaa juuri tällaisia koiria kehissä. Köyry lanneosa, luisu
lantio ja liian korkealle kiinnittynyt häntä. Nämä koirat voivat seisonta-arvostelussa näyttää kuvan kauniilta,
mutta liikkeessä totuus paljastuu. Takaosan rakennevirheiden lisäksi näillä koirilla on usein myös
puutteellinen etuosan rakenne lyhyine, pystyine olkavarsineen. Koira hajoaa liikkeessä.
LANNE: Vahva ja lihaksikas.
Lyhyt, syvä ja voimakas, jolloin vatsalinja ei ole ylöskuroutunut. Nartuilla lanne on hieman pidempi kuin
uroksilla, koska pennuille on oltava tarpeeksi tilaa kehittyä. Liian pitkiä lanneosia esiintyy. Liian pitkä lanne
aiheuttaa liikkeessä ”selän elämistä” ja sitä kautta tehottomuutta takaliikkeisiin. Koira, jolla on liian lyhyt
lanneosa, ei voi kääntyä kunnolla rikkomatta vauhtiaan. Tänä päivänä esiintyy myös köyryjä lanneosia, jotka
parhaiten näkee liikkeessä. Tällaiset koirat eivät pysty käyttämään takaosaansa tehokkaasti ja liikkuvat
takaraajat rungon alla.
LANTIO: Leveä ja viisto noin 30º:en kulmassa.
Kehässä tapaa kaikenlaisia lantioita. Lantion asento on hyvin tärkeä kokeilla käsin, joskin virheellisen lantion
näkee viimeistään liikkeessä. Jos koiralla on tasainen lantio, on sillä usein myös korkea hännänkiinnitys. Jos
taas lantio on liian jyrkkä, liikkuu koira takaraajat rungon alla ja työntö sekä voima takaliikkeistä puuttuu
kokonaan. Liian jyrkän ja lyhyen lantion vuoksi reisi kapenee ja lihaksisto heikkenee. Lantio ei saa olla
koskaan säkää korkeammalla

RINTAKEHÄ: Leveä, täyteläinen ja syvä. Kylkiluut ovat hyvin kaareutuneet.
Rintakehä ulottuu vähintään kyynärpäihin asti. Eturinnan tulee olla hyvin kehittynyt. Nykyään hyvä eturinta on
jo harvinaisuus. Jos löydät tällaisen kehästä, saa hehkuttaa, se on jo niin harvinaista herkkua. Eturinta ja
rintakehä tulee aina kokeilla käsin. Karvan alta voi paljastua todella yllätyksiä. Upealta näyttävä, koiralle
trimmattu eturinta onkin tyhjää täynnä. Rintakehä on littana. Rintakehän on oltava tilava, jotta saadaan
tarpeeksi tilaa keuhkoille ja sydämelle. Jälleen kerran tilavuus on tärkeä työskentelyssä veto- ja vesikoirana.
Riittävän tilava rintakehä antaa myös riittävän tuen kyynärpäille. Jos tuki puuttuu, näkyy se löysinä, kauhovina
tai melovina etuliikkeinä. Koira, jolla on riittävän tilava rintakehä, seisoo tanakasti eturaajoillaan, vaikka
suurin osa koiran painosta asettuu niille.
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on lähes suora, ei koskaan ylöspäin kohoava.
Käytä käsiä, karvalla voidaan peittää vatsalinjan virheitä. Kehässä näkee trimmattuja suoria vatsaviivoja.
Siistiminen on sallittu, mutta jos saksen jälki näkyy, on siitä huomautettava arvostelussa. Yleensä liian
kuroutuneita vatsalinjoja ei rodussa tavata.
HÄNTÄ: Newfoundlandinkoira käyttää häntäänsä peräsimenä uidessaan. Siksi häntä on vahva ja tyvestään
leveä. Koiran seistessä häntä riippuu suorana mahdollisesti hieman kärjestään kaartuneena ulottuen
kintereeseen tai hieman sen alapuolelle. Koiran liikkuessa tai innostuessa häntä nousee selkälinjan tasolle
hieman ylöspäin kaartuvana, mutta ei saa kiertyä selän päälle tai kaartua takaraajojen väliin.

Liian korkea-asentoinen häntä pilaa koiran koko yleisilmeen. Häntä ei milloinkaan saa nousta selkälinjan
yläpuolelle tai kippuralle. Korkea-asentoinen häntä on periytyvä ominaisuus ja tuomareiden on ankarasti
puututtava siihen. Palkintosija ei voi olla Erittäin Hyvää korkeampi. Sekin vain, jos koira on muilta osin
Erinomaisen arvoinen. Tavallisin laatupalkinto on korkeintaan Hyvä. Jos koira kantaa häntäänsä kippuralla
seistessäänkin, on se hylkäävä virhe. Korkea-asentoinen häntä ei voi toimia tehokkaana peräsimenä uidessa.

Nikamaviat ovat hylkäävä virhe, varsinkin hännän runko-osassa esiintyessään. Kokeile häntä aina tarkasti.
Epäile nikamavikaa, mikäli löydät muuten siististä koirasta häntätakun. Kaikkia keinoja käytetään virheiden
peittämiseen. Jonkin verran esiintyy pieniä nikamavikoja aivan hännänpäässä. Niitäkään ei tarvitse hyväksyä.
Arvostele häntä aina liikkeessä. Urokset voivat yhteisarvostelussa nostaa häntäänsä, mutta
yksittäisarvostelussa hännän on oltava oikea-asentoinen.
Kehissä on paljon liian lyhyitä häntiä. Muista ainakin mainita arvostelussa. Jos häntä on häiritsevän lyhyt, voi
palkintosijaa alentaa.

RAAJAT:
ETURAAJAT:
Etuosan rakenteella on hyvin suuri merkitys koko rungon rakenteeseen. Lapa-alueen on oltava leveä,
lihaksiston jäntevä ja rungonmyötäinen. Kulmauksien on oltava oikeat niin etu- kuin takaosassakin. Mitä
yhteneväisemmät etu- ja takakulmaukset ovat, sitä paremmin koira kykenee liikkumaan.
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat suorat ja yhdensuuntaiset sekä kävellessä että hitaassa ravissa.
Leveästä ja tilavasta rintakehästä johtuen eturaajat eivät ole ahdasasentoiset seistessä tai liikkeessä. Katsokaa
eturaajat aina edestäpäin. Nykyisin esiintyy paljon kieroja eturaajoja, jotka kyllä näkee ihan katsomalla, ei
edes tarvitse kokeilla. Näitä koiria jopa kehissä palkitaan korkeasti.
Eturaajat ovat lihaksikkaat, voimakasluustoiset. Luusto on aina kokeiltava käsin. Karva voi peittää heikon
luuston. Toisaalta vähän kevyemmällä etukarvoituksella varustettu koira voi vaikutta kevytluustoiselta. Kokeile
luusto välikämmenen yläpuolelta. Newfoundlandinkoiraa ei koskaan tulee rangaista liian vahvasta luustosta.
Eturaajoissa on kannukset. Niitä ei tarvitse poistaa.
LAVAT: Erittäin lihaksikkaat ja taakse sijoittuneet.
Lapa- ja olkavarsi ovat yhtä pitkät. Tällöin saadaan oikea ulottuvuus etuliikkeisiin. Liian pysty lapa näkyy
myös kaulan pituudessa ja asennossa. Tällöin kaulan kiinnityskohtaan tulee selvästi kulma, kaula ei liity
sulavasti lapoihin.

Mitä vikoja?

KYYNÄRPÄÄT: Rintakehän myötäiset.
Kyynärpäät suuntautuvat suoraan taaksepäin. Rintakehä antaa tuen kyynärpäille. Mikäli tuki puuttuu, näkyy se
välittömästi etuliikkeissä. Älä anna karvan pettää etuliikkeitä arvostellessasi. Nykyään näkee aivan liian paljon
löysiä etuliikkeitä, johtuen juuri rintakehän, kyynärpäiden, olkavarren ja lapojen virheistä. Kehissä jopa
palkitaan korkeasti koiria, joiden etuliikkeet ovat täysin ”kriminellejä”.
VÄLIKÄMMENET: Hieman viistot

Välikämmenet ovat tiiviit. Löysiä välikämmeniä on jonkin verran, mutta se ei ole ongelma rodussa.

KÄPÄLÄT: Suuret ja sopusuhtaiset runkoon nähden, selvästi pyöristyneet ja tiiviit. Varpaat ovat vahvat ja
tiiviisti yhdessä ja niiden välissä on räpylät.
Käpälät

ovat ns.
kissankäpälät.
ja löysiä käpäliä
paljon, samoin
varpaita.

Litteitä
esiintyy
pitkiä

A. oikean mallinen käpälä
B. heikko välikämmen, litteät käpälät

TAKARAAJAT:
Oikein rakentunut takaosa mahdollistaa sen, että koira kykenee seisomaan tanakasti ja vaivattomasti
takaraajoillaan, niin että kinner on suorassa asennossa kohti maata.
YLEISVAIKUTELMA:
Newfoundlandinkoiran takaosan rakenne on ensisijaisen tärkeä, sillä työntövoima, jota tarvitaan taakkojen
vetämiseen, uimiseen ja maantavoittaviin liikkeisiin on pääasiassa riippuvainen takaosasta. Lantioluun tulee
olla vahva, leveä ja pitkä.
Lantion tulee olla leveä, jotta raajat voisivat olla yhdensuuntaiset ja suorat.
REIDET: Leveät ja lihaksikkaat.
Reisiluu on yhdensuuntainen lapaluun kanssa ja on kohtuullisen pitkä. Reisi on leveä ja leveys tulee
kulmauksista ja oikea-asentoisesta lantiosta. Jos kulmaukset ovat oikein, sallii se lihasmassalle riittävän
kiinnityspinnan.
POLVET: Hyvin kulmautuneet, mutta eivät niin että vaikutelma olisi ylikulmautunut.

ei näin
Tarkista aina käsin. Polvikulmaukset voidaan trimmata hämäämään varsinkin seisonta-arvostelussa.
SÄÄRET: Vahvat ja melko pitkät.

KINTEREET: Melko lyhyet, matalat, etäällä toisistaan ja yhdensuuntaiset, eivät sisä- eivät ulkokierteiset.
Linja kintereestä maahan on suora. Jonkin verran esiintyy ns. ”sirppikinnertä”. Tällöin koira ei saa liikkeessä
”potkaistua” kinnertä suoraan. Tällöin ei koiran päkiät tule näkyviin koiran liikkuessa poispäin sinusta.
Korkeita kintereitä esiintyy myös.
Newfoundlandinkoirilla esiintyy pihtikinttuisuutta. Hyvällä trimmauksella voi pihtikinttuisuutta peittää.
Mene kyykkyyn ja katso koiran takakäpäliä ja päkiöitä, kun se juoksee sinusta poispäin. Mikään trimmaus ei
silloin auta. Käpälät paljastavat totuuden.
KÄPÄLÄT: Vahvat ja tiiviit.
Kuten etukäpälät, mutta varpaat ovat hieman pidemmät
LIIKKEET: Newfoundlandinkoiran eturaajan askel on pitkä ja takaraajan työntö voimakas, mikä antaa
vaikutelman vaivattomasta liikunnasta. Lievä selän rullaus on luonnollista. Vauhdin lisääntyessä raajat
lähenevät keskiviivaa ylälinjan pysyessä suorana.

Oleellista on etu- ja takaosan rakenteen yhteensopivuus. Nopeus ei ole valttia, liikkeessä oleva ”raskaus”,
vahvuus ja koordinaatio ovat tärkeimmät. Jo pennulla kuuluu liikkeessä tyypillinen raskaus. Ravissa voi kuulla
tumps tumps tumps tumps. Jos koira peitsaa, tarkista, johtuuko se liian pienestä kehästä vai etu- ja takaosan
rakenne-eroista. Myös vähän niukemmin kulmautunut koira voi liikkua tasapainoisesti, mikäli etu- ja takaosa
ovat tasapainossa.
Selkälinjan on pysyttävä suorana myös liikkeessä, teeastiaston on pysyttävä ”kyydissä”. Huom. lievä rullaus on
ok. Katso etuliikkeet tarkasti. Meillä esiintyy luvattoman paljon löysiä etuliikkeitä, joista tulee palkintosijaa
alentaa. Lievä käpälien sisäkierteisyys tulee sallia, mikäli se ei johdu löysistä kyynärpäistä. Muista: etuosa on
tämän hetken heikoin lenkki.
Liikkeessä anatomiset virheet paljastuvat. Liikuta koiria kehässä paljon, onhan kyseessä työkoira. Niiden pitää
jaksaa liikkua ja kaiken pitää pysyä kasassa alusta loppuun. Liikkeessä jyvät erotetaan akanoista.

KARVAPEITE:
KARVA: Kaksinkertainen ja vettähylkivä. Peitinkarva on kohtalaisen pitkää ja suoraa, ei lainkaan kiharaa.
Lievä laineikkuus on sallittua. Pohjavilla on pehmeää ja tiheää, talvisin tiheämpää kuin kesällä, mutta aina
havaittavissa jonkin verran takaosassa ja rinnassa. Pään, kuonon ja korvien karva on lyhyttä ja hienoa. Etu- ja
takaraajat ovat hapsuiset. Häntä on kauttaaltaan pitkä- ja tuuheakarvainen, mutta karvoitus ei ole viirimäinen.
Karvapeitteen trimmausta ja leikkausta ei suosita
Vettähylkivä, öljymäinen, suhteellisen pitkä karva suojaa koiraa kylmältä sekä jäisiltä vesiltä. Sen vuoksi avoin
karvapeite ei ole hyväksyttävä (vrt chow chow:n karva). Kihara, silkkinen tai villava karva ovat virheitä.
Oikean karvanlaadun testaat silittämällä koiraa vastakarvaan. Karva palautuu paikalleen itsestään.
Kesäkausina pohjavilla voi puuttua, samoin nartuilla hormonitoiminnan vuoksi.
Liiasta trimmaamisesta pitää huomauttaa. Jos saksen jälki näkyy selkeästi, voi palkintosijaa pudottaa.
Muista, että koira, jota ei ole trimmattu viimeisen päälle kuosiinsa, voi olla rakenteeltaan oikeampi. Älä
anna trimmauksen hämätä, tunnustele aina käsin, mitä karvan alta löytyy.

Ennen ja jälkeen trimmauksen.
VÄRI: Musta, valkomusta ja ruskea.
Väriä tärkeämpää on aina tyyppi, anatomia ja tasapainoisuus
Musta: Perinteinen väri on musta. Värin tulee olla mahdollisimman tasainen, hieman auringon polttama sävy
sallitaan. Valkoiset merkit rinnassa, varpaissa ja / tai hännän päässä ovat sallitut.

Valkomusta: Tämä väritys on rodulle historiallisesti merkittävä. Toivotuin värijakauma: Musta pää, jossa
mieluiten kuonoon asti ulottuva valkoinen "pläsi", symmetrinen musta satula, musta lantio ja hännän tyvi. Muut
osat ovat valkoiset ja niissä voi esiintyä vain
vähäisessä määrin pilkkuja.

ihanne

Väriä tärkeämpää on aina tyyppi, anatomia ja tasapainoisuus. Värikarttaa ei ole missään tarkasti määrätty,
joten Hylättyä ei pilkullisuuden tai länttien vähäisyyden vuoksi voi antaa, mikäli värimerkit ovat oikean väriset.
Ruskea: Ruskea väri vaihtelee suklaanruskeasta pronssiin. Valkoiset merkit rinnassa, varpaissa ja/tai hännän
päässä ovat sallitut.
Kesällä väri voi olla haalistunut.
Näyttelyissä kaikki värit kilpailevat samassa luokassa.

Värivirheitä, näyttelyissä hylätty

Liikaa valkoista

Harmaa

Valkoruskea

Valkoharmaa

KOKO JA PAINO:
SÄKÄKORKEUS: Keskikorkeus on täysikasvuisilla uroksilla 71 cm ja nartuilla 66 cm.
3 cm poikkeama sallitaan, mikäli koira on rakenteeltaan rotumääritelmän mukainen. Liian pienestä koosta on
palkintosijaa alennettava. Mittaa voi käyttää. Suuruus ei saa mennä tyypin edelle. Myös suuren koiran on
täytettävä rotumääritelmä. Suuressa koirassa virheet näkyvät helpommin kuin pienessä, joten ole tarkkana sen
pienempi kokoisen koiran kanssa
PAINO: Keskipaino on uroksilla noin 68 kg ka nartuilla noin 54 kg. Suuri koko on toivottava edellyttäen että
rodunomainen sopusuhtaisuus, voimakas rakenne ja oikeanlaiset liikkeet säilyvät.

VIRHEET:
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.
Yleisvaikutelma: Ilmavuus ja massattomuus.
Luuston rakenne: Veltto olemus ja hento luusto.
Luonne: Aggressiivisuus tai arkuus. Aggressiivinen koira saa aina Hylätyn ja tulee poistaa näyttelyalueelta
Pää: Kapea.
Kuono-osa: Suippo tai pitkä.
Huulet: Ylikorostuneet.
Silmät: Pyöreät, ulkonevat tai väriltään keltaiset, voimakkaasti näkyvä sidekalvo.
Selkä: Köyry, pehmeä tai painunut.
Häntä: Lyhyt, pitkä tai koukkuhäntä, kiertynyt hännänpää.
Eturaajat: Painuneet ranteet, hajavarpaat, sisä- tai ulkokierteiset käpälät, räpylöiden puuttuminen varpaiden
välistä.
Takaraajat: Suorat polvet, pihtikinttuisuus, länkisäärisyys ja sisäkierteiset käpälät.
Liikkeet: Sipsuttavat, laahustavat, sivuttain etenevät, liian kapeat tai kehräävät, ristiinastuminen eturaajoilla,
ulos- tai korostuneesti sisäänkiertyvät etukäpälät, hackney liikkeet (korkea etuaskel) ja peitsaus.
Karvapeite: Täysin avonainen. Pohjavillan puute
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Huono luonne. Ylä-, ala- tai vino purenta. Lyhyt ja litteä karvapeite. Muut kuin
valkoiset värimerkit mustilla tai ruskeilla koirilla, muut värit kuin musta, valkomusta ja ruskea.
HUOM! Uroksilla tulle olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.

Kauniita uroksia:

Kauniita narttuja

LOPPUUN
Lordi Byronin muistokirjoitus Newfoundlandinkoiralleen Boatswainille. Boatswain sairastui raivotautiin. Siitä
huolimatta Byron hoiti koiraansa loppuun saakka luottaen siihen, että hänen koiransa ei pure ja tartuta sitä
kautta omistajaansa. Boatswain on haudattu Newstead Abbeyhin ja hänen hautakivensä on suurempi kuin
omistajansa. Muistokirjoituksesta on tullut yksi lordi Byronin tunnetuimmista teoksista:

Near this Spot
are deposited the Remains of one who
possessed Beauty without Vanity,
Strength without Insolence,
Courage without Ferosity,
and all the Virtues of Man without his Vices.
This praise, which would be unmeaning Flattery
if inscribed over human Ashes,
is but a just tribute to the Memory of
BOATSWAIN, a DOG,
who was born in Newfoundland May 1803,
and died at Newstead Nov.r 18th, 1808.
Tässä lepää olento,
joka oli kaunis, mutta ei turhamainen,
voimakas, mutta ei pöyhkeä,
rohkea, mutta ei julma,
ja jolla oli kaikki ihmisen hyveet, mutta
ei ainuttakaan hänen pahettaan. Nämä
säkeet olisivat tyhjää imartelua, jos ne
olisi kirjoitettu ihmisen muistolle.
Mutta Boatswainin, koiran, muistolle ne tekevät oikeutta,
Boatswainin, joka syntyi Newfoundlandissa toukokuussa 1803
ja kuoli Newstead Abbeyssä 18. marraskuuta 1808.

