
YHDISTYS
Suomen Kromfohrländer ry rekisteröitiin yhdistyk-
seksi vuonna 1997. Sitä ennen yhdistys toimi Suo-
men Seura-ja kääpiökoirayhdistyksen alajaostona 
vuodesta 1976 alkaen. 

Yhdistys toimii rodun harrastajien yhdyssiteenä 
Suomessa. Sen tavoitteena on kehittää kromfohr-
ländereiden jalostus- ja kasvatustyötä maassamme 
ja lisätä tietoa tästä Suomessa vielä melko tunte-
mattomasta rodusta.

Rodusta kiinnostuneille, tai sitä jo harrastaville, yh-
distys tarjoaa myös mahdollisuuksia tavata muita 
rodun piirissä toimivia.

Lisätietoja:
www.kromfohrlander.fi
puheenjohtaja@kromfohrlander.fi

Pentuvälitys:
pennut@kromfohrlander.fi

BRIEF IN ENGLISH
Kromfohrländer is one of the newest German dog 
breeds (registered in FCI in 1955) and it is quite 
rare in Finland. Kromfohrländer is a medium-sized, 
very intelligent and active companion and house-
dog.

Finnish Kromfohrländer Association
The Kromfohrländer breed subdivision of Finnish 
Pet Dog Association was founded in 1976, and the 
Finnish Kromfohrländer Association was registered 
in 1997. The association functions as a link between 
Kromfohrländer enthusiasts and breeders in Fin-
land, and aims to make this rare breed more well-
known.

Further Information:
www.kromfohrlander.fi/english
puheenjohtaja@kromfohrlander.fi

Puppy inquiries:
pennut@kromfohrlander.fi
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Kromfohrländer on yksi uusimmista saksalaisista 
koiraroduista (FCI 1955, Ryhmä 9 Seurakoirat). 
“Länderi” on erittäin älykäs, eloisa ja toiminnan-
haluinen koira, jolla ei juurikaan ole riistaviettiä. 
Vieraisiin, sekä koiriin että ihmisiin, se suhtautuu 
yleensä pidättyväisesti, mutta omaan “laumaan-
sa” sitäkin kiintyneemmin. Pidättyväisesti suh-
tautuminen ei suinkaan tarkoita samaa kuin  vi-
hamielisesti suhtautuminen, mihin se turhankin 
usein sekoitetaan. Länderi on erittäin oppivainen 
koirarotu; se oppii hämmästyttävän nopeasti nou-
dattamaan lukuisia käskyjä ja ymmärtämään useita 
sanoja. Oikealla kasvatuksella saadaan länderistä 
tasapainoinen ja onnellinen koira, josta on iloa use-
iden vuosien ajan.  

Väritykseltään länderi on valkoinen koira ruskein täplin. Sen turkki 
on karkea ja ns.likaa hylkivä. Sitä ei sen vuoksi tule pestä turhan 
usein; vain silloin, kun siihen on todella tarvetta. Säännöllinen 
kampaus ja harjaus pitää turkin puhtaana. Turkkia ei varsinaisesti 
trimmata, mutta se kuollut karva poistetaan ja koiran yleisilme 
siistitään nyppimällä tarpeen mukaan. Karvapeitteen mukaan ro-
dussa erotetaankaksi päämuunnosta: karkeakarvainen (parrallinen, 
turkin pituus n.5-7 cm. Suomessa suosittu variaatio) ja pitkäkar-
vainen eli “glatti” (Suomessa erittäin harvinainen. Pehmeä pitkähkö 
turkki,  ei partaa). 

Säkäkorkeus: 38-46 cm Paino: urokset 11-16 kg ja nartut 9-14 kg.
Ylesivaikutelmaltaan kromfohrländer on keskikokoinen ja rungol-
taan säkäkorkeutta hieman pidempi.

TERVEYS
Kromfohrländeriä voidaan pitää perusterveenä rotuna. Rotu on varsin pit-
käikäinen, koirat elävät reilusti yli kymmenvuotiaiksi ja 10 - 12 vuotiaat ovat 
usein vielä mukana harrastustoiminnassakin. Rodussa esiintyviä perinnöllisiä 
sairauksia ovat epilepsia ja harmaakaihi. Muiden sairauksien osalta sairau-
stapaukset ovat yksittäisiä. Perinnöllisten sairauksien vähentämiseksi teh-
dään tiivistä jalostustyötä. Päkiänkovettumatauti ja PHTVL/PHTVT-tapauksia 
ei jalostustyön asiosta ole enää viime vuosina Suomessa syntynyt. Pienen 
kannan terveyden ylläpitämiseksi yhdistyksemme tekee yhteistyötä Helsigin 
yliopiston ja Saksan rotuyhdistyksen sekä Kasselin yliopiston kanssa.

LUONNE JA KOULUTUS
Aktiivinen ja oppivainen kromfohrländer on innokas 
harrastuskoira, joka työskentelee mielellään tiiviisti 
ohjaajansa läheisyydessä. Länderin kanssa onkin 
mukava harrastaa useita eri koiralajeja.

Länderin kanssa harrastaminen on erittäin suositel-
tavaa vaikka kilpailuihin ei tähtäisikään. Aktiivinen 
länderi tarvitsee toimintaa ja uusia virikkeitä. Yh-
dessä tekeminen myös vahvistaa koiran ja omista-
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jan suhdetta, samalla 
kun harjoitustilanteissa 
opitaan sosiaalisuutta 
ja erilaisten tilanteiden 
kohtaamista.
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