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TYSK PINSCHER
(DEUTSCHER PINSCHER)
Oprindelsesland: Tyskland
Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Vagthund, selskabshund.
FCI Gruppe 2 (Pinschere og Schnauzere, Molosser, Schweizer Sennenhunde mv),
Sektion 1 (Pinschere og Schnauzere).
Uden brugsprøve.
Den glathårede Pinscher repræsenterer en meget gammel race, som allerede i 1880
er nævnt i Tysk Hundestambog. Den har de samme forfædre som Schnauzeren, der
også blev kaldt ruhåret Pinscher. Den glathårede Pinscher adskilte sig oprindelig fra
den ruhårede ved sin farve og korte pels. De fleste af dem var sorte med lysebrune
aftegninger, ensfarvede i brune nuancer til rød, peber/salt eller ganske enkelt blågrå til
sorte.

Helhedsindtryk:

Tysk Pinscher er glathåret og middelstor, med en stolt holdning og flydende linier i sit
omrids, elegant og kvadratisk bygget. Den er kraftig som Schnauzeren; dens godt
udviklede muskulatur bliver især under bevægelse klart synlig på grund af den korte
glathårs-pels.

Proportioner:

•

I forholdet mellem længde og højde skal bygningen syne mest muligt kvadratisk.

•

Hovedets samlede længde (fra næsespids til nakkeknude) svarer til halvdelen af
ryglængden (fra manke til halerod).

Temperament:

Livlig, temperamentsfuld, selvsikker og ligevægtig, hvad der sammen med klogskab og
udholdenhed gør den til en tiltalende familehund, vagt- og selskabshund.

Hoved:
Skalle :

Kraftig og langstrakt, uden stærkt
fremtrædende nakkeknude. Issen er
flad og forløber parallelt med
næseryggen.

Stop :

Let, men dog tydeligt markeret.

Næse :

Selve næsen er veludviklet og altid
sort.

Næseparti :

Afsluttes i en stump kile. Næseryggen
er lige.

Læber :

Sorte og stramme, ligger glat ind til
kæberne. Mundvigen er lukket.

Kæber, bid :

Kraftig over- og underkæbe. Det
fuldstændige saksebid (med 42
tænder i henhold til tandformlen) er
kraftigt, godt sluttende og med rent
hvide tænder. Kæbemuskulaturen er
kraftigt udviklet uden at give for
fremtrædende kinder.

Øjne:

Mørke, ovale, med sort pigmenterede, godt tilliggende øjenrande.
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Ører:

Klapører, højt ansatte og V-formede. med forreste kant liggende ind til kinderne.
Ørerne er fremaddrejede mod tindingen, hvorved deres parallelle folder ikke må rage
op over skallen.

Hals:

Ædelt svunget, ikke for kort. Den går uden brat overgang harmonisk over i manken, er
tør og uden løs halshud eller løst skind ved struben. Huden ved struben er stram og
ligger til uden folder.

Krop:
Overlinie :

Fra manken og bagud let faldende.

Manke :

Danner overliniens højeste parti.

Ryg :

Kraftig, kort og stram.

Lænd :

Lændepartiet er kort, kraftigt og dybt. Afstanden fra bageste ribben til hoften er kort,
således at hunden virker kompakt.

Kryds :

Forløber i en let runding og går umærkeligt over i haleansatsen.

Bryst :

Moderat bredt, med ovalt tværsnit, og når ned til albuerne. Forbrystet er markant
udviklet på grund af brystbenets forreste spids.

Underlinie, bug :

Flankerne er ikke overdrevent optrukne og danner sammen med brystkassens
underside en smukt svunget linie.

Hale:

Bevares naturlig. Gennem avlen tilstræbes sabel- eller seglformet hale.

Lemmer:
Forpart:

Forbenene er set forfra kraftige, lige og ikke tæt stillede. Set fra siden er underarmene
stillet lige.

Skuldre :

Skulderbladet ligger fast ind mod brystkassen, har god muskulatur på begge sider af
skulderbladskammen, og foroven rager det op over ryghvirvlernes torntappe. Det er
stillet så skråt som muligt og godt tilbagelagt, således at det danner en vinkel på ca
50º mod vandret.

Overarm :

Ligger godt til mod kroppen og er kraftig og muskuløs. Vinklen mod skulderbladet er
mellem 95 og 105º

Albuer :

Korrekt tilliggende, hverken ud- eller indaddrejede.

Underarm :

Kraftigt udviklet og muskuløs. Fuldstændig lige, set forfra og fra siden.

Håndrod :

Kraftig og stabil.

Mellemhånd :

Kraftig og let fjedrende. Set forfra lodret, set fra siden stillet let skråt mod jorden.

Forpoter :

Korte og runde. Tæerne er tæt sluttede og hvælvede (kattepoter). Trædepuderne er
robuste, kløerne korte, sorte og stærke.

Bagpart:

Set fra siden er bagbenene skråtstillede, set bagfra parallelle og ikke tæt stillede.

Overlår :

Moderat langt, bredt og med kraftig muskulatur.

Knæ :

Hverken ind- eller udaddrejede.

Underlår :

Langt, kraftigt og senet, går over i det kraftfulde haseled.

Haseled :

Udpræget vinklet, kraftigt og stabilt, hverken ind- eller udaddrejet.

Mellemfod :

Stillet lodret mod jorden.

Bagpoter :

Noget længere end forpoterne. Tæerne er tæt sluttede og hvælvede, kløerne korte og
sorte.

Bevægelse:

Tysk Pinscher er en traver. Under bevægelsen forbliver ryggen fast og relativt rolig.
Bevægelsen afvikles harmonisk, sikkert, kraftfuldt og ubundet, med god skridtlængde.
Typisk for travet er en jordvindende, fri og flydende bevægelse med kraftigt fraskub og
frie forbensbevægelser.
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Tæt tilliggende overalt på kroppen.

Pels:
Hårlag :

Kort og tæt, glat tilliggende og glansfuld, uden hårløse partier.

Farve :

•

Ensfarvet : Hjorterød, rødbrun til mørk rødbrun.

•

Sort-rød : Laksort pels med røde eller brune aftegninger, der tilstræbes så mørke,
varme og skarpt afgrænsede som muligt. Aftegningerne er placeret således: Over
øjnene, på halsens underside, på mellemhånd og poter, på indersiden af
bagbenene og under haleroden. To ensartede, fra hinanden klart afgrænsede
trekanter på brystet.

Størrelse:

Skulderhøjde for hanner og tæver fra 45 til 50 cm.
Vægt for hanner og tæver fra 14 til 20 kg.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Især bemærkes:

Alvorlige fejl:

•

Plump eller let, lavbenet eller højtstillet bygning.

•

Grov eller rund skalle.

•

Panderynker.

•

Kort, spidst eller smalt næseparti.

•

Tangbid.

•

Lyse, for små eller for store øjne.

•

Lavt ansatte eller meget lange, uens bårne ører.

•

Stærkt fremtrædende kindben.

•

Løs hud ved struben.

•

For lang, opkrummet eller blød ryg.

•

Karperyg.

•

Faldende kryds.

•

Lange poter.

•

Pasgang.

•

Trippende bevægelse.

•

Tynd pels.

•

Ålestreg, mørk sadel og afbleget eller lys pels.

•

Over- og understørrelse op til 1 cm.

•

Manglende kønspræg (f eks maskuline tæver).

•

Myndeagtigt udseende.

•

Æblehoved.

•

Ikke parallelle hovedlinier.

•

Udaddrejede albuer.

•

Stejl eller hjulbenet bagtil.

•

Indaddrejede haseled.

•

Over- og understørrelse på mere end 1 cm og mindre end 3 cm
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Diskvalificerende fejl:
•

Sky, aggressiv, bidsk, overdrevent mistroisk, nervøs adfærd.

•

Misdannelser af enhver art.

•

Udpræget omvendt kønspræg.

•

Bidfejl som underbid, overbid, krydsbid.

•

Store fejl på enkelte områder som bygningsfejl, pels- og farvefejl.

•

Over- og understørrelse på mere end 3 cm.

Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.

Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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