SCHNAUZER:

FCI Standard nr. 182 b

Helhedsindtryk:

Mellemschnauzeren er ruhåret, middelstor, kraftig og snarere kompakt end slank, med
kvadratisk bygning, d.v.s. at skulderhøjden måler næsten det samme som
kropslængden. Dens trav forløber diagonalt. Typiske karaktertræk er et iltert¹
temperament, kombineret med afmålt ro, et godmodigt væsen med legelyst og
hengivenhed over for sin herre. Den er meget glad for børn og er ubestikkeligt vagtsom
uden at være en 'bjæffer'. Den har højt udviklede sanser, er klog, lærenem, uforfærdet
og robust overfor vejrlig og sygdom og har dermed alle forudsætninger som en
fremragende vagt- og ledsagehund, der tillige er egnet som brugshund.

18.05.1979

1) I den tyske standard er anvendt ordet 'schneidiges', der efter DSPKs mening bør
oversættes til 'energisk'. Idet DSPK vil ansøge DKKs Standardudvalg om at få den
danske oversættelse korrigeret i henhold hertil, tager ønskeprofilen udgangspunkt i
denne forventede ændring af standarden.

ØVELSE

ØNSKET ADFÆRD

1a: Kontakt

4: Tager selvstændig kontakt En Mellemschnauzer må under ingen omstændigheder
eller når føreren tager
være aggressiv eller nervøs, men en selvsikker og mentalt
kontakt
afbalanceret hund, der selv sorterer, om den vil tage
kontakt til en person, der ikke hører til "flokken".En
4: Følger med uden besvær
afvigelse henimod 3 er acceptabel.
4: Lader sig håndtere

1b: Håndtering
1c: Håndtering

BEGRUNDELSE

2a: Leg

4: Leger aktivt Starter
hurtigt

Da det er ønskværdig, at en Mellemschnauzer besidder
egenskaber, der gør den legelysten og i besiddelse af et
energisk temperament, bør den være nem at aktivere.

2b: Leg - greb

5: Griber straks - målbevidst

2c: Leg - træk
kampleg

4: Tager straks fat og holder
fast. Rusker og trækker til TL
slipper.

3a: Jagt -fart

4: Starter og fuldfører med
høj fart.

3b: Jagt -fangst

5: Tager byttet straks.
Målbevidst.

4: Aktivitetsniveau

2: Opmærksom- Står, sidder
eller ligger

En Mellemschnauzer bør udvise afmålt ro men må aldrig
være så rolig, at den opfattes som lad, men må på den
anden side heller ikke overreagere med planløs aktivitet.

5a: Overraskelse skræk

2: Stopper og dukker sig

5b:
Overraskelsetrusler/
aggressivitet

1: Ingen trueadfærd

En Mellemschnauzer der overraskes/forskrækkes, bør
reagere med en hurtig afreaktion.En afvigelse for 5a
henimod 2 er acceptabel..

5c: Overraskelse
- nysgerrighed

5: Går frem uden hjælp, evt.
med lav kropsholdning

5d: Overraskelse
- afreaktion

1: Ingen undvigemanøvre

6a: Lyd - skræk

1: Stopper - kort stop

6b: Lyd nysgerrighed

5: Går frem uden hjælp, evt.
med lav kropsholdning

6c: Lyd - afreaktion

1: Ingen undvigemanøvre

Dette at løbe/jage noget op og fange det, er en
ønskværdig egenskab hos en aktiv ledsage/vagthund.

Ingen undvigelser Det er ønskværdigt, at en
Mellemschnauzer selv kan "løse op" for de belastninger,
den udsættes for, og da er det ønskværdigt, at den ikke
er følsom over for lyd/forskrækkelser.

7a: Spøgelser - skræk 1: Viser ingen flugttendenser En Mellemschnauzer bør ifølge standarten være vagtsom,
dog uden at være en bjæffer.For 7b er en afvigelse
7b: Spøgelser 3: Mere end to eller
henimod 2 acceptabel.
trusler/aggressivitet
vedvarende trusler i en del af
forløbet
7c: Spøgelser afreaktion

5: Går frem til figuranten
uden hjælp evt. med lav
kropsholdning

8: Skarp lyd

1: Viser sig ikke berørt.

Hurtig kontrol, siden uberørt. Det er stærkt uønsket, at en
Mellemschnauzer, der er en vagt/ledsagehund reagerer på
skud.

