
TYSK PINSCHER: FCI Standard nr. 184 e 24.06.1987 

Helhedsindtryk: Tysk pinscher er en glathåret, middelstor hund med elegante og flydende linier. 
Den er gennemført harmonisk i hele sin figur, men dog kraftig, med en vel fordelt 
muskulatur. Bygningen er kvadratisk som hos en Schnauzer, men Pinscheren 
virker med sin korte, glatte pels mere elegant og let. Travet afvikles diagonalt. Af 
væsen er den temperementsfuld, opmærksom og venlig med stor legelyst, 
hengiven over for sin herre, og den er ubestikkeligt vagtsom uden dog at være 
stridbar. Med sin korte pels er den nem at have i boligen. Den har tillige højt 
udviklede sanser, er klog og lærevillig, ubekymret, udholdende og robust over for 
sygdomme, hvad der alt sammen medvirker til at gøre den fremragende egnet 
som vagt- og selskabshund. 

  

ØVELSE ØNSKET ADFÆRD BEGRUNDELSE 

1a: Kontakt 4: Tager selvstændig kontakt 
eller når føreren tager 
kontakt 

Her ønsker vi en unghund, der tager kontakt, når 
føreren tager kontakt. Er hunden meget ung er det 
også acceptabelt, at den selv tager kontakt. Hvis 
der er en afvigelse, så ønsker vi den skal gå i 
retning af 3, da den voksne hund er naturlig 
reserveret overfor fremmede. Det vil sige en hund, 
der accepterer kontakt og ellers er ret uengageret 
overfor fremmede. En person, der kun har haft 
kontakt med hund og fører i nogle minutter, anses 
for at være en fremmed. 

1b: Håndtering 4: Følger med uden besvær Her ønsker vi en unghund, der er tilpas selvsikker 
til at følge med en fremmed. Den må dog gerne 
gøre det lidt modvilligt - og absolut uden angst - 
d.v.s. en afvigelse henimod 3 er acceptabel. 

1c: Håndtering 4: Lader sig håndtere Hunden skal lade sig undersøge uden frygt. 

2a: Leg 4: Leger aktivt Starter hurtigt Når tysk pinscher leger, kan den let starte og 
afbryde leg. Denne testmodels legeform appelerer 
sandsynligvis kun i ringe grad til Tysk pinscher, 
idet Tysk pinscher tænder mere på jagtlignende 
lege. 

2b: Leg - greb 4: Griber med hele munden, 
tager fat 

Når tysk pinscher tager fat, ønsker vi en hund, der 
oplagt tager fat i 'byttet'. 

2c: Leg - træk 
kampleg 

5: Hugger direkte fat og 
holder fast. Rusker og 
trækker til TL slipper. Rusker 
efter TL slipper. 

Når tysk pinscher bider, ønsker vi et bid, der er et 
fast 'hug'. Hunden vil typisk ruske sit bytte. 

3a: Jagt -fart 4: Starter og fuldfører med 
høj fart. 

4 Vi ønsker udpræget jagtlyst hos tysk pinscher 
som følge af dens oprindelse som gårdhund. 

3b: Jagt -fangst 5: Tager byttet 
straks.Målbevidst. 

Vi ønsker en udpræget hund til byttefangst. 

4: Aktivitetsniveau 2: Opmærksom- Står, sidder 
eller ligger 

Som unghund må hunden gerne være en smule 
utålmodig, når den skal vente så længe, d.v.s. en 
afvigelse henimod 3 er acceptabel. Som 
udgangspunkt skal den voksne hund kunne 
vurdere, hvornår der kræves aktion, og hvornår 
den skal forholde sig roligt afventende - men 
opmærksomt. 

5a: Overraskelse - 
skræk 

2: Stopper og dukker sig Som unghund må hunden gerne blive lidt berørt af 
situationen dog uden at vise angst, d.v.s en 
afvigelse henimod 1 er acceptabel.Vi ønsker her en 
unghunds reaktion, der viser, at den som voksen i 
denne situation vil stoppe op et øjeblik for derefter 
at gå målbevidst frem. 

5b: 2: En eller to Da det er tysk pinschers natur at være vagtsom og 



Overraskelsetrusler/ 
aggressivitet 

trusselshandlinger temperementsfuldt gøre opmærksom på en 
eventuel fare, må den være modig nok til at 
reagere i denne situation.Således accepterer vi her 
en afvigelse henimod 3. 

5c: Overraskelse - 
nysgerrighed 

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

Nysgerrighed og mod er en forudsætning for en 
god vagt- og jagthund. En afvigelse henimod 4 er 
dog acceptabel for en unghund. 

5d: Overraskelse - 
afreaktion 

1: Ingen undvigemanøvre Som vagthund må tysk pinscher kunne afreagere 
hurtigt. En afvigelse henimod 2 er dog acceltabel 
for en unghund. 

6a: Lyd - skræk 2: Stopper og dukker sig Som vagthund må tysk pinscher være svær at 
forskrække og må således heller ikke være følsom 
overfor lyde. En afvigelse henimod 1 er ønskelig. 

6b: Lyd - 
nysgerrighed 

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

Nysgerrighed og mod er en forudsætning for en 
god vagt- og jagthund. 

6c: Lyd - afreaktion 1: Ingen undvigemanøvre Som vagthund må tysk pinscher kunne afreagere 
hurtigt. Da det er en unghunde-reaktion, vi 
beskriver her, er en afvigelse henimod 3 
acceptabel. 

7a: Spøgelser - 
skræk 

1: Viser ingen flugttendenser Tysk pinscher må som vagthund være modig, 
hvorfor den som unghund må kunne møde en 
truende indtrængen uden at vige. 

7b: Spøgelser - 
trusler/aggressivitet 

3: Mere end to eller 
vedvarende trusler i en del af 
forløbet 

Da der her er tale om revir-forsvar, ønsker vi en 
unghunde-reaktion, der viser Tysk pinschers 
potentiale som vagthund. Da den både er vagtsom 
og temperementsfuld, vil den typisk fortælle 
indtrængende på 'dens' revir, at de er opdaget, og 
at Tysk pinscher er på sin (vagt)post. 

7c: Spøgelser - 
afreaktion 

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

Generelt ønsker vi tysk pinscher som en selvsikker 
og modig vagthund, hvorfor den selvstændigt må 
kunne vogte reviret - også som unghund.En 
afvigelse henimod 4 i første udførelse er 
acceptabel for en unghunde-reaktion. 

8: Skarp lyd 1: Viser sig ikke berørt. Hurtig kontrol, siden uberørt. Tysk pinscher må 
reagere på lyden - altså blive opmærksom på 
lyden og hvor den kom fra - men ikke være 
psykisk berørt af lyden. Den skal være 
opmærksom på, om der sker mere fra den kant - 
men uden nogen som helst form for angst - kun 
passende vagtsomt. 

 


