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:TYSK

SPIDS

incl. KEESHOND og POMERANIAN
@EUTSCIIESPITZE)
Tyskland
Oprindelsesland:

Anvendelse:
Klassifikation:

Vagt- og selskabshund.

; ,
,
type)'
og raceraf oprindelig
FCI Gruppe5 (Spidshunde
Sektion4 (Europaiskespidshunde).
Uden brugsprove.

Historie:

De Tyske Spidserer efterkommereaf stenalderensTorvehund Canis familiarispalustris
'Palehus-spids', og de udgor Mellemeuropasaldste
R1thimeyer og den senere
hunderace, som talrige andre racer er udgAet tra. I lande uden for det tyske
sprogomrAdekaldesWolfspitzogsAKeeshond,medensZwergspitzkaldesPomeranian.

Helhedsindtryk:

Spidsernevirker besnarendeved deres smukke pels, som den rigeligeunderuldfAr til
at stA ud fra kroppen.Sarligt pAfaldendeer den kraftige,mankelignendekrave rundt
om halsen, og den fyldigt buskede hale, der bares kakt ind over ryggen. Det
raveagtige hoved med de kvikke ajne giver sammen med de spidse, smd og
tatsiddendeorer Spidsendet kakke udseende,som er sA karakteristisk.

Vigtige
proportioner:
Temperament
og karakter:

og langde er som 1 til 1.
Forholdetmellemhundensskulderhajde
Den Tyske Spidser altidopmarksom, livligog usadvanligtrofastover for sin ejer. Den
er meget larvilligog let at opdrage.Dens mistroover for fremmedeog dens manglende
interessefor jagt gor den til en id6elvogteraf hus og ejendom.Den er hverkensky eller
aggressiv.Den udmarker sig isar ved at kunne tAle vind og vejr, at vare robustog
leve lange.

Hoved:
Skalle:

Spidsensmiddelstorehoved er set ovenfrabredestbagtilog bliver kileformetsmallere
mod nasespidsen.

Stop:

Moderattil markeret,men aldrigbrat.
Nasen er rund,lilleog rentsort - hos allebruneSpidserer den msrkebrun.

Nase:
Naseparti:

Nasepartieter ikke for langt,hverkengroft eller tilspidset,og harmoniskproportioneret
GroBspitzog Mittelspitzca 2:3, hos Kleinspitz
efter skallen.(Hos Wolfspitz/Keeshond,
2:4.)
ca
og Zwergspitz/Pomeranian

Laber:

Laberne er ikke hangende,men liggerstramttil og danneringenfold ved mundvigen.
dog brunehos bruneSpidser.
sort pigmenterede.
De er hos alle farvevarianter

Kaber. bid:

Kaberne er normaltudvikledeog har et fuldstandigtsaksebidmed 42 tander i henhold
til tandformlen.Den overste rakke af fortaendergriber uden mellemrumned over de
underste,og tanderne er stilletlodreti kaben. Hos Kleinspitzog Pomeraniantolereres
Tangbider tilladthos allevarianterne.
mindrepramolarmangler.

Kinder:

Kinderneer blodtrundede,ikkefremtradende.
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TYSK SPIDS
gfu:

6rer:
Hals:
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ajnene er middelstore,mandelformede,noget skratstilledeog af msrk lawe.
dog morkebrunehos alle
Oienrandeneer sort pigm€nteredehos alle farvevarianter,
bruneSpidsor.
og barss
De smAsrer er ansathajt og relativttat sammen.De er trekantettilspidsede
altid rojstem€dstivespidser.
Den middellangehals er bredtansat pa skuldrene.Den har en lgt nakkebue,er uden
pelskrave.
lss halshudog er d@kketaf en mankelignende

Krop:
Overlinie:

Manke.rvo:

orer og gar i en blod kurveoveri
Ovsrlinienbegynderved spidserneaf de opretstaende
den korts, lige ryg. Den buskede,svungnehale,som delvisdakker ryggen,afrunder
silhuett€n.
Den haje mankaglider um@rkeligtover i ryggen,der er sa kort som muligt,lige og
sIram.

Land:

Kort,bredog kraftig.

Kryds:

Krydseter bredtog kort,ikkefaldende.

Brvst:

Det dybebryster godthvalvst, og forbrysteter veludviklet.

buo:
Underlinie.

Brystkassennarsa langtbagudsom muligt,og bugener kun moderatoptrukk€n.
Halen er hojt ansat og middellang.Straks fra roden vender den opad og fremad,
oprulletov€r ryggen,hvor den liggerfast til. Den er kraftigtbuiket. En dobbeltkrolle
er tilladt.
ved halesoidsen

Hale:

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:

Albuer:
Underarm:
MellemhAnd:
Forooter:

Bagpart:

Generelt:Frontener ligeog temmeligbred.
er
Skulderenhar god muskulaturog er stramtforbundettil brystkassen.Skuldedcladet
pd
vinkel
ca
90"
langtog skrattiibagelagt.Den nasten ligesA langeoverarmdanneren
medskulderbladet.
Albueleddeter kraftigt,liggert@t ind mod brystkassenog er hverkendrejetind- eller
udefter.
lige. Pa
Underarmener middellang,kraftigtbyggetitorhold til kroppenog fuldst@ndig
bagsidener den godtbefjer€t.
mellemhand
6r stilleti en vinkelpd ca 20" modlodret.
Den kraftige,middellange
Forpoterneer sa sma som muligt, runde, med godt sluttede og hvalvede teer,
sekaldte kattepoter.Kloer og tradepuder er hos alle farvevariantersorte, dog
hosallebruneSpidser.
msrkebrune
Gen€relt:Bagpartener megetmuskulasog barer ned til haseleddetmegetfyldigpels.
Bagbeneneer stilletligeog parallelt.

af sammelangde.
er n@sten
Ovsr-.underlar: Over-og underlar
Knaleddet er kraftigt,kun modoratvinklet. Det bliver under bevagslsen hverken
Knaled:
pressetind-ellerudefter.

Bevagelse:

megetkraftigog stilletlodretmod.jorden.
Mellemfoden
er middellang,
Bagpoterneer sa sma som muligt, runde, med godt sluttedeog hvalvede taesr,
sakaldtekattepotsr,og robustetradepuder.FarvenpA kluerog tradepuderer sa msrk
som muligt.
DenTyskeSpidsbevagersig medgodtfraskub,lige,flydendeog spandstigt.

Hud:

udenfolderellerrynker.
Hudonliggerstramttil kroppen,

Mellemfod:
'

Baoooter:

TYSK SPIDS
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Pels:
Hdrlao:

og en
af lange,ligedakhdr,derstArud fra kroppen,
Pelsener dobbelt,dvs bestAende
PA hovedog srer, pA forsidenaf for- og bagbenog pa
kort,tyk og vatagtigunderuld.
poterneer pelsenkortog tat (flojlsagtig),
menskroppeni ovrigtbarer langog rigelig
pels.Den er hverkenbolget,krusetellertjavset,og der md ikkevare 'skilning'
langs
godt
manke.
Bagsiden
forbenene
med
en
tat
af
Hals
og
skuldre
er
bekladt
er
ryggen.
haseleddet
har
fra
krydset
ned
fyldige
Halen
til
bukser.
er
befjeret,og bagbenene
kraftigtbusket.

Farve:

a) Wolfspitz/ Keeshond

- UlvegrA.

b) GroBspitz

- Sort,brun,hvid.

c) Mittelspitz

- Sort, brun, hvid,orange,ulvegrA,andrefarver.

d) Kleinspitz

- Sort, brun, hvid,orange,ulvegrA,andrefarver.

e) Zwerospitz/ Pomeranian - Sort, brun, hvid,orange,ulvegrA,andrefarver.
SortSoids:

Hos den sorte Spids skal underuldensAvel som huden vare markfarvet,og pelsens
overfladeskal vare laksort,uden nogenform for hvidtellerandreaftegninger.

BrunSpids:

Den brune Spidsskal vare ensartetog ensfarvetmarkebrun.

HvidSpids:

Pelsen skal vare rent hvid, uden anstrag af anden farve, isar gulligt,som ofte kan
optrade specieltpd arerne.

OranoeSpids:

Den orangefarvede
Spidsskal vare ensartetensfarveti en middelfarvenuance.

UlveqrASpids,
Keeshond:

Andrefarver:

SolvgrA med sorte hArspidser.Naseparti og srer er msrKtarvede;rundt om ajnene en
tydeligtegning,der bestdr af en fin, sort linie, der lsber skrAt fra ydersteojenkrogtil
nedersteareansats,samt en tegningaf linierog schatteringer,der danner korte, men
udtryksfuldeajenbryn.Mankeog skulderlinieer lyse,for- og bagbensalvgrdudensorte
pA taerne.
aftegningernedenfor albuerlkna, bortsetfra lette,sorte linier("penciling")
Halespidsener sort, halensundersideog bukserneer lyst solvgrA.
Herunderfalder alle farvenuancersom: Creme, creme-zobel,orange-zobel,black and
tan og broget.BrogedeSpidserskal have en hvid grundfarve,og de sorte, brune,grA
ellerorangeaftegningerskal vare fordeltover hele kroppen.

Stsrrelse:
Skulderhojde:

a) Wolfspitz/ Keeshond

- 49 cm + 6 cm

b) GroBspitz

- 46 cm + 4 cm.

c) Mittelspitz

- 34 cm + 4 cm.

d) Kleinspitz

- 26 cm + 3 cm.

e) Zwergspitz
/ Pomeranian - 20 cm t 2 cm. (Hundeunder18 cm er uanskede).
Vaqt:

Hver af stsrrelsesvarianterne
af Tysk Spidsskal have en vagt, der svarerharmonisktil
deres starrelse.

Fejl:

Enhver afuigelsefra de foregAendepunkter betragtessom en fejl, hvis betydningfor
bedsmmelsenskal stA i najeforholdtil afuigelsensomfang.

Alvorligefejl:

.
.
.
.
.
.
.

Fejli bygningen.
Hovedetfor fladt,udtaltablehoved.
KsdtarvetpA n@se,laber og ajenrande.
Tandmanglerhos Wolfspitz/Keeshond,
GroB-og Mittelspitz.
For storeog for lyseajne, udstAendeojne.
Fejl,der pAvirkerbevagelsen.
Manglendeansigts-aftegninger
hos ulvegrASpidser.

TYSK SPIDS
feil:
Diskvalificerende
'
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lkke lukketfontanel.

'

Under-elleroverbid.

'

EktroPion,entropion.

'

Kiparer.

.
Bemerk:

Tydeligthvidepletterhosalls ikke-hvideSpidser.
Hanhund€skal havoto normaltudvikledetestikleri pungen.
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