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ØSTRIGSK PINSCHER
(ÖSTERREICHISCHER PINSCHER)
Oprindelsesland: Østrig
Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Vagt- og selskabshund.
FCI Gruppe 2 (Pinschere, Schnauzere, Molosser, Schweizer Sennenhunde m fl),
Sektion 1.1 (Pinschere).
Uden brugsprøve.
Den Østrigske Pinscher stammer fra den gammeløstrigske landpinscher, som endnu i
den sidste halvdel af det 19. århundrede var vidt udbredt som en nøjsom og alsidig
gårdhund. I 1921 begyndte man en planmæssig renavl af racen. Den blev 16 oktober
1928 anerkendt af den Østrigske Kennelklub som Österreichischer kurzhaariger
Pinscher. Racenavnet blev i 2000 ændret til Österreichischer Pinscher.

Helhedsindtryk:

Kompakt, kraftigt bygget hund af middelstørrelse med et muntert og opvakt udtryk.

Proportioner:

Forholdet mellem skulderhøjde og kropslængde som 9 til 10.
Forholdet mellem næseparti og skalle som 4 til 6.

Temperament:

Stabilt væsen, livlig, opmærksom, glad for at lege, meget hengiven og venlig over for
folk den kender. Over for fremmede er den mistroisk og en ubestikkelig vagthund.
Dens jagtinstinkt er kun svagt udviklet.

Hoved:

Pæreformet, harmonisk passende til kroppen.

Skalleparti :

Bredt og hvælvet, med tydelig fordybning og fure i panden.

Skalle :

Tydeligt udprægede kindbensbuer, kraftige tyggemuskler.

Stop :

Tydeligt.

Næse :

Sort.

Næseparti :

Kraftigt, med lige næseryg.

Læber :

Stramme og glat tilliggende, mørkt pigmenterede.

Kæber, bid :

Kraftigt, fuldstændigt saksebid.

Øjne:

Store øjeæbler med rund øjenåbning. Tilliggende øjenrande med mørkt pigment.

Ører:

Knapører (kipører), små og højt ansatte.

Hals:

Middellang og kraftig.

Krop:
Manke :

Godt udpræget.

Ryg :

Kort, bred, lige og stram.

Lænd :

Kort og bred.

Kryds :

Langt og bredt.

Bryst :

Dybt, langt og bredt, tøndeformet hvælvet, med godt forbryst. Brystmuskulaturen er
stærk og stram.

Underlinie :

Let optrukken bug.
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ØSTRIGSK PINSCHER
Hale:

Højt ansat, kraftig og middellang. Tæt behåret.

Lemmer:

Med kraftig knoglebygning.

Forpart:

Godt muskuløs, lige forben og bred front.

Skuldre :

Langt, skråtliggende skulderblad.

Overarm :

Skråtliggende.

Underarm :

Middellang og lige.

Håndrod :

Kraftig.

Mellemhånd :

Kort, moderat skråtstillet.

Bagpart:
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Velvinklet.

Overlår :

Med brede køller.

Underlår :

Moderat lange.

Haseled :

Kraftigt.

Mellemfod :

Kort.

Poter:

Godt sluttede, med kraftige kløer.

Bevægelse:

Jordvindende, flydende og harmonisk bevægelse.

Hud:

Stramt tilliggende.

Pels:
Hårlag :

Tæt dobbelt pels (Stockhaar). Dækpelsen er kort til middellang, tæt, glat og tilliggende.
Underulden er tæt og kort. Lette ”bukser” på baglårene.

Farve :

Gylden rødbrun (semmelgelb), brungul, hjorterød, sort med tan-farvede aftegninger.
Hvide aftegninger : Brystplet, på næseparti, hals og strube, nakke, poter og halespids.
Manglende hvide aftegninger regnes ikke som fejl.

Størrelse:

Skulderhøjde 42 til 50 cm (hanner 44 til 50 cm, tæver 42 til 48 cm).

Fejl:

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

Diskvalificerende fejl:
•
•

Aggressivitet, skyhed,
Underbid, overbid.

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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