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:TYSK SPIDS

incl. KEESHOND og POMERANIAN

@EUTSCIIE SPITZE)

Oprindelsesland: Tyskland

Vagt- og selskabshund. , ; ,

FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindel ig type)'
Sektion 4 (Europaiske spidshunde).
Uden brugsprove.

De Tyske Spidser er efterkommere af stenalderens Torvehund Canis familiaris palustris

R1thimeyer og den senere 'Palehus-spids', og de udgor Mellemeuropas aldste

hunderace, som talrige andre racer er udgAet tra. I lande uden for det tyske

sprogomrAde kaldes Wolfspitz ogsA Keeshond, medens Zwergspitz kaldes Pomeranian.

Spidserne virker besnarende ved deres smukke pels, som den rigelige underuld fAr til

at stA ud fra kroppen. Sarligt pAfaldende er den kraftige, mankelignende krave 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

tatsiddende orer Spidsen det kakke udseende, som er sA karakteristisk.

Forholdet mellem hundens skulderhajde og langde er som 1 t i l  1.

Den Tyske Spids er altid opmarksom, livlig og usadvanlig trofast over for sin ejer. Den

er meget larvill ig og let at opdrage. Dens mistro over for fremmede og dens manglende
interesse for jagt gor den til en id6el vogter af hus og ejendom. Den er hverken sky eller

aggressiv. Den udmarker sig isar ved at kunne tAle vind og vejr, at vare robust og
leve lange.

Spidsens middelstore hoved er set ovenfra bredest bagtil og bliver kileformet smallere
mod nasespidsen.

Moderat til markeret, men aldrig brat.

Nasen er rund, l i l le og rent sort -  hos al le brune Spidser er den msrkebrun.

Nasepartiet er ikke for langt, hverken groft eller tilspidset, og harmonisk proportioneret

efter skallen. (Hos Wolfspitz/Keeshond, GroBspitz og Mittelspitz ca 2:3, hos Kleinspitz

og Zwergspitz/Pomeranian ca 2:4.)

Laberne er ikke hangende, men l igger stramt t i l  og danner ingen fold ved mundvigen.
De er hos alle farvevarianter sort pigmenterede. dog brune hos brune Spidser.

Kaberne er normalt udviklede og har et fuldstandigt saksebid med 42 tander i henhold

til tandformlen. Den overste rakke af fortaender griber uden mellemrum ned over de

underste, og tanderne er stil let lodret i kaben. Hos Kleinspitz og Pomeranian tolereres

mindre pramolarmangler. Tangbid er t i l ladt hos al le varianterne.

Kinderne er blodt rundede, ikke fremtradende.Kinder:
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gfu: ajnene er middelstore, mandelformede, noget skratstillede og af msrk lawe.
Oienrandene er sort pigm€nterede hos alle farvevarianter, dog morkebrune hos alle
brune Spidsor.

6rer: De smA srer er ansat hajt og relativt tat sammen. De er trekantet tilspidsede og barss
altid rojste m€d stive spidser.

Hals: Den middellange hals er bredt ansat pa skuldrene. Den har en lgt nakkebue, er uden
lss halshud og er d@kket af en mankelignende pelskrave.

Krop:

Overlinie: Ovsrlinien begynder ved spidserne af de opretstaende orer og gar i en blod kurve over i
den korts, lige ryg. Den buskede, svungne hale, som delvis dakker ryggen, afrunder
silhuett€n.

Manke. rvo: Den haje manka glider um@rkeligt over i ryggen, der er sa kort som muligt, lige og
sIram.

Land: Kort, bred og kraftig.

Kryds: Krydset er bredt og kort, ikke faldende.

Brvst: Det dybe bryst er godt hvalvst, og forbrystet er veludviklet.

Underlinie. buo: Brystkassen nar sa langt bagud som muligt, og bugen er kun moderat optrukk€n.

Hale: Halen er hojt ansat og middellang. Straks fra roden vender den opad og fremad,
oprullet ov€r ryggen, hvor den ligger fast til. Den er kraftigt buiket. En dobbelt krolle
ved halesoidsen er tilladt.

Lemmer:

Forpart: Generelt: Fronten er lige og temmelig bred.

Skuldre: Skulderen har god muskulatur og er stramt forbundet til brystkassen. Skuldedcladet er
langt og skrat tiibagelagt. Den nasten lige sA lange overarm danner en vinkel pd ca 90"
med skulderbladet.

Albuer: Albueleddet er kraftigt, ligger t@t ind mod brystkassen og er hverken drejet ind- eller
udefter.

Underarm: Underarmen er middellang, kraftigt bygget itorhold til kroppen og fuldst@ndig lige. Pa
bagsiden er den godt befjer€t.

MellemhAnd: Den kraftige, middellange mellemhand 6r stillet i en vinkel pd ca 20" mod lodret.

Forooter: Forpoterne er sa sma som muligt, runde, med godt sluttede og hvalvede teer,
sekaldte kattepoter. Kloer og tradepuder er hos alle farvevarianter sorte, dog
msrkebrune hos alle brune Spidser.

Bagpart: Gen€relt: Bagparten er meget muskulas og barer ned til haseleddet meget fyldig pels.
Bagbenene er stillet lige og parallelt.

Ovsr-. underlar: Over- og underlar er n@sten af samme langde.

Knaled: Knaleddet er kraftigt, kun modorat vinklet. Det bliver under bevagslsen hverken
presset ind- eller udefter.

Mellemfod: Mellemfoden er middellang, meget kraftig og stillet lodret mod .jorden.
' 

Baoooter: Bagpoterne er sa sma som muligt, runde, med godt sluttede og hvalvede taesr,
sakaldte kattepotsr, og robuste tradepuder. Farven pA kluer og tradepuder er sa msrk
som muligt.

Bevagelse: Den Tyske Spids bevager sig med godt fraskub, lige, flydende og spandstigt.

Hud: Hudon ligger stramt til kroppen, uden folder eller rynker.



Pels:

Hdrlao:

Andre farver:

Stsrrelse:

Skulderhojde:

Vaqt:

Fej l :

Alvorl ige fej l :
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Pelsen er dobbelt, dvs bestAende af lange, lige dakhdr, der stAr ud fra kroppen, og en
kort, tyk og vatagtig underuld. PA hoved og srer, pA forsiden af for- og bagben og pa
poterne er pelsen kort og tat (flojlsagtig), mens kroppen i ovrigt barer lang og rigelig
pels. Den er hverken bolget, kruset eller tjavset, og der md ikke vare 'skilning' langs
ryggen. Hals og skuldre er bekladt med en tat manke. Bagsiden af forbenene er godt
befjeret, og bagbenene har fra krydset ned til haseleddet fyldige bukser. Halen er
kraftigt busket.

Farve: a) Wolfspitz / Keeshond

b) GroBspitz

c) Mittelspitz

d) Kleinspitz

e) Zwerospitz / Pomeranian

Sort Soids:

Brun Spids:

Hvid Spids:

Oranoe Spids:

UlveqrA Spids,
Keeshond:

- UlvegrA.

- Sort,  brun, hvid.

- Sort, brun, hvid, orange, ulvegrA, andre farver.

- Sort, brun, hvid, orange, ulvegrA, andre farver.

- Sort, brun, hvid, orange, ulvegrA, andre farver.

Hos den sorte Spids skal underulden sAvel som huden vare markfarvet, og pelsens
overflade skal vare laksort, uden nogen form for hvidt eller andre aftegninger.

Den brune Spids skal vare ensartet og ensfarvet markebrun.

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

Den orangefarvede Spids skal vare ensartet ensfarvet i en middel farvenuance.

SolvgrA med sorte hArspidser. Naseparti og srer er msrKtarvede; rundt om ajnene en
tydelig tegning, der bestdr af en fin, sort linie, der lsber skrAt fra yderste ojenkrog til
nederste areansats, samt en tegning af linier og schatteringer, der danner korte, men
udtryksfulde ajenbryn. Manke og skulderlinie er lyse, for- og bagben salvgrd uden sorte
aftegninger neden for albuerlkna, bortset fra lette, sorte linier ("penciling") pA taerne.
Halespidsen er sort, halens underside og bukserne er lyst solvgrA.

Herunder falder alle farvenuancer som: Creme, creme-zobel, orange-zobel, black and
tan og broget. Brogede Spidser skal have en hvid grundfarve, og de sorte, brune, grA
eller orange aftegninger skal vare fordelt over hele kroppen.

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. (Hunde under 18 cm er uanskede).

Hver af stsrrelsesvarianterne af Tysk Spids skal have en vagt, der svarer harmonisk til
deres starrelse.

Enhver afuigelse fra de foregAende punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedsmmelsen skal stA i naje forhold til afuigelsens omfang.

. Fej l  i  bygningen.

. Hovedet for fladt, udtalt ablehoved.

. Ksdtarvet pA n@se, laber og ajenrande.

. Tandmangler hos Wolfspitz/Keeshond, GroB- og Mittelspitz.

. For store og for lyse ajne, udstAende ojne.

. Fejl, der pAvirker bevagelsen.

. Manglende ansigts-aftegninger hos ulvegrA Spidser.



TYSK SPIDS Side 4 af 4

Diskvalificerende feil:
' lkke lukket fontanel.

' Under- eller overbid.

' EktroPion,entropion.
' Kiparer.

. Tydeligt hvide pletter hos alls ikke-hvide Spidser.

Bemerk: Hanhund€ skal havo to normalt udviklede testikler i pungen.

a a a
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