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Standard för

AFFENPINSCHER
Ursprungsland/
hemland:

Tyskland

Användningsområde:

Sällskapshund

FCI-Klassiﬁkation:

Grupp 2, sektion 1

Bakgrund/ändamål:

Affenpinschern hölls ursprungligen som sällskapshund i ett område
i sydtyskland. Rasens anfäder ﬁnns avbildade på träsnitt gjorda
av konstnären Albrecht Dürer (1471 - 1528). Rasen registrerades
första gången i Tyskland år 1879. Denna vid föregående sekelskifte
mycket populära dvärghund utvecklades ur den strävhåriga pinschern. Det aplika uttrycket förstärktes av den sträva hårkransen
runt huvudet. Färgerna varierade från enfärgat gulaktigt, rödbrunt
eller gråvitt till mörkgrått, gråsvart eller helsvart.

Helhetsintryck:

Affenpinschern är strävhårig, liten och kompakt med ett aplikt
uttryck.

Viktiga
måttförhållanden:
Uppförande/karaktär:

Förhållandet mellan mankhöjd och kroppslängd skall vara sådant
att rasen ser så kvadratiskt byggd ut som möjligt.
Till sättet är affenpinschern oförskräckt, vaksam, envis och tillgiven, ibland med temperamentsfullt humör. Den är en trevlig
familjehund på alla sätt och vis.

Huvud:
Skallparti

Skallpartiet skall snarare vara rundat än långt. Det skall vara väl
välvt med markerad panna men får som helhet inte vara för
tungt.

Stop

Stopet skall vara väl markerat.

Nostryffel

Nostryffeln skall vara rund, fyllig och svart.

Nosparti

Nosryggen skall vara rak (inte uppsvängd) och kort.

Läppar

Läpparna skall vara strama och svarta.

Käkar/Tänder

Fulltaligt (42 tänder) bett med rent vita tänder. Underkäken skall
skjuta ut framför överkäken och vara lätt uppsvängd. Incisiverna
skall vara så regelbundet placerade som möjligt på en svagt avrundad linje. Hörntänder och incisiver får inte synas när munnen är
stängd, inte heller tungan. Avsaknad av två P1:or, två P2:or eller
två P3:or eller en kombination av två av dessa tänder tolereras.

Ögon

Ögonen skall vara mörka, tämligen stora och ganska runda med
tätt åtliggande, svartpigmenterade ögonkanter. Ögonen skall vara
inramade av längre, sträv päls.

Öron

Öronen skall vara högt ansatta, liksidigt framåttippade och
V-formade. De inre öronkanterna skall ligga tätt mot huvudet.
Ståndöron skall vara små, bäras symmetriskt resta och vara så
upprättstående som möjligt.

Hals:

Halsen skall vara rak, kort och stark. Den skall vara kraftig vid
ansättningen. Huden på halsen skall vara tätt åtliggande utan att
vecka sig.

Kropp:

Kroppen skall vara kraftig, kvadratisk och kompakt.

Rygglinje

Överlinjen skall slutta lätt bakåt i en nästan rak linje från manken.

Manke

Manken skall vara överlinjens högsta punkt.

Rygg

Ryggen skall vara kraftig, kort och stram.

Ländparti

Ländpartiet skall vara kort och kraftigt. Avståndet från sista
revbenet till höften skall vara kort, vilket ger affenpinschern ett
kompakt helhetsintryck.

Kors

Korset skall vara kort, lätt avrundat och omärkligt övergå i
svansansättningen.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall endast vara lätt välvd utefter sidorna men i
övrigt ha tämligen god välvning och nå nedanför armbågen.

Underlinje

Buklinjen skall vara måttligt uppdragen. Underlinjen och
överlinjen (från manke till svansansättning) skall vara ungefär
parallella.

Svans

Svansen skall vara naturlig (okuperad). En svans som är formad
som en sabel eller skära eftersträvas.

Extremiteter:
Framställ:

Frambenen skall vara starka, raka, parallella och inte marktrångt
ställda.

Skulderblad

Skulderpartiet skall vara väl musklat. Skulderbladen skall vara
långa, snedställda (ca 45 grader) och sluta tätt an mot kroppen.

Överarm

Överarmarna skall sluta tätt an mot kroppen. De skall vara starka
och väl musklade.

Armbåge

Armbågarna skall sluta korrekt an mot kroppen och varken vara
inåt- eller utåtvridna.

Underarm

Underarmarna skall vara starka och väl utvecklade. De skall från
alla sidor sedda vara raka.

Handlov

Handlovarna skall vara stabila och starka.

Mellanhand

Mellanhänderna skall sedda framifrån vara raka. Sedda från sidan
skall de vara lätt snedställda mot underlaget. De skall vara väl
utvecklade och väl musklade.

Framtassar

Framtassarna skall vara korta och runda med tätt slutna och välvda
tår (kattfot), härdiga trampdynor och korta, svarta, starka klor.

Bakställ:

Bakbenen skall sedda från sidan vara snedställda och måttligt
vinklade. Sedda bakifrån skall de vara parallellt ställda.

Lår

Låren skall vara väl musklade och breda.

Knäled

Knälederna skall varken vara inåt- eller utåtvridna.

Underben

Underbenen skall vara långa och starka.

Has

Haslederna skall vara måttligt vinklade.

Mellanfot

Mellanfoten skall vara lodrätt ställd mot underlaget.

Baktassar

Baktassarna skall vara något längre än framtassarna, med tätt slutna
och välvda tår och korta, svarta klor.

Rörelser:

Rörelserna skall vara avspända, ﬂytande och trippande med måttligt påskjut av bakbenen. Sedda fram- och bakifrån skall rörelserna
vara raka och parallella.

Hud:

Huden skall vara tätt åtliggande på hela kroppen.

Päls:
Pälsstruktur

Pälsen på kroppen skall vara hård och tät. Huvudet skall prydas av
för rasen typiskt sträva och buskiga ögonbryn, och en kransformad sträv behåring skall inrama ögonen. Kinder och haka skall
ha ett imponerande skägg. Även pälsen på huvudet skall vara så
hård, sträv och utstående som möjligt, vilket påtagligt bidrar till
att ge rasen det rastypiskt apliknande helhetsintrycket.

Färg

Pälsfärgen skall vara rent svart med svart underull.

Storlek/vikt:
Mankhöjd

Fel:

Allvarliga fel:

Hanhundar och tikar:

25-30 cm

Hanhundar och tikar:

ca 4-6 kg

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.
-

klumpig eller spenslig, lågställd eller högställd kroppsbyggnad
ljusa ögon
lågt ansatta eller mycket långa, ojämnt burna öron
ﬂaddriga öron
för lång, uppdragen eller svag rygg
karprygg
brant kors
svans som direkt från sin ansättning bärs in över ryggen
alltför mycket vinklade eller utåtvridna hasleder
långa tassar
kort, mjuk, lockig, lurvig, silkeslen, vit eller ﬂäckig päls
mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden
föreskrivna med upp till 1 cm

-

bristande könsprägel (t ex maskulina tikar)
alltför tunn benstomme
griffonliknande uppåtsvängt nosparti eller för långt nosparti
alltför utpräglat underbett eller tångbett
utstående ögon
utåtvridna armbågar
inåtvridna hasleder
mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden
föreskrivna med mer än 1 cm men mindre än 2 cm

Diskvaliﬁcerande fel:

- avsaknad av rastyp
- grava fel i fråga om enskilda områden såsom kroppsbyggnad
eller päls- och färgfel
- bettfel såsom saxbett eller korsbett
- mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden
föreskrivna med mer än 2 cm

Nota bene:

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg
eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka
dess hälsa och sundhet.

Testiklar:

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.
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