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Dværgschnauzer 

• Tysk race - zwergschnauzer  
 

• Fire farvevarianter –  

    peber/salt, sort, sort/sølv og hvid (adskilte)  
 

• Størrelse - 30-35 cm. 

   Over 37 og under 28 diskvalificerende 
 

• Temperament: robust, sund, velafbalanceret, 
social, nem 



  

De fire farvevarianter betragtes som 

adskilte racer, der er certifikat til hver farve 

og de må kun krydses med tilladelse. 

  
 



  
 

Dværgschnauzeren tilhører  sammen med riesenschnauzeren 

og schnauzeren SCHNAUZERFAMILIEN   

de tre tyske pinscherracer er oftest med i specialklubben.  

(dværgpinscher, tysk pinscher og affenpinscher) 

 



  

Dværgschnauzeren opstod som krydsning af schnauzeren 

og affenpinscheren ( og formodentlig lidt flere...) 

  

Navnet referer til skægget - 'Schnauze'   

Første dværgschnauzer registreret 1898 

 



GÅRDHUND - VAGTHUND ! Tager opgaven meget 

seriøst men langt langt mindre støjende end tidligere 

 

Tyskland har standarden - 4 sider, alt er med !       

ØRERNE har eksempelvis hele 8 krav for idealet. 

 

FCI: GRUPPE 2  

  

USA TERRIERGROUP ( som  eneste 'terrier' der ikke 

kommer fra England :-) og en af de mest populære små 

racer.  

Stor global indflydelse fra USA i avlen gennem alle 

årene  



  

•   



England UTILITY GROUP og blandt de 10 mest populære 

hunderacer ! 

 



Tyske DS ikke så dominerende i nutidens stamtavlerne ( kommer 

også sjældent på danske udstillinger ).  

  

I Danmark lå registreringstallet for 10 år siden på gns. 460/ år 

 (alle farvevarianter) - de sidste 4 år er er gennemsnittet faldet til 

gns. 260/år. Trist !!  Årsag ?? Generationsskifte mangler ! 

  

Før 1978 var DS med i Dansk Pinscher- schnauzerklub, men 

dannede herefter sin egen specialklub ' Dværgschnauzerklubben' 

 



HELHEDSINDTRYK 

 
• Kvadratisk, kraftig, elegant !  

• Formindsket udgave af schnauzeren ! 

• Ingen dværgpræg 

• ikke FOR kraftig - ikke FOR elegant  

• Balance ! Balance hele vejen igennem 

• Ingen overdrivelser ( for langt hoved, for kort ryg, overvinklet 

bag ect. HUSK forholdene næseryg/skalle – hoved/ryg ect.) 

 



  



  



  



 til venstre – god længde men lidt for kraftig hals(bemærk den 

manglende maske i hovedet – men ellers prima pels. Til højre 

korrekt kraftig hals af god længde. 



For kraftig/grov 



for let ( for lidt substans) 

 



for højtstillet 

 



Hoved 

 



Surt og sammenbidt udtryk - ikke cute eller blidthovedet er 

VIGTIGT !!!!!   

 1:1 næseryg/skalle           1:2 hoved/ryg  

 



SKALLEN - ikke for grov - ingen brede kinder ! 

Udfyldt næseryg. FOR u-udfyldt giver nemt et 

snippet udtryk 

  

øjenbryn og skæg VIGTIGT - racens vartegn ! 

(funktion: værn mod rotte/mussebid) 

  

Øjne : mørke, ovale. IKKE for lyse og runde 

  

Ører:  klapører - højt ansatte - ens bårne - V-

formede- inderste kant ligger mod kinden - drejer 

fremad- paralele folder der IKKE rager over skallen 

FOR store og for lavtansatte ører forstyrrer udtrykket 



HALS 
Passende længde ift. kroppen - kraftig ansat – ikke FOR kraftig - ikke for tynd. 

God mankehøjde. Halsen på den venstre hund er af korrekt længde men lidt for 

kraftig. Den højre hunds hals er korrekt kraftig og af god længde  

( bemærk den manglende maske på hunden til venstre)   

 



For kort hals 

 



KROP 

 
Let faldende overlinie - Let  ! 

 

Passende ( men lidt for lang hals i forhold til kroppen - husk 

BALLANCE!) 

 



For faldende  

 



for plan overlinie 
( Og for kort ryg. Forholdet 1:2 mellem hoved og ryg er ikke overholdt)  



God mankehøjde - ædel overgang 

mellem hals og ryg 

 



Kort, stram ryg ikke opkneben 

   

Brystkasse oval - ikke for rund 

 

Ikke for flad ( begge ses) 

 

Brystkasse til albuer ( aldrig set andet) 



for opkneben 
1975 

 



HALE 

Standarden angiver 'naturlig hale - gennem avl 

tilstræbes sejl- eller sabelformet hale.  
  

Harehale skal BEMÆRKES - dvs. ikke angivet som fejl  

Dvs. se på ansatsen - og tag stilling til resten. 
  

Skal en velkonstrueret hund straffes for en for glad 

hale   

Tager nok 150 år at få flotte haler på dem alle 

 



FRONT 

• Vel tilbagelagt skulder - korrekt vinkling 105 grader 

 

• Forbrystet skal være veludfyldt. Bemærk når det er 

det. Minimum må være at brystbensspidsen er 

fremme foran skulderleddet.   

 

• Forbrystet forsøges i udbredt grad skabt med hår. 

KAN hjælpe på silouet - men hunden mangler det 

stadig. 

 



Korrekt skulder OG forbryst 

 



Acceptabelt forbryst 

 



Absolut ingen forbryst   

(og for flad brystkasse) 

 



Fremskudt skulder - og næsten ingen 

forbryst 

 



 

 

Problemer pt for 

fremskudt skulder, for 

åben skuldervinkel og 

manglende forbryst.  



BEN 

 

ikke for tæt satte 
  

ikke for bredt ansatte. 
  

god benstamme vigtig. 
 

kattepoter - ikke lange poter 

 



BAGBEN 

udprægede vinklede haseled 

   

passende bagvinkling: 

 

 



 

 

 

Hund med for lange underlår og overvinklede haseled. Herved understilles 

mellemfoden. Lodret linie fra tuber til forkant af bagpote = korrekte forhold 

( hunden er har også for lang hals og for kort ryg – forholdet 1:2 hoved/ryg er ikke 

overholdt. Extrem og ikke i balance I forhold til racestandarden. 

 

Overvinklet m.m. 

 



 

   

Bagfra - parallel ( ofte lidt tætte ..)  

 

ikke hjulet bagbenstilling 

 

Ikke for tætte bagpoter under gang 

  



BEVÆGELSER 

elegant, jordvindende, fri og let 



PELS 

 
Pelsen er VIGTIG på en dværgschnauzer ! en HELT forkert pels 

på en velkonstrueret hund er et ret stort problem! 
  

Trimmerace  

 

2 lags pels - underuld / dækpels. Bemærk manglende underuld  

Strid TÆT dækpels - tæt - skal dække underulden 

 

Pelsen må ikke være krøllet, bølget eller for tynd - dvs. så 

gennemsigtig at underulden ses. 

 

Pelsen skal være strid, dvs. føles og opleves tæt, glat og med en 

vis stridhed. 

 



PEBER/SALT 

 Det enkelte hår er 3 farvet - sort/hvidt/sort 

- IKKE blanding af sorte og hvide hår !  



Og SLET ikke ensfarvede mussegrå med enkelte lyse 

hår. Det er IKKE peber/salt pels 

 



Forskellige nuancer af peber/salt. Fra lys til mørk p/s - 

mellemtone foretrækkes. 

 

Og JÆVN farve - ikke mørk ryg (ålestribe) eller mørk saddel. 

Bemærkes.  

  

De må heller ikke være ikke for brune 

 



OBS. Hvis for lys p/s mangler masken ofte, eller er for svag. Skal være der ! Masken må heller 

ikke være sodet - dvs. helt mørkt hoved ( se den venstre hund på side 21 for manglende maske) 

ALT for hvide benhår forstyrrer også helheden ( begge hunde vist her under)  

venstre hund en anelse for fersk maske. 



Summa sumarum... 

  

1.Farven skal være p/s - jævn, ikke helt        

mørk, ikke helt lys 

 

2. Dækpelsen skal dække underulden - 

dvs. ikke tynd pels 

 

3. Bølget og krøllet pels ikke 

ønskværdig - pelsen skal føles og 

opleves glat og strid 

  



Sort dværgschnauzer 
 

sort underuld - sort dækpels 

Problem: sort underuld - benhår - bleger 

el. er brune forstyrrer det 

helhedsindtrykket ?  



Sort/sølv dværgschnauzer 

 

lyse ( ikke kridhvide) hvor de p/s er lyse..  

bemærk hvis er for sodede - dvs. for mørke I det lyse 

Sort dækpels - sort underuld 



Hvid dværgschnauzer 

forholdsvis ny farvevariant .... Vinder frem.  

 De har altså samme standard som de andre !!!! 

Ser mange typer -  

Ser en del med gul dækpels - fejl - bemærkes 

Ser en del med for tynd dækpels - fejl - bemærkes  

Der ER gode hvide ! De findes ! 



TRIMNING OG PRÆSENTATION 

Der er mange muligheder 

Nogle har bedre muligheder for at få 

trimmet optimalt  

andre ikke så heldige.....  



Nogle tror det hele ligger i rigtig 

mange benhår.  

 



Tyskerne hader virkelig benhår ...  

Men uden skæg, øjenbryn og benhår er det jo også galt 

 



Men et sted midt i mellem... 

 



Husk at benhår ikke ændrer hundens anatomi - og at standarden 

faktisk ikke siger noget om længden og mængden af benhår :-) 

Kun at de skal være KNAPT så stride som dækpelsen. Knapt? 

Den tidligere standard foreskrev lige så stride benhår som 

dækpelsen ! Så der var rigtig noget at komme efter :-) 

Tak for idag ! 

 


