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Foreningen for den

Gamle Danske
Spids
Pointskema til bedømmelser
Udgave 6.
marts 2019

Avlsudvalget!

Hundens Navn:________________________________________
Chip nummer:_________________________________________
Født:________________________________________________
Ejer:________________________________________________
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Hoved:
Midddelstort og kileformet, set både fra oven og i profil.
1 og 2: Bredt hoved, stramme læber, næseparti for bred.
3 og 4:Ikke helt kileformet, stramme læber, næseparti for kort og spidst/bredt
5 og 6: Tilpas kileformet, stramme læber, næseparti lidt for langt og bredt.
7 og 8: Flot kileformet, stramme læber, næseparti lidt for langt i forhold til hoveds længde.
9 og 10: Flot kileformet, stramme læber,næseparti svarer til halvdelen af hovedets længde, godt aftagne i
bredde og dybde udefter.
Manke Hanhund:
Markeret, fyldig og lang.
1 og 2: Tynd, kort, lidt pjusket.
3 og 4: Lidt fylde, ikke så lang, knap så markeret.
5 og 6: God længde, mangler lidt fylde, er knap så markeret.
7 og 8: God fyldig og markeret, mangler lidt længde.
9 og 10: Stor fyldig, lang og markeret, manke.
Manke Hunhund:
Markeret, halvlang.
1 og 2: Kort, grov manke.
3 og 4: Ikke markeret, mangler længde, er lidt tynd.
5 og 6: Ikke markeret, halvlang, lidt tynd i fylden.
7 og 8: Markeret, halvlang, mangler lidt fylde.
9 og 10: Flot markeret, halvlang, god fylde.
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Lemmer:
Forben, lige muskuløse, vinklerne tillader fri bevægelse.
Bagben, kraftige og muskuløse, normal vinklet og yder et kraftigt
fraskub.
Porter, let ovale, med godt hvælvede og sluttede tæer.
1 og 2: Tynde forben, lidt hjulbenet. Dårligt fraskub. For lange poter.
3 og 4: Tynde forben. Skalker lidt på bagben. Udmærket fraskub. For lange poter.
5 og 6: Lidt tynde men lige ben. Et godt fraskub. Poter let ovale.
7 og 8: Bagben kraftige og lige, forben lidt tynde. Flot vinklet. Poter let ovale
9 og 10: Kraftige, lige og muskuløse. Flot vinkler, med fri bevægelse og et godt fraskub. Poter let ovale, godt
hvælvede og sluttede tæer.

Pelsen:
Middellang dækpels med blød og tyk underuld. Lidt længere pels ved ørerne,
skørter på bagben. Dækpelsen er tilliggende og må ikke stå ud fra kroppen.
1 og 2:Lidt for kort, udad stående dækpels. Meget men grov underuld.
3 og 4: Lidt for kort men tilliggende dækpels. Tyk og grov underuld. Mangler længde ved skørter og øerne.
5 og 6: Middel lang, tilliggende dækpels. Tyk lidt grov underuld. Mangler lidt længde ved skørter og ørerne.
7 og 8: Pæn lang og tilliggende dækpels, middel blød. Blød og tyk underuld. Pæne skørter, mangler lidt
længde ved øerne.
9 og 10: Flot lang og tilliggende dækpels, silkeblød. Blød og tyk underuld. Pæne skørter, god længde ved
ørerne.
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Temperament:
Livlig, venlig, nysgerrig og modig. Udmærket vagthund, men må ikke have
udpræget jagtinstinkt. Skal lige se folk an, men må ikke være nervøs.
1 og 2: Urolig, reserveret, lidt udad farende.
3 og 4: Lidt reserveret, urolig ved håndtering, lidt usikker.
5 og 6: Nysgerrig, venlig, ikke helt opmærksom, urolig ved håndtering.
7 og 8: Nysgerrig, opmærksom og venlig, lidt urolig ved håndtering.
9 og 10: Dejlig livlig og nysgerrig. Opmærksom, venlig og modig.
Halen:
Lang, busket, højt ansat, båret oprullet ind over ryggen eller let hældende til
siden. Når hunden er i ro, kan halen bæres hængene.
1 og 2: Kort hale, mangler pels. Ligge over ryggen.
3 og 4: Halvlang hale, lidt kort pelset. Ligger over ryggen men ikke oprullet.
5 og 6:Middel lang hale, med lang flot pels. Oprullet over ryggen.
7 og 8: Lang busket hale, mangler lidt længde på pelsen. Pænt oprullet over ryggen.
9 og 10: Flot lang busket halen, båret pænt oprullet over ryggen.

Ryggen:
Vandret, middellang og lige. Kort lænd.
1 og 2: Kort bred ryg,
3 og 4: Lang ryg, bredere for/bag til, med lidt svej på midten.
5 og 6: Lidt lang ryg, lige og stærk.
7 og 8: Middellang, lige, men lidt bred for/bag til.
9 og 10: Stærk, middellang og lige ryg.
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Højde Hanhund: (ændret 23/8-2018)
Ønsket mål 49 cm.
1 og 2: 46cm, 52cm
4 og 5: 47cm, 51cm
7 og 8: 48cm, 50cm
10: 49cm,

Højde Hunhund:(ændret 23/8-2018)
Ønsket mål 47cm.
1 og 2: 44cm, 50cm
4 og 5: 45cm, 49cm
7 og 8: 46cm, 48cm
10: 47cm

Kroppens proportioner:
Lidt længere end skulderhøjden, kraftig bygget uden at være grov. Opkneben
bug. Tydeligt forbryst, men ikke for bredt.
1 og 2: Pænt opkneben bug. For kort og bred i kroppen. Mangler dybde.
3 og 4: Pænt opkneben bug, for lang i kroppen. For spidst forbryst, mangler dybde.
5 og 6: Pænt opkneben bug, lidt for lang i kroppen. Mangler lidt dybde.
7 og 8: Udmærket proportioner, lidt lang, pænt opkneben bug, tydeligt forbryst, men mangler lidt dybde.
9 og 10: Korrekt proportioner, lidt længere end skulderhøjden. Pænt opkneben bug, tydeligt forbryst med
dybde til albuerne.
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Øjne:
Mandelformet, middelstore og klare, med et roligt og energisk blik.
Øjenfarven er mørk, dog ikke sort. Må ikke være udstående.
1 og 2: Lidt små øjne, ikke mandelformet. Lidt for lys/mørk i farven.
3 og 4: Lidt små øjne, næsten mandelformet. Lidt for lys/mørk i farven.
5 og 6: Middelstore, næsten mandelformet. Lidt lys i farven/ for mørk.
7 og 8: Mandelformet og middelstore. Lidt lys i farven.
9 og 10: Smukke mandelformet og middelstore. Pæn mørk farve, som ligger korrekt.
Ørene:
Opretstående, trekantede og brede ved basis. De må ikke være små og runde.
1 og 2:Lidt små, ikke helt trekantede, tykke og runder.
3 og 4: Lidt små, trekantede, men for tykke og runder.
5 og 6: God størrelse, trekantede men er for tykke og runder.
7 og 8: Trekantede, god størrelse, spidse, men lidt for behåret.
9 og 10: Pæne trekantede øre, har en god størrelse, spidse og tyndt behåret.

Helhedsindtryk:
Middelstørrelse, rektangulært bygget og med opretstående øre. Sorte læber
og sort om øjnene. Sort eller brun næse. Saksebid. Pelsen er hvid, kan have
lidt bisciut, er silkeagtig glat, med tiden let bølget.
1 og 2:

1 Uegnet

3 og 4:

3 Ikke racetypisk, måske egnet

5 og 6:

5 Tilfredsstillende uden at være prangende

7 og 8:

7 Flot hund med få mangler

9 og 10:

9 Flot hund tangerende til perfekt
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Point: Max 120 – Og min 65 point for en godkendt hund. - Uanset point, kan hunden dog ikke godkendes ved
et helhedsindtryk under 5. (D.v.s. At hvis en eller flere dommere giver hunden 4 point for helhedsindtryk, skal
hunden revurderes og gennemgås af bestyrelsen for en evt. dispensation.)
Det er gennemsnittet af de dommere som gennemgår hunden, der er udslagsgivende. I visse tilfælde tillades
at en enkelt dommer står for bedømmelsen. F.eks hvis dommer 2 er inhabil i forhold til hunden som skal
bedømmes. (I dette tilfælde skal der kun lægges vægt på den habile dommers pointskema)
En dommer er inhabil, hvis hunden er avlet af vedkommende.
I tilfælde hvor det ikke er muligt at skaffe habile dommere, tillades at en inhabil dommer står for mønstring,
såfremt der ikke er tale om en hund fra husstanden. - I dette tilfælde skal mønstringen godkendes af den
enhver tid siddende formand.
Det er en forudsætning for godkendelse til avl at der foreligger en godkendt røntgenundersøgelse for HD og
Patella og for hanhundens vedkommende at den har 2 fuldt udviklede testikler. Det er endvidere et krav at
der ikke er bemærkninger i sundhedsbogen som er af arvelig karakter.
En hund kan godt mønstres uden en røntgenundersøgelse, men bliver først godkendt til avl, efter en positiv
bedømmelse fra dyrlægen. Se mere omkring kravet på hjemmesiden.
For at undgå Dansk Spids med knæk-ører, pletter og/eller andre farver eller haler uden faner, har
avlsudvalget indført følgende stramninger, gældende fra den 1/4-2018:
Hvis det konstateres at der i en hund er blandet andet end: Tysk spids hvid, Samojedhund, Japansk Spids,
Keeshond hvid eller American Eskimo Dog i hundens aner (tilbage til 7 generationer) så bør/kan hunden
kasseres ved en evt. mønstring.

Avlsudvalget 1/4-2019.
Sundhedsbog er gennemset uden bemærkninger

(sæt kryds)

Dommers underskrift _______________________________________________
Dato:_____________________________________________________________

Vejledning til dommerne:
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Sæt en cirkel omring det antal point du mener hunden skal have for hvert område. 1 og 2:Lidt små, ikke helt trekantede, tykke og runder.
4 og (5): Lidt små, trekantede, men for tykke og runder.
Lad være med at se så meget på teksten, men se på hundens øre og bedøm dem ud fra en skala på 1-10
Det er din personlige holdning som er afgørende – Ikke så meget teksten, som er statisk. (Computerstyret)
Der er tale om en bedømmelse ”på dagen” – Altså uanset om hunden lige har været igennem en fældning
eller at tæven er i løb. – Bedømmelsen kan altså sagtens ændre sig ved en senere bedømmelse.
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