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STANDARD FÖR 

PUDELPOINTER 
 
 

 

         FCI-nummer 216 

Originalstandard 2004-11-09 

FCI-Standard 2004-12-06; tyska 

SKKs Standardkommitté 2005-06-09 
 
Ursprungsland/hemland 
Tyskland 
 
 
Användningsområde 
Mångsidig jakt- och stående fågelhund 

FCI-Klassifikation 
Grupp 7, sektion 1:1, med arbetsprov 
 

 
  



 

Bakgrund/ändamål: 
Pudelpointer är en strävhårig stående fågelhund. Den härstammar     
genetiskt sett ursprungligen från pudel och pointer och har uppstått helt 
separat från andra stående fågelhundsraser. 
Även om pudel endast utgjorde ett av de ursprungliga inslagen i 
pudelpointer har pudelns jaktliga egenskaper bevarats. I kombination 
med pointerns förträffliga jaktegenskaper i fält, utmärkta väderkorn, 
snabba vägvinnande sök och fasta stånd har de givit upphov till en 
mångsidig, genetiskt sund och brukbar jakthund. 

 
Rasen är relativt ovanlig i Sverige, för närvarande finns bara 2 st 
svenskregistrerade.  
 
Helhetsintryck: 
Pudelpointer skall idealiskt sett vara byggd som en tyngre pointer. Den 
sträva pälsen skall täcka hela kroppen men inte vara för lång. Färgen 
skall vara leverbrun, eller som vissna löv, eller svart. 

 
Viktiga måttförhållanden: 
- Kroppslängden skall förhålla sig till mankhöjden som 10:9. 
- Skallpartiets längd från nackknöl till stop skall vara densamma som 
  nospartiets längd från stop till nostryffel. 
 
Uppförande /karaktär: 
Pudelpointer får varken vara skygg eller aggressiv. Den skall ha ett 
lugnt, behärskat och balanserat temperament med utpräglad 
jaktinstinkt men rasen får ej visa tecken på viltskygghet eller 
skotträdsla. 

  

 
Vackert huvud och uttryck. 



 

 
HUVUD: 
Huvudets längd och bredd skall vara balanserat och i proportion till 
kroppsstorleken. Könsprägeln skall vara tydlig. 
 

Skallparti 
Skallen skall vara flat, med endast lätt rundade sidor. Den skall vara 
måttligt bred. Ögonbrynsbågarna skall vara tydligt markerade. 
 

Stop 
Stopet skall vara tydligt markerat. 
 
Nostryffel 
Nostryffeln skall vara kraftigt pigmenterad i enlighet med pälsfärgen. 
Näsborrarna skall vara väl öppna. 

 
Nosparti 
 Proportionerna mellan längd och bredd skall vara harmoniska. Nospartiet   
  får inte vara smalt eller spetsigt. Nosryggen skall vara rak. 
 
Läppar 
Läpparna skall vara åtliggande, utan överhäng. Överdrivet hängande 
läppar och öppna läppfickor får inte förekomma. 

 
Käkar/Tänder 
Tänderna skall vara stora och käkarna skall vara kraftiga med ett perfekt, 
jämnt och fulltandat saxbett. 

 
Ögon 
Ögonen skall vara brett ansatta, stora, mörkt bärnstensfärgade och ha 
ett livligt uttryck. Ögonkanterna skall vara tätt åtliggande med väl 
utvecklade ögonfransar. 

 
Öron 
Öronen skall vara medelstora, högt ansatta och hänga tätt intill huvudet. 
De skall ej vara köttiga. Pälsen på öronen skall vara väl utvecklad. 
Öronkanterna skall vara avrundade nertill. 

 
Hals: 
Halsen skall vara medellång med kraftig muskulatur och lätt välvd   
nacke, utan löst halsskinn 

 
 

 
Korrekta öron 

 
Bra huvudprofil 



 

  
Kropp: 
 
  Rygglinje 
   Rygglinjen skall vara plan.  
 
Manke 
  Manken skall vara markerad. 
 
Rygg 
  Ryggen skall vara kort och rak. Den skall vara stram och muskulös. 
 
Ländparti 
  Ländpartiet skall vara mycket muskulöst. 

Kors 
  Korset skall vara medellångt, lätt avfallande och väl musklat. 
 
Bröstkorg 
  Bröstkorgen skall vara bred och djup. Revbenen skall vara väl välvda, men 
bröstkorgen skall inte vara tunnformad. 

 
Underlinje 
Buklinjen skall i sin bakre del vara lätt uppdragen i en elegant båge. Midjan    
skall vara smal. 

 
Svans 
Övergången mellan kors och svans skall vara harmonisk och utgöras av 
en obruten linje. Svansen skall bäras horisontellt, inte upprätt. Den skall 
ha sträv päls och vara utan fana. 
I länder där svanskupering är tillåten skall svansen kuperas till cirka 1/ 
3. I länder där svanskupering inte är tillåten får svansen vara okuperad. 
Den skall då nå till hasleden och bäras rak eller lätt sabelformad och lätt 
ovanför rygglinjen. 

 

SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE. 
 

Extremiteter: 
 
Framställ: 

Framifrån sett skall frambenen vara raka och parallella. Från sidan sett 
skall frambenen vara ställda väl in under kroppen. Benstommen skall 
vara kraftig och lederna starka. 

 
Skulderblad 
Skulderbladen skall ligga tätt an och ha god muskulatur. Vinkeln mellan 
skulderblad och överarm skall vara god. 

 
Överarm 
  Överarmarna skall vara långa med väl utvecklad, torr muskulatur. 
 

  



 

Armbåge 
Armbågarna skall vara placerade väl in under kroppen. De skall ligga 
väl an mot kroppen och varken vara inåt- eller utåtvridna. 
 

Underarm 
Underarmarna skall vara långa och lodrätt ställda, med väl utvecklad, 
torr muskulatur. Vinkeln mellan överarm och underarm skall vara god. 

 
Handlov 
Handlovarna skall vara kraftiga. 

 
Mellanhand 
  Mellanhänderna skall vara mycket lätt vinklade från sidan sett. 
 
Framtassar 
Framtassarna skall vara runda till ovala och väl knutna. Trampdynorna 
skall vara tjocka och motståndskraftiga. Pälsen på tassar och tår skall 
inte vara för lång. 

 
Bakställ: 
Bakbenen skall bakifrån sett vara raka och parallella med god 
muskulatur och kraftig benstomme. 

 
Lår 
  Låren skall vara långa, breda och välmusklade. 
 
Knäled 
Knälederna skall vara kraftiga. Vinkeln mellan lår och underben skall 
vara god. 

 
Underben 
Underbenen skall vara kraftiga, seniga och väl musklade.  
 

Hasled 
Haslederna skall vara kraftiga och mycket väl vinklade.  
 

Has 
Hasorna skall vara korta och lodrätt ställda. 
 

Baktassar 
Baktassarna som framtassarna. 

 

Rörelser: 
Rörelserna skall vara harmoniska och fjädrande med bra räckvidd och 
påskjut. Steget skall vara vägvinnande med raka och parallella fram- 
och bakben och god resning. 
 

Hud: 
  Huden skall vara stram och åtsmitande utan rynkor. 

  



 

Päls: 
 
Pälsstruktur 
Pälsen skall vara tät och åtliggande. Täckhåret skall vara hårt och 
medellångt, underullen skall vara tjock. Täckhårets längd skall vara ca 4 
- 6 cm på manken. Huvudet skall vara prytt med skägg och 
hyvelspånsliknande pannlockar. Behåringen på buken skall vara tät och 
tjock. Genom sin hårdhet och tjocklek skall pälsen ge bästa möjliga skydd 
mot väderlek och skador. 

 
Bra pälsar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Färg 
Enfärgad. 

- Leverbrun 
- Färg som hos vissna löv 
- Svart 

Små vita tecken accepteras. 
 

 
Tre bilder på olika färgnyanser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storlek/vikt: 

  Mankhöjd Hanhundar: 60 – 68 cm  
 Tikar: 55 – 63 cm 
 

  

 

  

 

  



 

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

 
Detta gäller särskilt: 
- svank- eller karprygg. 
- utåt- eller inåtvridna armbågar. 
- hjulbenthet, kohasighet eller trångbenthet bak i stående och /   
  eller i rörelse. 
- stela eller trippande rörelser. 
- för lång eller för tunn päls; avsaknad av underull. 

 
Diskvalificerande fel: 
- viltskygghet, nervositet, aggressivitet, ångestbitare 
- vekt temperament av alla slag, i synnerhet bristande skottfasthet 
- överbett, underbett, korsbett; för tätt ställda hörntänder 
- avsaknad av andra tänder än P1 
- entropion eller ektropion oavsett grad 
- avsaknad av ögonfransar 
- korthårig 
- avsaknad av skägg 
- alla andra färger och tecken än de som nämns i standarden 
   

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. 

 

 

 



 

ALLROUNDHUND 
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