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Förord

Vår målsättning med raskompendiet
för Klein-, Mittel- & Grosspitz har 
varit att poängtera och förtydliga det 
som kännetecknar och urskiljer dessa tre. 

Vi vill att du som läser kompendiet
ska få hjälp att se och uppleva raserna 
genom text och bilder - en kort hund 
som är pigg, aktiv och har en härlig 
typisk päls. 

Tyvärr så finns det även vissa
problemområden som vi vill belysa. 
Päls- och hudproblem har börjat  
förekomma. 
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Historik
De tyska spetsarna anses härstamma från stenålderns torvhund samt några av 
Mellaneuropas äldsta hundraser. Flertalet andra raser härstammar också från dem. 

Redan på stenåldern levde hund och människa tillsammans. I torvmossar har man funnit benrester av 
spetsliknande hundar och efter fynd i Mellaneuropa benämndes typen 
”Canis Familiaris Palustris Rüthimeyer”. Palustris syftar på att fynden gjorts i pålbyggnadskultur, och 
forskaren/arkeologen som arbetade med fynd hette Rüthimeyer. I Mellaneuropa har det sedan 
forntiden funnits spetshundar av olika typ, färg och storlek. 

De tyska spetsarna har framförallt fungerat som vakthundar i olika sammanhang. De tre varianter 
som här skall behandlas är grosspitz, mittelspitz och kleinspitz. 
Den vita grosspitzen lyckades, tack vare sin ståtliga och eleganta uppenbarelse, finna en plats hos 
förnämare familjer och adelsmän, till och med hos den engelska överklassen. Man kan se den på flera 
familjeporträtt av den kände målaren Thomas Gainsborough på 1700-talet. 

Den vita grosspitzen tog sedan språnget över Atlanten när den följde med tyska emigranter. Efter 
första världskriget ville man inte längre kalla den German Spitz – pga. den negativa bilden av 
Tyskland – utan den fick namnet American Eskimo Dog. 

Den svarta grosspitzen anses ha sitt ursprung i Württemberg. Där tjänstgjorde den som vakthund på 
vingårdarna. På dagen skrämde den bort fåglar och andra djur, på natten vaktade den de dyrbara 
druvorna mot tjuvar och den svarta färgen var då naturligtvis effektiv. 

Mittelspitzen förekom främst hos hantverkare, småbönder och vanligt folk. Deras kynne, lojalitet och 
vaktkvaliteter har präglat bilden av tysk spets. 
Den har skildrats i gamla målningar och i verk av gamla klassiska diktare, men tyvärr inte alltid i 
enbart positiva ordalag. 
Det var kanske anledningen till att det tidigare tittades snett på denna storleksvariant som inte blev 
officiellt erkänd. 
Först 1969 fick mittelspitz sin plats i standarden av den tyska spetshundklubben. (Der Verein für 
Deutsche Spitze) 
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Med alltfler importer av kleinspitz från Holland och Tyskland så började förvirringen att spridas, i 
Holland hade individer registrerats som ”Kleiner Keeshond” men den Engelska Kennelklubben hade 
endast registrerat in dem som keeshond. Något de inte var.

Detta fortskred och då det under 1970-talet importerades större holländska pomeranians så kom de att
bli att pomeranian och kleinspitz var en och samma. I början av 1980 blev ytterligare en importerad 
kleinspitz registrerades som pomeranian. För att lugna uppfödarna och ge de båda raserna en mer rättvis 
chans beslutades det att raserna skulle delas. Året därpå grundades den Engelska rasklubben för tysk 
spets, klein - & mittelspitz.

De första importerna av kleinspitz kom till Sverige i slutet på 80-talet, flera uppfödare av keeshond 
började även med kleinspitz.
Björkgårdens kennel var först och importerade 1989 hanhunden Zannara Sheer Delight from Rikarlo, 
samt tiken Willmac I'm A Lady från England.
Kennel Lohamra tog även in en tik Pienenpolun Lady Jasmin, detta från Finland, som ofta legat steget 
före Sverige.

År 1994 introducerades mittelspitz i Sverige av Kennel Lappia, som importerade hanen Rikarlo High 
Flyer och även tiken Tymy Fascination. De första importerna kom alla från England.
När man började importera från vårat grannland Finland kom det in en något annorlunda typ med mer 
päls.

Den svenska rasklubben, Svenska Klein & Mittelspitzklubben bildades 1996 av fem personer med 
kleinspitz. Under 2014 fick klubben även rasansvaret för grosspitz och klubbens namn ändrades till 
Svenska Klein-, Mittel- & och Grossspitzklubben (SKMGK).

Hittills har endast fyra grosspitz importerats till Sverige. I Tyskland och övriga Europa har rasen en 
mycket liten population.
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   KOMMENTARER 

Ursprungsland/hemland: 
Nutidens tyska spetsar härstammar från Tyskland. 

Användningsområde: 
Dagens tyska spetsar är främst sällskapshundar även om de ännu 
har kvar sin naturliga vaktinstinkt. 

Helhetsintryck: 
Samtliga av de tyska spetsarna ska vara kvadratiska. 
Det som kännetecknar dem främst är den 
kraftiga underullen som bär upp den rakt utstående 
ytterpälsen. En kort rygg med ett högt svansfäste samt 
de små trekantiga öronen. 

De ska vara medelgrova och ej varken för tunna eller för grova, 
deras bröstkorg ska vara djup och välvd. Det ska vara en 
balanserad individ som är kompakt och med en vädertålig päls. 

Viktiga måttförhållanden: 
Samtliga av de tyska spetsarna ska vara 1:1, detta ger själva 
typen. Kvadraten är mycket viktig! 

Uppförande/karaktär:
Grosspitzen & mittelspitzen kan vara mer reserverad mot 
främlingar än vad kleinspitzen är.
Raserna är mycket stolta & mycket tillgivna sina ägare och vill 
därigenom vara tillags. Alla raserna är av
naturen mycket observanta. Att bevaka och varna är ännu
idag spetsarnas uppgift. Med sin utmärkta hörsel och sin 
uppmärksamhet är de mycket medvetna om sitt revir.

RASSTANDARDEN 
FCI-nummer 97 
FCI-standard på tyska publicerad 2019- 
11-12
FCI-standard fastställd av FCI General -
Committee 2019-09-04
Översättning fastställd av SKKs
arbetsgrupp för standardfrågor 2020-07-
23

Ursprungsland/ hemland 
Tyskland

Användningsområde 
Vakt- och sällskapshund 

FCI-klassifikation 
Grupp 5, sektion 4 

Bakgrund/ändamål
Tysk spets, liksom många andra europe-
iska raser sägs härstamma från stenål-
derns torvhundar ”Canis familiaris pa-
lustris Rüthimeyer” och senare boplats-
kulturers spetsar vilka är Mellaneuropas 
äldsta hundtyper.

Helhetsintryck
Spetsarna fängslar med sin vackra päls 
som står ut från kroppen pga. den rikliga 
underullen. Särskilt imponerande är den 
kraftiga manliknande kragen runt halsen 
och den yviga svansen som bärs kavat 
över ryggen. Det rävlika huvudet med de 
pigga ögonen, de små spetsiga och 
tättsittande öronen ger spetsen dess 
unika och karakteristiska, käcka 
utseende.

Viktiga måttförhållanden
Förhållandet mellan mankhöjd och 
kroppslängd skall vara 1:1. Förhållandet 
mellan nospartiet och skallpartiet skall 
vara cirka 2:3 hos grosspitz, mittelspitz 
och kleinspitz.

Uppförande/karaktär
Tysk spets skall alltid vara uppmärksam, 
livlig och mycket tillgiven sin ägare. Ra-
sen skall vara mycket läraktig och lätt att 
fostra. Dess naturliga misstro mot främ-
lingar och brist på jaktlust gör den idea-
lisk som sällskaps- och familjehund och 
som väktare av hus och hem. Rasen är 
varken ängslig eller aggressiv. Typiskt
för rasen är en päls som står emot
väder och vind, robust kroppsbyggnad 
och lång livslängd.
Diskvalificerande fel:
· Aggressiv eller extremt skygg.
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RASREPRESENTANTER MED KORREKTA PROPORTIONER

Ettårig kleinspitz-hane med de korrekta 
proportionerna. Medelgrov benstomme som redan 
nu har bra behäng. Här ser man den längre typen 
av svans med korrekt plym, den hänger inte 
endast utmed sidan av kroppen. 

Nästan fyraårig mittelspitz-hane. Här ser man ett 
väldigt vackert huvud med mandelformade ögon. 
En kort rygg, bra benstomme med fint behäng. 
Högt ansatt svans och en mycket bra päls. 

Nästan femårig grosspitz-hane. Synnerligen fina 
proportioner. Benstommen kan ses som tunn men 
ändock passande. Lägg märke till att det typiska 
huvudet med de högt placerade öronen. 
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RASSTANDARDEN 

Huvud 
Huvudet skall vara medelstort och 
uppifrån sett vara bredast baktill och 
kilformat avsmalna mot nosspetsen. 

Allvarliga fel: 
· Alltför flat skalle
· Utpräglat äppelhuvud
· Köttfärg på nostryffel, ögonkanter och
läppränder

Diskvalificerande fel: 
· Öppen fontanell

Skallparti 
Stop 
Stopet skall vara måttligt till markerat, 
men aldrig abrupt. 

Ansikte 
Nostryffel 
Nostryffeln skall vara rund, liten och rent 
svart, dock mörkbrun hos bruna hundar. 

Nosparti 
Nospartiet skall inte vara alltför långt, 
varken grovt eller för snipigt och i god 
proportion till skallen. Förhållandet 
mellan nosparti och skallparti skall hos 
gross- och mittel- och kleinspitz vara 
ungefär 2:3. 

Läppar 
Läpparna skall inte vara överdrivna. 
De skall ligga stramt an mot käkarna 
och inte bilda veck i mungiporna. 
Läppränderna skall vara helt svarta 
hos alla färgvarianterna, dock bruna 
hos bruna hundar. 

Käkar/tänder 
Käkarna skall vara normalt utvecklade 
med ett fullständigt, regelbundet och kor- 
rekt saxbett med 42 tänder. 
Hörntänderna skall vara kraftiga och 
sluta väl mot varandra. Hos mittelspitz 
och kleinspitz tolereras ett visst 
premolarbortfall. Tångbett är tillåtet. 

Allvarliga fel: 
· Bettfel, ofullständigt antal tänder hos
wolfspitz/keeshond, ofullständigt antal
incisiver hos grosspitz, mittelspitz,
kleinspitz och pomeranian.

KOMMENTARER
Huvud:
Det rastypiska huvudet är medelstort och ska beskriva en trubbig 
kil som avsmalnar mot nosen. En lättrundad skallform, markerat 
stop, noslängd i proportion till skallen, torra läppar, välfylld under 
ögonen, högt ansatta små öron som är placerade högt samt en 
tillräcklig bredd mellan ögonen. Nospartiet ska vara något kortare 
än skallen. Se upp med snipiga nospartier hos vuxna individer. 
När man bedömer huvudets proportioner är det viktigt att inte 
förblindas av pälsen utan det är viktigt att känna igenom hela 
huvudet. Huvudet får inte vara alltför rundat eller för litet i propor-
tion till kroppen.

Stop 
Se upp med alltför branta stop på raserna 

Nostryffel
Brun nostryffel får endast förekomma på bruna individer. Det kan 
förekomma s k vinternos på ljusa individer, man bör vara kritiska 
mot dessa nosar. Förväxla inte dessa med köttfärgade nostryfflar. 
Blått pigment är ej tillåtet.

Nosparti
De tyska spetsarna ska ha en nos som är något kortare än 
skallens längd. Dock så ska nosen ej vara hälften av skallens 
längd som hos pomeranian.
För att nospartiet ska få rätt utseende så ska hunden vara utfylld 
under ögonen.
Viktigt att följa standardens måttanvisningar för att inte
förlora rastyp!

Käkar/tänder 
Kleinspitz kan få problem med tänderna, oftast har de mycket små 
tänder. Likt pomeranian kan kleinspitz drabbas av parodontit. 
Dock kan kleinspitz även få problem med alltför stora tänder som 
gör att det blir trångt i käkarna. 
Var observant på tunna underkäkar. 
Tänk på att tångbett är tillåtet enligt rasstandarden. 
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TRE RASREPRESENTANTER MED KORREKTA HUVUDEN

Sjuårig orange sobel kleinspitz-hane, här ser 
man ett väldigt vackert huvud med det rätta 
uttrycket med mörka mandelformade ögon samt 
ett väl utfyllt nosparti. 

Fyraårig svart mittelspitz-hane. Utmärkt huvud och 
uttryck, inte för grovt och heller inte tunt och snipigt. 
Fina små öron. 

9 månader gammal brun grosspitz-hane. Ögonen är 
mycket mandelformade och lägg även märke till att han 
redan nu har ett utfyllt nosparti. Nostryffeln harmonierar 
med pälsfärgen. 
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RASSTANDARDEN 

Kinder 
Kinderna skall vara mjukt rundade, men 
inte framträdande. 

Ögon 
Ögonen skall vara medelstora, 
mandelformade, något snedställda och 
mörka. Ögonkanterna skall vara svarta hos 
alla färgvarianter, dock mörkbruna hos 
bruna hundar. 

Allvarliga fel: 
· Alltför stora eller ljusa ögon; utstående
ögon.

Diskvalificerande fel: 
· Ektropion eller entropion.

Öron 
Öronen skall vara små, högt ansatta och 
sitta tämligen nära varandra. De skall vara 
trekantiga och spetsiga, alltid upprättstå- 
ende med styva öronspetsar. 

Diskvalificerande fel: 
· Öron som inte är fullständigt
upprättstående.

Hals 
Halsen skall vara medellång, brett ansatt i 
skuldrorna och utan löst halsskinn. Nacken 
skall vara lätt välvd. Halsen skall vara täckt 
av tjock, ymnig päls som bildar en stor 
krage. 

KOMMENTARER 

Ögon 
Ögats form har stor betydelse för uttrycket. Det förekommer en hel 
del mycket stora runda ögon, vilket är fel. Ögat får aldrig vara 
framträdande, utstående eller visa vitt. För att ge hunden en rättvis 
bedömning bör man se på ögats form såväl på mark som på bord, 
en del hundar kisar/blundar på bordet och andra spärrar upp dem. 
Alla tyska spetsar skall ha mörka ögon oavsett pälsfärg. 
Ögonkanterna skall vara svarta, endast på bruna individer får de 
vara bruna. Lägg även märke till rinnande ögon, detta 
framförallt på kleinspitz. 

Öron 
Öronen skall vara placerade högt på huvudet, gärna ”fem i ett” 
De ska vara huvudets högsta punkt. Känn på öronen för att bedöma 
dess storlek, pälsen kan vilseleda. För brett ansatta öron stör 
uttrycket och även alltför stora öron. En av de vanligaste orsakerna 
till att öronen bärs brett isär är att skallen är för rund. 

Hals 
Den medellånga halsen ska ha en bra resning, där välvningen i 
nacken bidrar till rätt siluett. En hund med framskjuten skuldra får ej 
den korrekta resningen på nacken och ger intrycket av att ha en kort 
hals. 
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11 månader gammal svart kleinspitz-tik. Mycket feminin   
med mörka mandelformade ögon och mycket bra 
pigmentering. Lägg märke till att nospartiet varken är  
grovt eller tunt. 

Fyraårig mittelspitz-tik med ett mycket feminint huvud och 
mycket fina ögon av utmärkt form. Välplacerade öron ”fem i 
ett”. 

Ca. två år gammal grosspitz-tik, ett fint kraftfullt huvud, fina 
ögon avseende form och färg. Öronen är dock stora, vilket 
stör helheten. 
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RASSTANDARDEN Kropp Överlinje Överlinjen 
börjar vid spetsarna på de upprä=stående 
öronen och övergår i en mjuk båge i den 
korta, plana ryggen. Den yviga svepande 
svansen, som delvis täcker ryggen, avrundar 
silhue=en. Manke Den höga manken slu=ar 
omärkligt mot den plana, strama ryggen, 
som skall vara så kort som möjligt. LantparH 
Landen skall vara kort, bred och kraIig. Kors 
Korset skall vara bre= och kort, inte 
slu=ande. Bröstkorg Bröstkorgen skall vara 
djup, val välvd och med val utvecklat för- 
bröst. Bröstkorgen skall sträcka sig bakåt så 
långt som möjligt. Underlinje och buk Buken 
skall endast vara må=ligt uppdragen. Svans 
Svansen skall vara högt ansa= och medel- 
lång. Den skall ända från roten vara rullad 
uppåt och framåt över ryggen. Den skall ligga 
an mot ryggen och vara täckt av yvig päls. En 

 

RASSTANDARDEN 

Kropp 
Allvarliga fel: 
· Felaktig kroppsbyggnad 

Överlinje 
Överlinjen börjar vid spetsarna på

̊  de 
upprättstående öronen och övergår i en 
mjuk båge i den korta, plana ryggen. Den
yviga svepande svansen, som delvis 
täcker ryggen, avrundar silhuetten. 

Manke 
Den höga manken sluttar omärkligt mot 
den plana, strama ryggen, som skall vara 
så kort som möjligt. 

Rygg 
Ryggen skall vara rak, fast och så kort 
som möjligt. 

Ländparti 
Länden skall vara kort, bred och kraftig. 

Kors 
Korset skall vara brett och kort, inte 
sluttande. 

Bröstkorg 
Bröstkorgen skall vara djup, väl välvd och 
med väl utvecklat förbröst. Bröstkorgen 
skall sträcka sig bakåt så långt som möj- 
ligt. 

Underlinje och buk 
Buken skall endast vara måttligt 
uppdragen. 

Svans 
Svansen skall vara högt ansatt och 
medellång. Den skall ända från roten 
vara rullad uppåt och framåt över ryggen. 
Svansen skall ligga tydligt an mot ryggen 
och vara täckt av mycket yvig päls. En 
dubbelringla i svanstippen tolereras. 

KOMMENTARER
Kropp
Klein-, mittel- & grosspitz ska alla ha en väl utvecklad kropp. Rak 
rygg, medellång hals och väl utvecklad bröstkorg i både djup och 
bredd. Väl utvecklat förbröst. Det är viktigt att det är en kvadratisk 
hund där höjd/längd skall vara 1:1. Det kan vara svårt att bedöma 
den verkliga höjden och längden på hunden bara genom att se på 
den. Pälsen kan ge en felaktig bild om hunden är mycket rikligt 
pälsad eller om den presenteras alltför klippt. Ett sätt kan vara att se 
på avståndet mellan fram- och bakbenen. Var observant på längden 
på länden.

Manke/Rygg
Kom ihåg att ryggen ska vara så kort som möjligt.

Ländparti
Länden ska vara mycket kort.

Kors
Korsets utformning är av stor betydelse för svansansättning. 
Flera individer har låg svansansättning vilket ger en längre 
helhetsbild.

Bröstkorg
Det är viktigt att bröstkorgen har djup och bredd. Yngre hundar kan 
ha en tunnare bröstkorg men dess längd måste vara godtagbar.

Svans 
Det är önskvärt med en riklig plym på svansen. Det är viktigt att 
svansen inte hänger löst utmed sidan. Alltför hårt ringlade svansar 
stör helheten och skall påpekas. Kleinspitz & mittelspitz kan ha 
knickar på svansen och detta ska lämnas utan betydelse men bör 
noteras i kritiklappen. 
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Ettårig kleinspitz-hane med  
korrekta proportioner. Kort rygg 
med en mycket plymbeklädd  
svans som ligger ringlad över  
ryggen. 

Tvåårig mittelspitz-hane som  
har fyllt ut i sin bröstkorg och  
har de korrekta proportionerna.  
Kort rygg och en svans med  
ordentlig plym skapar rastypen. 
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   KOMMENTARER 

Extremiteter 
Benstommen ska vara medelgrov och får varken se för tunn eller för grov ut. 
Den skall passa till kroppen. Pälsen på benen kan variera, därför är det mycket 
viktigt att känna på benstommen. Benens längd är mycket viktig för att uppnå de 
korrekta proportionerna, 1:1. Lågställdhet stör proportionerna, om det är mycket 
päls från manen som hänger ner över benen bör man vika undan den för att få 
en korrekt bild av benens höjd. 

Framställ 
Helhet 
Sett framifrån skall frambenen vara helt raka och tassarna ska peka framåt. 

Skulderblad 
Tillbakalagda skuldror skall premieras. Det är av yttersta vikt att 
skulderbladsvinkeln är i harmoni med vinklarna bak. 

Överarm
Överarmens 90 gradiga vinkel mot skulderbladet är förutsättningen för ett bra 
förbröst.

Armbåge 
En dålig bröstkorg i kombination med öppna vinklar fram ger lösa armbågar. 
Detta förekommer frekvent på raserna. 

Mellanhand 
Var uppmärksam på veka mellanhänder, raserna skall endast ha en lätt vinkling 
i mellanhanden. 

Framtassar 
Tassarna ska ha mycket knutna tår, de ska vara helt runda. 
Det är inte självklart inom raserna att pälsen på tassarna trimmas bort. 

RASSTANDARDEN 

Extremiteter

Framställ 
Helhet 
Fronten skall vara rak och ganska 
bred med välutvecklad benstomme.

Skulderblad 
Skuldrorna skall vara välmusklade 
och ligga väl an mot bröstkorgen. 
Skulderbladen skall vara långa och 
väl tillbakalagda.

Överarm 
Överarmen skall ha ungefär samma 
längd som skulderbladet och tillsam- 
mans skall de bilda en ca 90 graders 
vinkel.

Armbåge 
Armbågsleden skall vara stark, 
åtliggande mot bröstkorgen och 
varken vara inåt- eller utåtvriden.

Underarm 
Frambenen (underarmarna) skall vara 
medellånga i förhållande till kroppen, 
stadiga och fullständigt raka. Benens 
baksidor skall vara väl bepälsade.

Mellanhand 
Mellanhänderna skall vara starka, me- 
dellånga och ställda med 20 graders 
vinkel från lodlinjen.

Framtassar 
Framtassarna skall vara så små som 
möjligt, runda och väl slutna med väl 
välvda tår, s.k. kattassar. Färgen på 
klor och trampdynor skall vara så 
mörk som möjligt.



15

11 månader gammal kleinspitz-tik, raka fina framben. 
Tänk på att det är viktigt att bedöma tassarna på bordet 
då de försvinner i gräset om detta är för högt. 

Tvåårig gammal mittelspitz-tik. Mycket bra 
mellanhand och fina små tassar. 

Tvåårig grosspitz-hane, fina raka framben och tassar av 
bra storlek. 
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RASSTANDARDEN 

Bakställ 
Helhet 
Bakstället skall vara mycket muskulöst 
och rikligt bepälsat ner till haslederna. 
Sedda bakifrån skall bakbenen stå raka 
och parallella. 

Lår 
Lår- och underben skall vara ungefär lika 
långa. 

Knäled 
Knälederna skall vara starka och för 
spetshundsraser normalt vinklade. De 
skall varken vrida sig inåt eller utåt i 
rörelse. 

Has/hasled 
Hasorna skall vara medellånga, mycket 
starka och stå lodrätt. 

Baktassar
Baktassarna skall vara så små som 
möjligt, tätt knutna med väl välvda tår, 
s.k. kattassar. Trampdynorna skall vara 
kraftiga. Färgen på klor och trampdynor 
skall vara så mörk som möjligt.

Rörelser 
Den tyska spetsen skall röra sig flytande 
och spänstigt med god drivkraft. 

Allvarliga fel: 
· Felaktiga rörelser

Hud 
Huden skall vara stramt åtliggande utan 
rynkor. 

KOMMENTARER 

Bakstället 
Helhet 
Bakifrån sett ska bakstället vara helt rakt och parallellt. Benen ska 
inte stå bredare isär än frambenen, det är vanligt att bakstället är 
tätare än framstället. 

Lår 
Låret ska vara musklat. 

Knäled
Knäleden skall peka framåt, utåtvridna knän ger kohasighet och 
instabilitet likväl som inåtvridna knän ger hjulbenthet. Raserna är likt 
andra spetshundsraser mer öppna i vinklarna.

Has/hasled 
Hasorna får inte bli längre än medellånga, hasorna får inte heller bli 
för raka i vinklingen. 

Baktassar 
Baktassarna är mindre än framtassarna, de ska vara runda och 
mycket knutna. 

Rörselser 
Raserna ska röra sig obehindrat med bra parallellitet. 

Hud 
Enda stället man kan se hud på en normalpälsad frisk hund är på 
buken och ljumskarna. Var observant på att hundarna inte har kala 
fläckar, kontrollera framförallt på bringorna och vid sittbensknölarna. 
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Tvåårig orange sobel hane med parallella 
frambensrörelser, bak är det ganska tätt när de rör sig. 
Rörelserna visas bäst i medelhögt trav. 

Orangesobel mittelspitz-hane på nästan två år, likt de 
flesta spetsar har även den tyska spetsen måttliga 
vinklar bak. Rörelserna är anpassade till den korta 
ryggen. 

Här ser man hur den svarta grosspitz-hanen tar 
för sig i sin frontrörelse, men kom ihåg att steget 
inte ska bli för långt och flashigt pga. den korta 
ryggen och det måttligt vinklade bakstället. 
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KOMMENTARER

Päls
Pälsstruktur
Pälsen är mycket viktigt för helhetsintrycket. En sträv/hård päls med 
riklig underull får det rätta ”strittet”. Det vill säga, står ut fylligt från 
kroppen av egen kraft. Täckhåren är förhållandevis styva och
blanka, gnuggar man dem mellan sina fingrar skall man höra ett 
frasande ljud. Det förekommer mycket mjuka pälsar, vilket är 
felaktigt.

I rasstandarden beskrivs underullen som bomullslik vilket kan 
generera misstolkningar kring hur en korrekt päls är uppbyggd. 
Ingen av rasernas pälsar får vara bomullslik! Det är viktigt att 
täckhåren är längre än underullen så att man kan känna och 
bedöma kvalitén.

Rasernas pälsar får endast klippas vid öronen och tassarna. 
Formklippning är ej tillåtet.

Hanar har generellt mer päls än tikarna, det är inte fel med en mer 
kompakt päls så länge den har både täckhår och underull.
Denna kompakta päls kan förekomma hos både hanar och tikar.

Likt hos pomeranian och keeshond har Black Skin Disease
även börjat att dyka upp, detta framförallt på kleinspitz men även på 
mittelspitz. Flera olika sjukdomar i kombination eller var för sig leder 
till att hundarna blir mer eller mindre nakna. Det leder till ett lidande 
hos hundarna som drabbas. Här anser vi att ett stort ansvar ligger 
hos våra exteriördomare, när en hund med felaktig päls premieras i 
tidig ålder har oftast sjukdomen ej hunnit att blomma ut. Då
individer med felaktig päls vinner kommer dessa att fortsätta att 
användas i avel. Hittills är kleinspitz och mittelspitz ännu relativt 
förskonade med endast enstaka fall.

En frisk individ fäller sin päls i valpstadiet, hos individer som 
utvecklar Black Skin Disease så fortsätter pälsen endast att växa. 
Pomeranian klubben beskriver detta som ”sockervadd”.

Pälsen ska vara tålig och skydda mot regn, en felaktig päls 
absorberar vattnet istället för att stöta bort det. Pälsen ligger även 
”död” och är inte fjädrande.

Hundar som ej har en korrekt päls ska ha ett lägre kvalitetspris 
och detta bör även rapporteras in som ett SRD problem även 
om raserna ännu inte förekommer i SRD. 

RASSTANDARDEN 

Päls 
Pälsstruktur 
Grosspitz, mittelspitz och kleinspitz 
skall ha dubbelpäls: lång, rak och styv 
utstående ytterpäls och kort, tjock, 
bomullslik underull. På huvudet, 
öronen, framsidorna av benen samt på 
tassarna skall pälsen vara kort och tät 
(sammetslik). Resten av kroppen skall 
ha lång, riklig päls. Den får inte vara 
vågig, lockig, raggig eller dela sig på 
ryggen. Hals och skuldror skall vara 
täckta av en tät man. Frambenens 
baksidor skall vara väl bepälsade. 
Bakbenen skall ha riklig päls från kors 
till has (s.k. byxor) Svansen skall vara 
yvigt behårad. Pälsen får inte se form- 
klippt ut.
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RASREPRESENTANTER MED KORREKTA PÄLS

En korrekt päls där de hårda täckhåren 
”strittar” ut från kroppen med hjälp av  
underullen. 

En korrekt päls hos en yngre individ som  
börjar sätta sin vuxenpäls. En korrekt päls 
ska vara elastisk och avstötande mot  
regn. 
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BLACK SKIN DISEASE HOS KLEINSPITZ

Som man kan se på bilderna här ovan hade tiken en normal fällning av valppälsen. 

En normal ettårsfällning resulterar i att hundarna tappar det mesta av sin päls, som man 
kan se på bilderna ovan satte tiken ifråga mycket päls fram tills ettårsåldern. Bilden 

nedan visar tiken efter ettårsfällningen. 
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Samma tik som innan, detta är efter två och halvt årsåldern. Här har pälsen försvunnit förutom på 
svansen, benen och huvudet. Lägg märke till att pälsfärgen på huvudet ännu är intakt. 

Vid sju års ålder hade tiken fått tillbaka majoriteten av sin päls men den korrekta strukturen var 
ej längre kvar. Detta är en oönskad utveckling hos våra raser. 
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KORREKT PÄLSUTVECKLING - KLEINSPITZ

Kleinspitz vid 10 veckors ålder Kleinspitz vid fem månaders ålder 

Kleinspitz vid två års ålder, vuxenpälsen har nu 
kommit. Det är mycket viktigt att rasen har de 
korrekta täckhåren samt en underull som lyfter 

upp täckhåren! 
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KORREKT PÄLSUTVECKLING - 
MITTELSPITZ

Mittelspitz vid 10 veckors ålder 
Mittelspitz vid fem månaders ålder 

Mittelspitz vid två års ålder, vuxenpälsen har nu 
kommit. Det är mycket viktigt att den har de 

korrekta täckhåren samt underull som lyfter upp 
dem! 
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RASSTANDARDEN 

Färg 
Diskvalificerande fel: 
Färgvarianter som inte beskrivs 
under färg i standarden ska tilldelas 
kvalitetspriset Disqualified. Tydliga vita 
fläckar hos alla icke vita hundar 
(undantaget grosspitz). 

Grosspitz: 
svart, brun, vit 

Mittelspitz: 
svart, brun, vit, orange, 
gråschatterad och ”andra färger” 

Kleinspitz: 
svart, brun, vit, orange, 
gråschatterad och ”andra färger” 

Vit: 
Rent vit. En svag gul skiftning, vilket 
förekommer särskilt på öronen, är 
tillåtet. 

Svart: 
Blanksvart utan något vitt eller några 
tecken eller fläckar i andra färger. 
Underull liksom hud skall vara mörk. 
Vita fläckar på bringan, tassarna och 
svansspetsen är tillåtet hos Grosspitz. 

Brun: 
Enhetligt mörkbrun. Vita fläckar på 
bringan, tassarna och svansspetsen är 
tillåtet hos grosspitz. 

Orange: 
Enhetligt orange i mitten på färgskalan. 
Ljusare nyanser på bringan, svansen 
och byxorna är tillåtet. 

·

KOMMENTAR 

Allmänt om färg 
Några vita stickelhår bör accepteras. 
Under nostryffel i rasstandarden står följande:
Nostryffeln skall vara rund, liten och rent svart, dock mörkbrun hos 
bruna hundar. 

Vit:
Vita individer kan ha en biskvi ton under uppväxten, det är 
något man vill ha då det bidrar till starkare och bättre 
pigmentering. Vita individer inom rasen ska inte bedömas 
hårdare än andra vita spetsar.

Svart:
Färgen förekommer i flera olika nyanser. Underullen är aldrig helt 
svart utan har en avblekt ton i sig. Rostbruna toppar indikerar att 
hunden ska eller har gått in i fällning. Svarta hundar har oftast 
enstaka vita stickelhår och runt nosen blir de vita med åldern, detta 
syns främst hos svarta individer men ska inte ge ett lägre 
kvalitetspris. Grått i byxor, bröstpäls och på benen skall dock sänka 
kvalitetspriset.

Brun: 
Brunt är en av de mer ovanliga färgerna hos raserna dock har dess 
popularitet ökat och i dagsläget finns ett antal individer i samtliga  
raser. Vita fläckar tillåts endast på grosspitz. 

Orange:
Orangefärgade individer är inte enhetligt färgade,
ljusare partier finns på skuldran och ner mot frambenen. 
Bröstpälsen och byxorna är även de något ljusare.
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Vit 

Svart 

Brun 

Orange 25
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RASSTANDARDEN 

Gråschatterad: 
Silvergrått med svarta hårspetsar. 
Nosparti och öron skall ha mörk färg. 
Runt ögonen skall väl definierade 
"glasögon" finnas: en fin svart pennlinje 
skall gå snett uppåt från yttre ögonvrån 
till nedre öron fästet; distinkta 
markeringar och schatteringar skall 
bilda uttrycksfulla men korta 
ögonbryn. Manen liksom pälsen på 
skuldrorna skall vara ljus. 
Fram- och bakbenen skall vara 
silvergrå utan svarta markeringar ne- 
danför armbågarna eller 
knälederna förutom svaga 
penselstreck på tårna. 
Svansspetsen skall vara svart. 
Undersidan av svansen och 
byxorna skall vara ljust silvergrå. 

Allvarliga fel: 
Avsaknad av distinkta 
ansiktsmarkeringar hos 
gråschatterade hundar. 

Andra färger 
Termen ”andra färger” omfattar följande 
färger: crème, crème-sobel, orange- 
sobel, svart med tanteckning och 
fläckig. 
Fläckiga hundar måste alltid ha vitt som 
grundfärg. 
Fläckarna ska vara i en färg, antingen i 
svart, brunt, gråschatterat, orange, 
orange-sobel, crème eller crème-sobel. 
Fläckarna skall helst vara fördelade 
över hela kroppen. 

· 

KOMMENTAR 

Gråschatterad: 
Detta är en noggrann beskrivning av hur en keeshond skall se ut.  
Silvergrå schatteringar är mycket sällsynta på kleinspitz och  
mittelspitz och omfattar sällan alla dessa detaljer, men där det så 
sker bör det noteras positivt! 

Andra färger 
Crème och crème-sobel 
Crème är en mycket ljus färg som inte ska skifta till  
orange. Crème-sobel är en ljusare färgvariant av   
gråschatterad. Hos både färgerna ska nos och läppar 
vara svarta. 

Orange-sobel 
Orange-sobel är den vanligaste av färgerna. 
Den orange pälsen har svarta toppar utmed täckhåren. 
Det är inte ovanligt att det bildas som en sadel pga. de 
svarta täckhåren. 
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Gråschatterad 

Crème 

Crème-sobel 

Orange-sobel 

Black and Tan 

27
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RASSTANDARDEN KOMMENTAR 

Black and Tan  
Black and Tan är som det låter, svart färg med rostbruna  
tecken. Tecknen ska vara på benen, tassarna, vid svansen samt i 
ansiktet.  
Det finns undertecknade individer, detta är ett fel som alla andra och 
bör noteras men bör ej ge ett lägre kvalitetspris. 

Particolour 
Particolour eller fläckiga hundar ska ha vitt som grundfärg och sedan 
jämt fördelade fläckar över kroppen. Idealet är 50/50. Fläckarna får  
inte bilda en sadel.  
Particolour består av vitt samt ytterligare en färg,  
antingen svart, brunt, grått, orange, orange sobel, crème eller  
crème-sobel.  
Tricolour är en färg som ej är godkänd men som förekommer.  

Termen felfärgat hos de Tyska Spetsarna 
Hos såväl klein som mittelspitz så förekommer det individer med  
pälsfärg som ej finns omnämnd i den tyska rasstandarden. Dessa  
individer skall ej premieras då det i den reviderade standarden står 
under diskvalificerande fel:  
Färgvarianter som inte beskrivs under färg i standarden. 
Här ligger ett stort ansvar hos alla exteriördomare att vara pålästa i 
den nya standarden som fastställdes under 2019. 
Några exempel på icke godkände färger är dessa: 
Brindle 
Brun & Tan  
Brun-sobel 
Black & Silver 
Blå 
Blå & Tan  
Tricolour 
Merle 
Lila 

De färgvarianter som ni fått se i detta kompendium är de som är 
godkända.
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Black and Tan 
Particolour 

BRUN/VIT PARTICOLOUR SVART/VIT PARTICOLOUR GRÅ/VIT PARTICOLOUR 

ORANGE/VIT PARTICOLOUR 

29
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RASSTANDARDEN 

STORLEK/VIKT: 
Mankhöjd: 
Grosspitz 45 cm +/- 5 cm 
Mittelspitz 35 cm +/- 5 cm 
Kleinspitz 27 cm +/- 3 cm 

Vikt: 
Grosspitz, mittelspitz och kleinspitz 
skall ha en vikt som motsvarar dess 
storlek. 

FEL: 
Varje avvikelse från standarden är fel 
och skall bedömas i förhållande till gra- 
den av avvikelse och dess påverkan på 
hundens hälsa och välbefinnande. 

ALLVARLIGA FEL 

· Felaktig kroppsbyggnad.
· Alltför flat skalle
· Utpräglat äppelhuvud.
· Köttfärg på nostryffel, ögonkanter och
läppränder.
· Bettfel, ofullständigt antal tänder hos
wolfspitz/keeshond, ofullständigt antal
incisiver hos grosspitz, mittelspitz, kle- 
inspitz och pomeranian.
· Alltför stora eller ljusa ögon.
· Utstående ögon.
· Felaktiga rörelser.
· Avsaknad av distinkta
ansiktsmarkeringar hos gråschatterade
hundar.

DISKVALIFICERANDE FEL 

· Aggressiv eller extremt skygg.
· Hund som tydligt visar fysiska eller
beteendemässiga abnormiteter.
· Öppen fontanell.
· Över- eller underbett, korsbett.
· Ektropion eller entropion.
· Öron som inte är fullständigt upprätt- 
stående.
· Tydliga vita fläckar hos alla icke vita
hundar (undantaget grosspitz).
· Färgvarianter som inte beskrivs under
färg i standarden.

NOTA BENE: 
Endast funktionellt och kliniskt friska 
hundar med rastypisk konstruktion skall 
användas till avel. 

TESTIKLAR: 
Hos hanhundar måste båda testiklarna 
vara fullt utvecklade och normalt be- 
lägna i pungen. 

KOMMENTAR 

I standarden anges de olika storlekarna i cm men numera så 
ska endast storleken som individen tävlat som anges i kritiken 
samt på resultatlistan. 

Det är rasklubbens önskan att om en utställare vill veta den 
exakta storleken, att domare då kan vara behjälpliga och mäta 
med mätsticka. Detta resultat i cm ska dock ej skrivas in. Det 
är alltid storleksvarianten som ska anges, rasklubben samt 
specialklubben önskar att domarkåren ska använda mätbågar 
så eventuella gränsfall inte ska orsaka problem i framtiden för 
hundägaren. 

Mätbågar finns i följande storlekar: 

Minimimått Pomeranian 
Maximimått Pomeranian 
Maximimått Kleinspitz 
Maximimått Mittelspitz 

Grosspitz skall fortfarande mätas med mätsticka även om det 
endast är storleksvarianten som anges. 
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• Klein-, Mittel- & Grosspitz skall vara en kvadratisk hund, kortheten är en av de
viktigaste deltaljerna.
En Tysk Spets kan aldrig vara för kort!

• Alla individer ska ha en färgrik päls med hårda täckhår som strittar ut från kroppen
samt en normal mängd underull. Man ska kunna höra ett krispigt ljud när man känner
på täckhåren.

• Rörelserna ska vara spänstiga och det ska finnas drive. Dock så får det inte vara för
långa steg då det ska vara en kvadratisk hund.

• Öronen skall vara små och trekantiga, ögonen skall vara mörka och mandelformade.
Nosfärgen skall vara svart på alla individer förutom bruna där den skall vara brun.
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	Bröstkorg
	Svans
	Extremiteter
	Framställ Helhet
	Skulderblad
	Överarm
	Armbåge
	Mellanhand
	Framtassar
	RASSTANDARDEN
	Bakställ
	Helhet
	Lår
	Knäled
	Has/hasled
	Baktassar
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