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   GRUPPE: 7   
   FCIs RASENR.: 216  
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR PUDELPOINTER 
   
 
  
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 
Anvendelse: 
 

Tyskland 
 
 
Allsidig stående fuglehund med alle egenskaper som kreves 
for arbeid i felt, skog og vann. 
 

Historisk bakgrunn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helhetsinntrykk: 
 

Pudelpointeren er en strihåret stående fuglehund som 
nedstammer genetisk sett fra pudel og pointer, og har 
oppstått helt separat fra andre fuglehundraser. Selv om pudel 
bare utgjorde ett av de opprinnelige innslagene I pudelpointer 
har dens jaktlige egenskaper blitt bevart. I kombinasjon med 
pointerens fremragende egenskaper i felt, dens utmerkede 
luktesans, veivinnende søk og faste stand har gitt opphav til 
en jaktlig utmerket, allsidig og genetisk sund jakthund. I 
rasens opprinnelsesland legges det stor vekt på 
pudelpointerens helsestatus, spesielt forhindre HD og 
epilepsi. 

Ideelt sett skal pudelpointeren være bygget som en tyngre 
pointer, med ikke for lang pels. Fargen er brun, som vissent 
løv eller sort. 

 
Viktige 
proporsjoner: 

Kroppslengde : mankehøyde = 10:9. Skallens lengde fra 
nakkeknøl til stopp tilsvarer lengden fra stopp til snutespiss. 
  

Adferd/ 
temperament: 
 

Verken sky eller aggressiv. Rolig, behersket og balansert med 
et utpreget jaktinstinkt. Ikke skuddredd. 

Hode: 
 

Harmonisk langt og bredt og i proporsjon til størrelse og kjønn. 

 Skalle: Flat, bare svakt avrundet på sidene. Moderat bred. Tydelig 
markerte øynebrynsbuer. 

  
      Stopp: 

 
Tydelig markert. 

 
Ansiktsregion: 

 
 

 
Nesebrusk: 

 
Godt pigmentert, tilsvarer pelsfargen. Godt åpne nesebor. 

 
Snuteparti: 

 
Harmonisk forhold mellom lengde og bredde. Ikke for smalt 
eller spisst. Rett neserygg. 
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Lepper: Godt tilliggende uten overheng. Ikke hengende lepper eller 
leppefolder.  
 

Kjever/tenner: Kraftige kjever, store tenner, med et perfekt, regelmessig og 
fullstendig saksebitt. 
 

Øyne: Bredt ansatte, store, mørk ravfargede med et livlig uttrykk. Tett 
tilliggende øyelokk, godt behåret. 
 

Ører: Middels store, høyt ansatte, godt tilliggende, ikke tykke, godt 
behåret. Avrundet ørespiss. 
 

Hals: Middels lang, godt utviklet muskulatur, svakt hvelvet 
nakkebue, ikke løs halshud. 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette og parallelle sett forfra, rette sett fra siden, plassert godt 
under kroppen. Kraftig benstamme og sterke ledd. 
 

Skulder: Godt tilliggende, med godt utviklet muskulatur. Skulder og 
overarm danner en tydelig vinkel.  
 

Overarm: Lang, tørr, med godt utviklet muskulatur. 
 

Albue: Plassert godt under kroppen, godt tilliggende, verken inn- eller 
utoverdreide. 
 

Underarm: Lang, med godt utviklet muskulatur, tørr, loddrett. 
 

Mellomhånd: Kraftig. 
 

Poter: Runde til ovale og sluttede. Tredeputene tykke og 
motstandskraftige. Pelsen på poter og tær må ikke være for 
lang. 

Kropp:  
Overlinje: Horisontal. 

 
Manke: Markert. 

 
Rygg: Kort og horisontal, stram, meget godt utviklet muskulatur. 

 
Lend: Meget godt utviklet muskulatur. 

 
Kryss: Middels langt, svakt hellende, meget godt utviklet muskulatur. 

 
Bryst: Bredt og dypt. Godt hvelvede ribben, men ikke tønneformet. 

 
Underlinje/buk: Underlinjens bakre del skal være svakt opptrukket i en elegant 

bue. 
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Hale: Overgangen fra kryss til hale danner en jevn og ubrutt linje. 
Når til haseleddet og bæres horisontalt eller svakt sabelformet 
og noe over overlinjen. Dekket av stri pels og uten fane.  

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Sett bakfra rette og parallelle med godt utviklet muskulatur, 
kraftig benstamme. 

Lår: Lange, brede muskuløse. 
 

Kne: 
 
Underlår: 

Kraftige, over- og underlår danner en tydelig vinkel. 
 
Kraftige, senete, muskuløse. 
 

Haser: Kraftige, meget godt vinklet. 
 

Mellomfot: Korte, loddrette. 
  

Poter: Som forpoter. 
  

Bevegelser: 
 

Harmoniske, fjærende, med god forbensaksjon og godt 
fraspark. God holdning. 
 

Hud: 
 

Stram, tilliggende, uten rynker. 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Tett, tilliggende. Dekkhårene skal være harde og middels 
lange, tett underull. Lengden på dekkhårene i manken er 4-6 
cm. Hodet er prydet med bart og høvelspon-lignende 
pannelokk. Bukpelsen er tett og tykk. Med sin hardhet og 
tykkelse skal pelsen gi mest mulig beskyttelse mot vær og 
skader. 
 

Farge: 
 

Ensfarget  
• brun 
• som fargen på vissent løv 
• sort 

Små, hvite tegninger er tillatt. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 60 – 68 cm 
Tisper:           55 – 63 cm 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
og effekten på hundens helse og velferd.  

- Svai rygg eller karpelend 
- Utover- eller innoverdreide albuer 
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- Hjulbent, kuhaset eller trange haser i stående og/eller  
  gående. 
- Stive eller trippende bevegelser. 
- For lange og/eller for tynne hår, manglende underull. 

  
Diskvalifiserende 
feil: 

- Aggressiv eller for sky. 
- Hunder som som viser tydelige fysiske eller adferdsmessige   
  avvik. 
- Viltsky, nervøs, aggressiv eller angstbiter. 
- Alle former for svakt temperament, spesielt skuddredd. 
- Overbitt, underbitt, skjevt bitt, hjørnetenner som sitter for  
   tett. 
- Tannmangel, bortsett fra P1. 
- Entropion eller ektropion uansett grad. 
- Øvre øyelokk uten øyevipper, hårløse øyelokk. 
- Kort pels. 
- Mangel på bart. 
- Alle andre farger og tegn enn de som er nevnt i standarden.  

 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 
 

 
 


	PUDELPOINTER

