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(DEUTSCHER PINSCHER)
Alkuperämaa: Saksa

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben

PINSERI
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

2/5
Vahti- ja seurakoira
Ryhmä 2 pinserit, snautserit, molossityyppiset
ja sveitsinpaimenkoirat
Alaryhmä 2.1 pinserit ja snautserit
Käyttökoetulosta ei vaadita

LYHYT HISTORIAOSUUS: Sileäkarvainen pinseri on hyvin vanha rotu, joka on
mainittu saksalaisissa rotukirjoissa jo vuonna 1880. Sillä on samat esi-isät kuin
snautserilla, jota kutsuttiin myös karkeakarvaiseksi pinseriksi. Alusta lähtien sileäkarvainen pinseri erosi karkeakarvaisesta värinsä ja lyhyen karvapeitteensä
vuoksi. Pinserit olivat useimmiten mustia vaaleanruskein merkein, yksivärisiä
ruskeasta punaiseen, pippuri & suola-värisiä tai siniharmaista mustiin.
YLEISVAIKUTELMA: Pinseri on sileäkarvainen, keskikokoinen, ylväsryhtinen
koira, jolla on sulavat linjat ja tyylikäs, neliömäinen rakenne. Se on vahva kuten
snautseri. Sileän karvapeitteen ansiosta hyvin kehittyneet lihakset näkyvät selvästi,
etenkin koiran liikkuessa.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:
• rakenne on mahdollisimman neliömäinen, ts. korkeus on sama kuin rungon pituus
• pään koko pituus (kirsun kärjestä niskakyhmyyn) on puolet selän pituudesta
(säästä hännäntyveen).
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Eloisuus, temperamentikkuus, itsevarmuus
ja luonteen tasaisuus yhdistyneenä älykkyyteen ja kestävyyteen tekevät pinseristä
miellyttävän koti-, vahti- ja seurakoiran.
PÄÄ
Kallo: Voimakas ja pitkänomainen; niskakyhmy ei ole korostunut. Kallo on tasainen ja yhdensuuntainen kuonon ylälinjan kanssa.
Otsapenger: Loiva, mutta kuitenkin selvästi erottuva.
Kirsu: Täyteläinen ja aina musta.
Kuono-osa: Tylppäkärkisen kiilan muotoinen; kuononselkä on suora.
Huulet: Mustat, tiiviit ja kiinteästi leukojen myötäiset. Suupielet ovat tiiviit.
Leuat/ hampaat/ purenta: Ylä- ja alaleuka ovat vahvat. Täydellinen, voimakas ja
tiiviisti sulkeutuva leikkaava purenta (hammaskaavion mukaisesti 42 hammasta);
hampaat ovat puhtaanvalkoiset. Poskilihakset ovat voimakkaat, mutta poskipäät
eivät saa olla ulkonevat.
Silmät: Tummat ja soikeat. Silmäluomet ovat mustapigmenttiset ja tiiviit.
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Korvat: Taittokorvat, ylös kiinnittyneet, V:n muotoiset; korvan sisäreuna on poskenmyötäinen. Korvat ovat taittuneet eteenpäin ohimonmyötäisesti ja yhdensuuntaisesti, taitekohta ei ole kallolinjaa korkeammalla.
KAULA: Jalosti kaareutuva, ei liian lyhyt. Sulavasti säkään liittyvä ja kuiva, ei
leuanaluspusseja eikä löysää kaulanalusnahkaa. Nahka on tiivis ja poimuton.
RUNKO
Ylälinja: Säästä lähtien loivasti taaksepäin laskeva.
Säkä: Ylälinjan korkein kohta.
Selkä: Vahva, lyhyt ja tiivis.
Lanne: Lyhyt, vahva ja syvä. Etäisyys viimeisestä kylkiluusta lantioon on lyhyt,
minkä ansiosta koira vaikuttaa tiiviiltä.
Lantio: Hieman pyöristynyt ja liittyy sulavasti hännän kiinnityskohtaan.
Rintakehä: Kohtalaisen leveä ja poikkileikkaukseltaan soikea, kyynärpäihin ulottuva. Eturinta on rintalastan kärjen johdosta selvästi erottuva.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva ei ole liioitellun ylösvetäytynyt, vaan muodostaa rintakehän alaosasta lähtien kauniisti kaartuvan linjan.
HÄNTÄ: Luonnollinen: tavoitteena on sapelin- tai sirpinmuotoinen häntä.
RAAJAT
ETURAAJAT: Eturaajat ovat edestä katsottuna vahvat ja suorat, eivät liian lähellä
toisiaan. Sivusta katsottuna kyynärvarsi on suora.
Lavat: Tiiviisti rintakehän myötäiset, lapaluun molemmilta puolilta lihaksikkaat ja
okahaarakkeiden yläpuolelle ulottuvat. Mahdollisimman viistot ja taakse sijoittuneet, kulmaus vaakatasoon nähden on noin 50°.
Olkavarret: Tiiviisti rungonmyötäiset, vahvat ja lihaksikkaat; lavan ja olkavarren
välinen kulmaus on noin 95 - 105°.
Kyynärpäät: Rungon myötäiset, eivät sisään- eivätkä ulospäin kääntyneet.
Kyynärvarret: Vahvat ja lihaksikkaat, edestä ja sivulta katsottuna täysin suorat.
Ranteet: Vahvat ja vakaat.
Välikämmenet: Vahvat ja hieman joustavat, edestä katsottuna pystysuorat, sivulta
katsottuna maahan nähden hieman viistot.
Etukäpälät: Lyhyet ja pyöreät. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja kaareutuneet (ns.
kissankäpälät); päkiät ovat kestävät, kynnet lyhyet, mustat ja vahvat.
TAKARAAJAT: Takaraajat ovat sivulta katsottuna asennoltaan maatapeittävät ja
rungon takana, takaa katsottuna yhdensuuntaiset, eivät liian lähellä toisiaan.
Reidet: Kohtuullisen pitkät, leveät ja voimakaslihaksiset.
Polvet: Eivät sisään- eivätkä ulospäin kääntyneet.
Sääret: Pitkät, vahvat ja jänteikkäät, liittyvät vahvoihin kintereisiin.
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Kintereet: Hyvin kulmautuneet, vahvat ja kiinteät, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Välijalat: Pystysuorat.
Takakäpälät: Hieman etukäpäliä pitemmät. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja kaareutuneet, kynnet lyhyet ja mustat.
LIIKKEET: Pinseri on ravaaja. Selkä pysyy liikkeessä kiinteänä ja suhteellisen
vakaana. Liikkeet ovat tasapainoiset, varmat, voimakkaat ja vapaat; hyvä askelpituus.
Raville on tyypillistä maatavoittava, sulava ja sujuva liike, jossa on vahva takaraajojen työntö ja vapaa etuaskel.
NAHKA: Kauttaaltaan tiivis.
KARVAPEITE
KARVA: Lyhyttä ja tiheää, sileää ja pinnanmyötäistä, kiiltävää, ilman karvattomia
kohtia.
VÄRI:
• yksivärinen: saksanhirvenpunainen; punaruskeasta tummaan punaruskeaan.
• musta ruskein merkein: pikimusta punaisin tai ruskein värimerkein. Ihanteelliset
merkit ovat mahdollisimman tummat, syvät ja selvärajaiset. Värimerkit sijaitsevat
silmien yläpuolella, kurkun alapuolella, välikämmenissä, käpälissä, takaraajojen
sisäsivuilla ja peräpeilissä. Eturinnassa on kaksi symmetristä ja toisistaan selvästi
erillään olevaa kolmiota.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset ja nartut 45 - 50 cm
Paino: Urokset ja nartut 14 - 20 kg
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
• raskas tai kevyt rakenne, matala- tai korkearaajaisuus
• raskas tai pyöreä kallo
• otsarypyt
• lyhyt, suippo tai kapea kuono
• tasapurenta
• vaaleat, liian pienet tai liian suuret silmät
• alas kiinnittyneet tai hyvin pitkät, asennoltaan epäsymmetriset korvat
• voimakkaat poskiluut
• löysä kaulanahka
• liian pitkä, pehmeä tai köyry selkä
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• takakorkeus
• luisu lantio
• pitkät käpälät
• peitsaaminen
• korkea askel
• ohut karvapeite
• selkäjuova, tumma mantteli ja haalistunut tai vaalentunut karvapeite
• säkäkorkeuden ylitys tai alitus 1 cm:n asti.
VAKAVAT VIRHEET:
• puutteellinen sukupuolileima (esim. urosmainen narttu)
• ilmava yleisvaikutelma
• omenanmuotoinen pää
• erisuuntaiset pään linjat
• ulkokierteiset kyynärpäät
• niukasti kulmautuneet tai länkisääriset takaraajat
• sisäänpäin kiertyneet kintereet
• yli 1 cm:n ja alle 3 cm:n poikkeamat annetusta säkäkorkeudesta.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• kaikenlaiset epämuodostumat
• erittäin puutteellinen sukupuolileima
• purentavirheet kuten ala-, ylä- ja ristipurenta
• karkeat virheet yksittäisissä kohdissa, kuten rakennevirheet, karva- ja värivirheet
• yli 3 cm:n poikkeamat annetusta säkäkorkeudesta

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

