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Temperament: Venlig, modig, lærevillig, energisk og vagtsom. En 

hund af harmonisk type, der har evnen til at lære og 
lade sig dressere. 

 
Hovedet: Bæres højt og er let kileformet med højt ansatte, 

stramt opretstående ører. Varme mørkebrune øjne. 
Snuden er sort og nærmere kort end lang. Saksebid. 

 
Halsen:  Middellang med god rejsning og kraftig pels. 
 
Kroppen: Lidt længere end høj. Lige ryg og dybt bryst. 
 
Halen: Kort og kraftig, højt ansat og bæres over ryggen. 
 
Benene: Forbenene lige. Bagbenene godt vinklede af en 

spidshund at være. 
 
Hårlaget: Dobbelt pels, underpelsen er kort, tæt og blød. 

Yderpelsen er tyk, fyldig, hård, glat og glinsende 
blank. 

 
Farve: Dyb sort. Vildtfarvet, brun og lys tillades også. 
 
Højde: Hanner ca. 48 cm. 
 Tæver ca. 45 cm. 

 
Helhed: Alsidig familie- og brugshund af middelstørrelse og 

let bygget. Er smidig og aktiv. Vil gerne arbejde og 
er utrættelig uden antydning af slaphed. 
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Sort spids og avlsgodkendelse.Sort spids og avlsgodkendelse.Sort spids og avlsgodkendelse.Sort spids og avlsgodkendelse.    
Hvorfor? 
Formålet med avlsgodkendelse af sort spids er at følge det 
igangværende avlsarbejde med at genskabe den sorte spids som 
en sund og racetypisk hund.  
 
Hvad skal der ske? 
Hvordan vil en avlsgodkendelse foregå, og hvordan kan jeg 
forberede mig selv og min hund bedst muligt? 
 
Hunden kan forberedes på at: 
 

1. En fremmed vil stå tæt ved den og vurdere/studere den 
(hunden stående) 

2. Den bliver scannet for at aflæse om chipmærket er 
identisk med stambog. 

3. Den måles over skulder (hunden stående) 
4. Den mærkes på krop samt pelskvalitet. 
5. Hanhund mærkes, om begge testikler er der. 
6. Se dens øjenfarve. 
7. Se dens tænder. 
8. Vises i bevægelse: i gang og trav mod uret i en   

trekant, så bevægelser ses både forfra, bagfra og fra siden. 
9. Der vurderes kondition/vægt. 
10. Der vurderes temperament. 
11. Den stilles op og fotograferes stående. 

  
Efter bedømmelsen får hundens ejer udleveret et dokument med 
en beskrivelse af hunden og en vurdering, der fastslår om hunden 
er blevet godkendt til avl. 
 
Hvis hunden bliver avlsgodkendt, vil dens data, beskrivelse og 
foto blive lagt ind i vores database. Avlsudvalget kan siden se, 

hvilke hunde, der passer til hinanden for at avle så sundt og 
typemæssigt som muligt og for at undgå indavl.  
Klubben anbefaler HD- fotografering, men kræver det ikke 
længere. Det er ejers ansvar, at hunden er sund, når den tages i 
avl.  
 
Hvis ikke hunden bliver avlsgodkendt, er det vigtigt at 
understrege, at det stadig er den samme dejlige sorte spids, 
legekammerat og ven som før. Hunden er stadig en sort spids og 
er lige velkommen og velset i Klubben for Sort Spids.  
Men der kan være tilfælde, hvor man skønner, at avl ikke er 
ønskeligt; f.eks. ved arvelige fejl, der kan viderebringes til næste 
generation og måske forværres, eller andre sundhedsmæssige 
ting, som kan være hunden til gene. 
  
Racen er en genskabelse af den sorte spids, og der kan derfor 
stadig være en vis variation med hensyn til udseende og type. Af 
denne grund er det vigtigt at udvælge de typemæssigt bedste 
hunde til videre avl for på sigt at få så ensartede hunde som 
muligt. 
 
Vigtigt :  
Sorte, vildtfarvede, brune og lyse hunde kan stille op til 
avlsgodkendelse. 
 
Medbring: 
Hundens stambog, registreringsattest og vaccinationsattest til 
avlsgodkendelsen. 
 
Husk: 
At vi altid i Avlsudvalget vil stå til rådighed med råd og 

vejledning, både før og efter avlsgodkendelsen. 
 

Held og lykke med din/jeres sorte spids.     


