Standard
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 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.

Sort
Spids
Kuldfremvisning

SORT SPIDS TIL
KULDFREMVISNING.
Da avlsarbejdet med at genskabe Sort Spids, som også kendes
under navnet Dansk Vikingehund, blev startet i 1992, var det af
største betydning at avle så sunde hunde som muligt. Dette gælder
stadig og omfatter både eksteriør og mentalitet. Derfor er det af
stor vigtighed for klubben at følge de enkelte kuld.
Hvem skal møde:
Ved kuldfremvisningen møder tæven og hanhunden
(forældrene), samt så stor en samling af hvalpekuldet som
muligt.
Hvornår:
Når hvalpekuldet er ca.1 år gammelt, vil der komme en
indkaldelse, og det vil typisk være i forbindelse med
Avlsgodkendelse/Træf den anden søndag i september eller
Avlsgodkendelse/Generalforsamling den første søndag i marts.
Hvordan foregår kuldfremvisningen:
Hvalpekuldet samles med begge forældre i en dommerring. Alle
hunde er selvfølgelig i line. En dommer, en sekretær samt
repræsentanter fra avlsudvalget vil se på kuldet som helhed. Man
vurderer kuldets ensartethed i forhold til standarden for Sort Spids
og bedømmer forældrekombinationen.
Hvordan kan man forberede sin hund og sig selv:
Vi anbefaler, at man tilmelder sig et hvalpemotivationskursus,
så snart hvalpen har fået sin sidste vaccination. Det er vigtigt, at
hvalpen lærer at omgås andre hunde og bliver socialiseret. Sort
Spids er særdeles lærenem og arbejdsvillig, og det er vigtigt, at

hunden motiveres og aktiveres rigtigt. Det vil sige uden for stor fysisk
belastning de første 15 mdr. Info omkring hvalpemotivationskursus kan fås
via dyrlægen, Dansk Kennelklub, Dansk Civile Hundeførerforening eller
andre organiserede hundeklubber.
Klubben for Sort Spids kan evt. være behjælpelig med at henvise.
Hvad skal medbringes til fremvisningen:
Hvalpens stambog fra Klubben for Sort Spids, attest fra Dansk hunderegister
(chipmærkning), samt vaccinationsattest. Husk samtidig, at hunden skal have
en gyldig ansvarsforsikring.
Vi glæder os til at byde jer velkommen og håber på, at det må blive en
positiv oplevelse at møde de andre søskende til jeres hund og evt. udveksle
erfaringer osv.

