Officiell mätning av Dvärgpinscher
Nu har det gått drygt sex månader av den 2- års period som vi ska mäta vår ras. Det började lite
knackligt med mätningarna, redan på årets två första utställningar var det ingen mätning av hundarna
utan endast ett fåtal mättes utan att storleken noterades på kritiklappen ej heller på SKK hunddata
kom det fram någon storlek.
Under de senare utställningarna har det sporadiskt mätts hundar. En del har varit oerhört noga med
att mäta medan andra har valt att mäta lite mer snällt. SKK hunddata har varit till bra hjälp för att
kunna följa mätningarna på de olika utställningarna. Men även på SKK hunddata kan det vara fel. Jag
har nyligen upptäckt att min egen hund blev mätt till 30 cm på en utställning och är enligt SKK
hunddata 36 cm hög. En annan hund som jag mött tidigare var även denna enligt SKK hunddata 58,5
cm hög men i verkligheten ligger denna hundens höjd på ca 30 cm. Så det är oerhört viktigt att ALLA
kikar in på SKK hunddata och kollar av, så det stämmer med den storleken som ni fått på eran
kritiklapp. Annars blir informationen felaktig då det snart börjar närma sig en sammanställning av
dvärgpinscherns mankhöjd.
Varför är det då begärt en mätning av våran ras?
Att föda upp dvärghundar är inget lätt vad gäller storleken då ett par centimeters skillnader upp eller
ner på våra hundar är antingen en stor eller liten hund. Då RAS-arbetet kom igång och en enkät fick
fyllas i av våra medlemmar fann vi snabbt att flertalet dvärgpinschrar är för stora, totalt är 65,6 % för
stora.
Även på utställningarna fann man att många hundar premierades trots att de tydligt var över 32 cm
och mer där till. Det är viktigt att våra domare som dömer vår ras på de olika utställningarna får upp
ögonen för storleken.
Vad är målsättningen med mätningen?
Vi vill med denna mätning framför allt få en utvärdering på hur det ligger till med storlekarna på
utställningarna. Att domarna mäter våra hundar på ett rättvist och korrekt sätt för att få ett
sanningsenligt resultat.
Domarna spelar stor roll i detta arbete och vi hoppas på att få deras hjälp med att mäta på ett korrekt
och rättvist sätt för våran ras.
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