
Mätresultat från den obligatoriska mätningen under 2006 och 2007. 
 

2006 2007 
 
Hanar: 
- 30cm                      17,3% 
30cm – 32cm             52,7% 
32cm – 34cm             22,7% 
34cm -                        7,3% 
 
Tikar: 
- 30cm                      64,5% 
30cm – 32cm             28,9% 
32cm – 34cm              6,1% 
34cm -                        0,5% 
 
Totalt: 
- 30cm                      45,6% 
30cm – 32cm             38,4% 
32cm – 34cm             12,7% 
34cm -                        3,3% 
 
 
 

 
Hanar: 
- 30cm                      16,4% 
30cm – 32cm             55,7% 
32cm – 34cm             20,5% 
34cm -                        7,4% 
 
Tikar: 
- 30cm                      63,4% 
30cm – 32cm             32,3% 
32cm – 34cm              3,8% 
34cm -                        0,5% 
 
Totalt: 
- 30cm                      47,3% 
30cm – 32cm             40,4% 
32cm – 34cm              9,5% 
34cm -                        2,8% 
 

 
År 2006 mättes 110 hanar och 166 tikar. (totalt 276 hundar) 
År 2007 mättes 122 hanar och 235 tikar. (totalt 357 hundar) 
 
2006 hade vi 44 utställningar varav 10 utställningar mättes inte hundarna på. 
2007 hade vi 43 utställningar varav 4 utställningar mättes inte hundarna på. 
 
Sammanställningen på 2 år visar inga större skillnader i mätresultatet. Jämför man 
hanar och tikar så hamnar oftast tikarna strax under 30cm och hanarna hamnar 
oftast 30cm och strax där över vilket tyder oftast på att vi har en bra könsprägel på 
de flesta hanarna respektive tikarna. 
 
Mätningarna är ett av många instrument för att få en bättre bild av vår ras och dess 
verkliga storlek. Dock är den inte fullständig och kanske inte ger en rättvis bild av vår 
ras och dess storlek pga. alla hundar inte mätts i vår ras, då det troligen gett oss en 
annorlunda bild än det som visas ovan. 
Vi har fått en mer uppmärksammad domarkår både i Sverige och utomlands vilket 
tyder på att det gett en bra spridning av informationen ang. storleken på 
Dvärgpinscher. 
 
Medvetenheten om storleken kommer att finnas kvar trotts att det inte är någon 
officiell mätning av vår ras längre. 
 
Sammanställt av Carola Håkansson 


