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Oprindelsesland: Kina
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Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Selskabshund
.
FCI Gruppe 9
Ledsage- og selskabshund
Sektion 11
Små hunde af molosser-type
Uden brugsprøve brugsprøve
Der er mange teorier om denne races oprindelse. De fleste går ud på, at racen
stammer fra Orienten. Racens hjemland er kendt for at være Kina, hvor kortnæsede
hunde altid har været mest populære. Det var købmænd fra Det Hollandsk/Østindiske
Handelsselskab, der gjorde racen kendt i Europa. Så langt tilbage som i 1500-tallet var
racen særdeles populær i Nederlandene og et symbol for de royale tilhængere.
Mopsen blev kendt i England, da Wilhelm d. 3. overtog tronen. Fawn var den
almindelige farve indtil 1877, hvor to sorte mops blev importeret fra Orienten.

Helhedsindtryk:

Udpræget kvadratisk og tætbygget. Den er en stor hund i lille format (”multun in
parvo”), hvad der viser sig i dens kompakte form, velsluttede proportioner og faste
muskulatur. Den må aldrig fremstå lavbenet eller slank og højbenet.

Proportioner:

Udpræget kvadratisk og tætbygget.

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library

Denne illustration viser ikke nødvendigvis det ideelle eksemplar af racen
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Temperament:

Besidder stor charme, klogskab og værdighed. Den er ligevægtig, glad og livlig af
væsen.

Hoved:

Forholdsvist stort og i balance med kroppen. Det er rundt og ikke æbleformet.

Skalle:

Veludfyldt uden fordybninger. Tydelige markerede rynker i panden – uden
overdrivelser.

Næse:

Sort med temmelig store, vel åbne næsebor. Sammenklemte næsebor og tung
rynke over næsen er uacceptabelt og bør bedømmes strengt.

Næseparti:

Temmelig kort, brat afskåret og kvadratisk. Det må ikke være opadvendt. Øjne eller
næse må aldrig påvirkes negativt eller dækkes af næserynken.

Kæber, bid:

Let underbid. Underkæben er bred med fortænderne placeret i en næsten lige linie.
Skævt bid, synlige tænder eller tunge er højst uønskede og bør bedømmes strengt.

Øjne:

Mørke, relativt store og runde i formen. Udtrykket er blødt og indtrængende. Øjnene
stråler, og når hunden er aktiv, er de fulde af ild. De må aldrig være overdrevent
udstående eller vise hvidt, når hunden kigger lige frem. Øjnene skal være fri for
åbenlyse øjenproblemer.

Ører:

Tynde, små og bløde som sort fløjl. Der er to former: ”Rosenører” – små hængeører,
som er foldet sammen og bagud, så ørergangen er synlig. ”Knapører” – hvor øret er
foldet fremover, så spidsen ligger tæt til skallen og dækker øreåbningen. Den
sidstnævnte form foretrækkes.

Hals:

Let buet – især mod nakken. Halsen er stærk og tyk og har nok længde til, at hovedet
kan bæres stolt.

Krop:

Kort og kompakt

Overlinie:

Vandret, hverken karperyg eller svajryg

Bryst:

Bredt med godt hvælvede ribben, der er veludviklet bagud.

Hale:

Højt ansat og stramt oprullet over hoften. Dobbelt krølle er særdeles ønskelig.

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:

Godt skråtstillede

Underarm:

Benstammerne er meget stærke, lige og af moderat længde. De er stillet godt ind
under kroppen.

Forpoter:

Ikke så lange som harepoter og ikke så runde som kattepoter. Tæerne er
veladskildte. Kløerne er sorte.

Bagpart:

Generelt : Benstammerne er meget stærke, af moderat længde og stillet godt ind
under kroppen. Lige og parallelle set bagfra.

Knæ:

Velvinklet

Bagpoter:

Som forpoterne

Bevægelse:

Set forfra bør forparten under bevægelsen hæve og sænke sig med forbenene ført
parallelt og i et plan lodret under skulderen. Poterne skal pege direkte fremad og
hverken dreje indad eller udad. Set bagfra er bevægelsen lige så præcise. Forbenenes
bevægelse er stærk og rækker langt frem. Bagbensbevægelsen er fri med god
bevægelighed i knæleddet. En let rullende bagpart er typisk for bevægelsen. Skal
være i stand til at bevæge sig stabilt og beslutsomt.
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Pels:
Hårlag:

Af fin struktur, glathåret, blød, kort og glansfuld. Pelsen er hverken grov eller ulden.

Farve:

Silver, apricot, fawn eller sort. Hver farve skal være veldefineret for at fuldende
kontrasten til ”ålen” – en sort linie, der løber fra nakkeknuden til halen – og til masken.
Aftegninger skal være tydeligt afgrænsede. Næseparti eller maske, ører, kindpletter,
pandeplet eller ”diamond” og ål skal være så sorte som muligt.

Vægt:

Idealvægt: 6,3 – 8,1 kg. Kroppen skal være muskuløs, og substans må ikke
forveksles med overvægt.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens betydning for
hundens sundhed og velbefindende.

Diskvalificerende
fejl:
• Aggressive eller overdrevent sky hunde
• Hunde, der viser fysiske eller psykiske defekter, skal diskvalificeres.

Bemærk:
• Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
• Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg bør anvendes
i avlen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl

De seneste ændringer er skrevet med ”fed” skrift
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