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CHOW CHOW
Oprindelsesland: Kina
Protektion: Storbritannien
Anvendelse:

Vagthund, selskabshund

Klassifikation:

FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type)
Sektion 5 (Asiatiske spidshunde og beslægtede racer)
Uden brugsprøve

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library
Denne illustration viser ikke nødvendigvis det ideelle eksempel på racen.

Kort historisk rids:

Chow Chow tilskrives Kina, hvor racen blev holdt som vagthund og blev også brugt til
jagt. Racen har været kendt i Kina i op til 2.000 år og er relateret til spidshunde af den
nordiske type. Samtidigt indeholder racen også noget mastiff. På grund af Kinas
lukkede dør politik til resten af verden, begyndte Chow Chow ikke at dukke op i andre
lande før omkring år 1800. Racen banede sig vej til England engang i slutningen af det
attende århundrede og blev ikke rigtig bemærket i Storbritannien før i 1920'erne med et
antal Chow Chows,som bliver vist på Crufts i 1925.

Helhedsindtryk:

Aktiv, kompakt, tætbygget og – som det væsentlige – meget harmonisk. Løveagtigt
udseende med stolt og værdig holdning og godt sat sammen. Halen bæres godt over
ryggen. Skal altid være i stand til at bevæge sig frit og må ikke have så megen
pels, at det hæmmer aktivitetsniveauet eller forårsager ubehag i varmt vejr. En
blå-sort tunge er karakteristisk.
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Vigtige proportioner: Afstanden fra manken til albuen er lig med afstanden fra albuen til jorden.

Adfærd /
temperament:
Hoved:
Skalle:
Stop:
Næse:

Næseparti:
Læber:

Kæber, bid:

Øjne:

Ører:

Hals:

Rolig, god vagthund. Selvstændig og loyal, dog reserveret.

Flad og bred
Ikke udtalt
Stor og bred altid sort – undtagen hos hunde, hvor farven er creme eller næsten hvid,
hvor en lysere næse er tilladt – samt hos blå og fawn hunde, hvor en næsefarve
afstemt efter pelsen er tilladt – sort foretrækkes i alle tilfælde.
Moderat langt. Bredt fra øjnene til næsen (ikke ræveagtigt tilspidset). Godt udfyldt
under øjnene.
En gennemfarvet sort mund inkl. gane og læber med en blå-sort tunge er
ønskværdigt. Dog kan der forekomme nogen farve-fortynding af tandkød og
gummer hos blå og fawn, og denne fortynding kan være mere udtalt hos creme
og hvide hunde.
Stærke og regelmæssige tænder. Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og
komplet saksebid, dvs. at de øverste tænder tæt overlapper de nederste tænder og er
placeret vinkelret i kæben.
Mørke, ovale, middelstore og rene. En øjenfarve svarende til pelsen er tilladt for blå
eller fawn hunde. Øjenranden slutter godt til - uden entropion. Nedslag i præmiering
bør ikke ske alene pga. øjnenes størrelse.
Små og tykke, med let rundede spidser. De bæres stift opret og er bredt ansat, men
hælder godt frem over øjnene og en smule mod hinanden, hvilket giver det særegne
karakteristiske skulende udtryk for racen (”scowl”). Udtrykket må aldrig skyldes løs,
rynket hud i hovedet.
Stærk og fyldig, ikke kort, velansat på skuldrene og let buet. Af tilstrækkelig længde
så hovedet bæres stolt over toplinien.

Krop:
Ryg:
Lænd:
Bryst:

Kort, vandret og stærk
Kraftfuld
Bredt og dybt. Godt hvælvede ribben, men ikke tøndeformede

Hale:

Højt ansat og båret godt ind over ryggen

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:
Albuer:
Underarm:
Forpoter:

Muskuløse og skråtliggende
Afstanden fra manken til albuen er lig med afstanden fra albuen til jorden.
Fuldkommen lige, med god benstamme
Små, runde kattepoter, står godt oppe på tæerne

Bagpart:
Helhedsindtryk:
Overlår:
Knæ:
Underlår:

I profil er bagpoten stillet direkte under hofteleddet.
Veludviklet
Kun svagt vinklet
Veludviklet

CHOW CHOW
Side 3 af 4
Mellemfod:
Bagpoter:

Lav ansat haseled. Fra haseled og nedefter skal benet virke lige - aldrig bøjet fremad.
Små, runde kattepoter - står godt oppe på tæerne

Bevægelse:

Relativt korte skridt, bagpoterne løftes ikke højt, synes at glide tæt over jorden,
hvilket resulterer i en pendullignende bevægelse set i profil. Den karakteristiske
gangart med korte skridt skal tillade hunden at bevæge sig frit, aldrig tungt, og
med fremragende udholdenhed. Forben og bagben føres parallelt med hinanden og
lige fremad. Hunden skal altid være i stand til at bevæge sig frit og sundt – uden
noget tegn på ubehag.

Pels:
Hårlag:

Enten lang- eller korthåret


Langhåret: Fyldigt, rigeligt og tæt, lige og stående ud fra kroppen, men ikke
overdreven i længden. Yderpelsen er af ret grov struktur med en blød og ulden
underpels. Pelsen er særlig tyk omkring halsen, hvor den danner en manke eller
halskrave – samt på baglårene, som har fyldige ”bukser”.



Korthåret: Pelsen kort, rigelig og tæt, med lige, opretstående pelshår – ikke fladt
tilliggende. Strukturen er plys-agtig.
Enhver kunstig afkortning af pelsen, som ændrer hundens naturlige omrids eller udtryk,
bør reducere bedømmelsen – med undtagelse af poterne, som kan være tilrettede.
Farve:

Ensfarvet sort, rød, blå, fawn, creme eller hvid. Ofte med schatteringer, men ikke
plettet eller flerfarvet (halens underside og baglårene har ofte en lysere farve).

Størrelse:

Skulderhøjde for hanner 48 – 56 cm. Tæver 46 – 51 cm.

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 indflydelse på
hundens sundhed og velfærd.

Diskvalificerende fejl:



Aggressiv eller meget sky
Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal
diskvalificeres.




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

Bemærk:

De seneste ændringer er i fed skrift.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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Anatomiske træk
Skalle
Øjne
Stop
Forhoved

Ører
Nakke
Nakkekam
Hals
Skulder

Næseryg
Næsespids

Manke/Skuldertop

Næseparti

Ryg

Overkæbe

Lænd

Kryds

Hage
Underkæbe

Haleansats

Mundvig
Kind

Sædebensknude

Strube
Skulderspids
Brystbensspids

Overlår

Overarm
Bryst
Underarm
Håndled
Mellemhånd

Bystrup 2013

Forpote

Albue

Underlinie

Brystkasse

Buglinie

Flanke
Knæ
Underlår

Hale
Haseled
Mellemfod
Bagpote

