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RASEBESKRIVELSE FOR CHOW

CHOW

Opprinnelsesland:

Kina.

Hjemland:

Storbritannia.

Helhetsinntrykk:

Aktiv, kompakt, kortkroppet og velbalansert. Løvelignende
utseende, verdig og stolt holdning, stram, halen båret godt
over ryggen. Spesiell styltet gange.

Adferd/
temperament:

Rolig, vaktsom. Selvsikker, trofast, men reservert.

Hode:
Skalle:

Flat, bred. Godt utfylt under øynene.

Stopp:

Lite markert.

Nesebrusk:

Stor, bred. Sort, bortsett fra hos kremfargede og nesten hvite
hvor lysere farge tillates; blå og fawn kan ha samme farge
som pelsen.

Snuteparti:

Moderat langt, bredt fra øynene til snutespissen (ikke spisst
som en rev).

Lepper:

Sorte (blåsorte) lepper og gane, sorte gummer foretrekkes.
Blåsort tunge.

Kjever/tenner:

Kraftige. Sterke og jevne tenner, saksebitt. Komplett tannsett.

Øyne:

Mørke, ovale, middels store, stramme øyelokksrender. Hos
blå og fawn er farge svarende til pelsen tillatt. Tørre, ikke
innrullete nedre øyelokk. Skal aldri nedvurderes bare pga
størrelsen.

Ører:

Små, tykke, svakt rundet ørespiss. Båret stivt stående, bredt
ansatte, rettet fremover og mot hverandre som gir hunden
dens eiendommelige typiske ”misfornøyde” (scowl) uttrykket.
Uttrykket må aldri skyldes løs, rynket hud i hodet.

Hals:

Sterk og kraftig, ikke kort, lett nakkebue. Velansatt på
skuldrene.
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Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Helt rette, moderat lange. God benstamme.

Skulder:

Skråstilt, muskuløs.

Poter:

Små runde kattepoter. Står høyt på tærne.

Kropp:
Rygg:

Kort, rett og sterk.

Lend:

Kraftig.

Bryst:

Bredt og dypt. Godt hvelvede ribben, men ikke tønneformet.

Hale:

Høyt ansatt, båret godt inn over ryggen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Muskuløse.

Haser:

Lavt ansatte med minimal vinkling, som er helt vesentlig for å
gi den karakteristiske styltende gangart. Må aldri kode over.

Mellomfot:

Helt rett.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Kort og styltede. For- og bakben beveges parallelt og rett
forover.

Pels:
Hårlag:

-

Langhåret: Fyldig, rikelig, tett, rett og utstående.
Dekkhårene ganske stri i strukturen, underullen
myk og ullen. Spesielt tykk rundt nakken slik at det
danner halskrave og på lårene med fyldige
”bukser”.
- Korthåret: Kort pels, rikelig og tett, rett og
utstående, ikke flat eller plysjliknende.
Trimming som endrer silhuetten eller uttrykk skal trekkes i
premiering.

Farge:

Ensfarget sort; rød; blå; fawn; krem; hvit. Ofte med
sjatteringer, men ikke flekker eller flerfarget (under siden av
halen og lårenes bakside har ofte en lysere farge).
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Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

48-56 cm
46-51 cm

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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