Gruppe: 1
FCI rasenr: 238
FCI dato: 09.11.2004
NKK dato: 01.09.2005

MUDI

Nordisk Kennel Union
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Ìslands
Norsk Kennel Klub
Svenska Kennelklubben
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben

Norsk Kennel Klub

2

GRUPPE:
FCIs RASENR.:

1
238

Original: 09.11.2004
Utg: 22.11.2004 GB/D

RASEBESKRIVELSE FOR MUDI
Opprinnelsesland/
hjemland:

Ungarn.

Helhetsinntrykk:

Mellomstor gjeterhund med kileformet hode. Stående ører.
Overlinjen tydelig skrånende. Hodet og lemmene dekket av
kort, glatt pels. Resten av kroppen har noe lengre, meget
bølget til lett krøllet pels, forskjellige fargevarianter.

Viktige
proporsjoner:

-

Adferd/
temperament:

Meget lettlært, livlig temperament, modig, vaktsom, våken og
tilpasningsdyktig.

Hode:

Mest iøyenfallende. Gir inntrykk av en våken, alltid energisk
og intelligent hund uten spor av fryktsomhet eller
aggressivitet. Kileformet, avtar mot snuten.

Mankehøyden omtrent lik kroppslengden.
Brystdybden litt mindre enn halve mankehøyden.
Snuten noe mindre enn halve hodelengden.

Skalle:

Skalle og panne lett hvelvet. Ikke markert nakkeknøl.
Øyebrynsbuene svakt utviklet.

Stopp:

Lite markert.

Nesebrusk:

Smal, avrundet i fronten med moderat brede nesebor. Alltid
sort hos sorte, hvite, fawn og blue-merle hunder; harmonerer
med pelsfargen i andre farger, dvs brun hos brune og blågrå
hos blågrå hunder. Brune (leverfargete) hunder har brun
nesebrusk og brune øyelokksrender, blågrå har blågrå
øyelokksrender.

Snuteparti:

Middels kraftig. Rett neserygg.

Lepper:

Stramme. Lett
nesebrusken.

Kjever/tenner:

Jevne, middels store tenner. Komplett tannsett. Saksebitt.

Øyne:

Smale, litt spisse i indre og ytre øyekrok, lett skråstilte og får
derved et noe ”fandenivoldsk” uttrykk. Stramme øyelokksrender, jevnt pigmenterte. Fargen så mørk som mulig. Bare
hos blue merle er blå eller hvite øyne ikke feil.

utviklet

leppefold.

Fargen

tilsvarer
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Høyt ansatte, opprettstående. Omvendt V-formet, godt
dekket av rikelig med pels som rekker utenfor ytre ørekant.
Meget bevegelige, kan vende ørene uavhengig som en radar.
Omtrent 10-15% lengre enn bredden ved basen.
Noe høyt ansatt, danner mot horisontalplanet en vinkel på
50-55°. Middels lang, muskuløs med liten nakkebue. Uten løs
halshud. Hos hannhunder kan man finne en liten man, som
ikke må bli påfallende.

Forlemmer:
Skulder:

Moderat skråstilt, meget muskuløs.

Overarm:

Middels lang. 45º mot horisontalplanet.

Albue:

Godt tilliggende.

Håndrot:

Fast. Tørr.

Mellomhånd:

Rett.

Poter:

Runde, med godt sluttede tær. Noe pels mellom og under
tærne. Elastiske tredeputer. Skifergrå og sterke klør.

Kropp:
Overlinje:

Tydelig fallende mot krysset.

Manke:

Markert. Lang og muskuløs.

Rygg:

Kort, rett.

Lend:

Middels lang, godt samlet.

Kryss:

Kort, lett skrånende, middels bredt, muskuløst.

Bryst:

Forbrystet lett hvelvet, brystbenspissen så vidt fremtredende.
Ribbene noe brede og ganske flate.

Underlinje/buk:

Lett opptrukket.

Hale:

Ansatt middels høyt. Hengende i hvile, der nederste tredjedel
er bøyet nesten opp til horisontalen. Under bevegelse og når
opphisset bæres halen sigdformet høyere enn overlinjen.
Kupert* hale uønsket, men regnes ikke som feil. Hvis kupert
må 2-3 halehvirvler synes. Hunder født uten eller med
naturlig stumphale er sjeldne, men det er ikke feil. Halen
rikelig dekket av pels, kan på undersiden bli 10-12 cm lang.

Norsk Kennel Klub

4

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Noe bakoverstilt.

Lår:

Lange, meget muskuløse.

Mellomfot:

Kort og rett.

Poter:

Som forpotene. Sporer ikke ønskelig.

Bevegelser:

Karakteristiske, trippende steg.

Hud:

Stram, uten folder.

Pels:
Hårlag:

Hodet og benas framside dekket av kort, rett og glatt pels.
Resten av kroppen dekket av jevne, meget bølget eller lett
krøllet pels. Tett og alltid skinnende, ca 3-7 cm lang. Kan
stedvis danne virvler og kammer. Lengst pels på baksiden av
forbena og lårene, og danner fane.

Farge:

- Fawn
- Sort.
- Blue merle, dvs sortflekket, stripet, tigret eller flekket på en
mørkere eller lysere blåaktig bunn.
- Askegrå.
- Brun.
- Hvit.
Bare små hvite tegninger tolereres, men ikke ønskelig. Hvit
flekk på brystet mindre enn 5 cm i diameter og små hvite
tegninger på tærne tolerert, men ikke ønskelig.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

41-47 cm, ideal 43-45 cm
38-44 cm, ideal 40-42 cm

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

11-13 kg
8-11 kg

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.
− Kjøttfarget, leverbrun eller flekket nesebrusk hos sorte,
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hvite, blue merle, fawn eller askegrå hunder. Kjøttfarget
eller flekket nesebrusk hos brune.
Mangel av en eller flere fortenner, hjørnetenner, P2-4 og
M1-2. Mangel av mer enn to P1. (M3 tas ikke hensyn til.)
Over- eller underbitt, skjevt bitt. Åpent bitt (2 med mer).
Gule øyne hos sorte hunder.
Hengeører.
Kort, glatt pels på hele kroppen. Lang pels på hodet. Pels
som tenderer til å tove seg.
Ulvegrå farge, black-and-tan med gule til brune tegninger.
Mankehøyde under 38 eller over 47 cm.
Albino
Engstelig

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er halekupering forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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