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   GRUPPE:   5 
   FCIs RASENR.: 205 
    
 
RASEBESKRIVELSE FOR CHOW CHOW 
 
Opprinnelsesland:  
 

Kina. 
 

Hjemland: 
 
Bruksområde:  
 
Historisk bakgrunn: 

Storbritannia. 
 
Vakt- og selskapshund. 
 
Chow chow stammer fra Kina hvor den ble holdt som 
vakthund, og også brukt til jakt. Den har vært kjent i Kina 
i minst 2000 år og er beslektet med spisshunder av 
nordisk type med noen innslag av mastiff. På grunn av 
Kinas “lukkede dørs politikk” ovenfor resten av verden 
kom ikke chow chow til andre land før omkring 1800, og 
i England først sent på 1800-tallet. Den ble ikke lagt 
merke til i Storbritannia før i 1920-årene, da noen 
eksemplarer ble stilt ut på Crufts i 1925. 
 

Helhetsinntrykk: 
 
 
 
 
 
 
Viktige 
proposjoner: 
 

Aktiv, kompakt, kortkroppet og velbalansert. 
Løvelignende utseende, verdig og stolt holdning, stram, 
halen båret godt over ryggen. Skal alltid være i stand til å 
bevege seg fritt, og må ikke ha så mye pels at det er til 
hinder for aktivitet eller plagsomt på grunn av varmt vær. 
En blåsort tunge er karakteristisk for rasen. 
 
 
Avstand fra manke til albue er lik avstand fra albue til 
marken.  

Adferd/ 
temperament: 
 

 
Rolig, vaktsom, selvstendig, lojal, allikevel reservert. 

Hode: 
 

 

 Skalle: Flat, bred. 
 

 Stopp: Lite markert. 
 

Nesebrusk: Stor, bred og sort bortsett fra hos kremfargede og nesten 
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hvite hvor lysere farge tillates. Blå og fawn kan ha samme 
farge som pelsen (men sort foretrekkes alltid). 
 

Snuteparti: Moderat langt, bredt fra øynene til snutespissen (ikke 
spisst som en rev). Godt utfylt under øynene. 
 

Lepper: Det ideelle er helsort munn inkludert gane og gummer og 
en blåaktig tunge. Dog kan det hos blå og fawn være noe 
avblekede gummer, noe som er enda tydeligere hos 
kremfargede og hvite individer.  
 

Kjever/tenner: Kraftige kjever. Sterke og jevne tenner. Komplett 
saksebitt. 

 
Øyne: 

 
Mørke, ovale, middels store, stramme øyelokksrender. 
Hos blå og fawn er farge svarende til pelsen tillatt. Tørre 
øyne fri for entropion. Kun avvikende øyestørrelse skal 
ikke straffes under bedømmelse.  
 

Ører: Små, tykke, svakt avrundet ørespiss, båret stivt stående, 
bredt ansatte, rettet fremover og litt mot hverandre, noe 
som gir hunden dens eiendommelige typiske    
”misfornøyde”  (scowl) uttrykk. Dette uttrykket må aldri 
skyldes løs, rynket hud i hodet. 
 

Hals: Sterk og kraftig, ikke kort, lett markert nakke. Vel ansatt i 
skulderpartiet og svakt buet. Skal ha tilstrekkelig lengde 
til å bære hode stolt over overlinjen. 
 

Forlemmer:  
 

Skulder: 
 
Albue: 
 
 
Forben: 

Muskuløs og skråstilt.  
 
Samme avstand fra albue til manke som fra albue til 
marken. 
 
Helt rette, god benstamme. 
 

Poter: Små, runde kattepoter. Står høyt på tærne. 
 

Kropp:  
 

Rygg: Kort, horisontal og sterk. 
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Lend: Kraftig. 

 
Bryst: Bredt og dypt. Godt hvelvede ribben, men ikke 

tønneformet. 
 

Hale: Høyt ansatt, båret godt inn over ryggen. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: 
 
 
Lår: 

Sett i profil skal hunden stå med bakfoten direkte under 
hofteleddet. 
 
Godt utviklet. 
 

      Kne:       
 
      Underlår:       
 
      Hase: 

Svakt vinklet. 
 
Velutviklet. 
 
Lave haser, loddrette. Må aldri kode over. 
 

Poter: Som forpotene. 
 

Bevegelser: 
 

Relativt korte steg der bakføttene ikke løftes høyt, 
tilsynelatende bare så vidt over bakken, noe som 
resulterer i pendellignende bevegelser. Hundens 
karakteristiske gangart med korte steg tillater den å 
bevege seg fritt, aldri tungt, og med stor utholdenhet. For- 
og bakbensbevegelsene er parallelle og rettet fremover. 
Hunden skal alltid kunne bevege seg på en fri og sunn 
måte uten å vise tegn til besvær. 
 

Pels:  
 

Enten lang eller kort. 

 Langhåret: Fyldig, rikelig, tett, rett og utstående pels, men 
ikke av overdreven lengde. Strie dekkhår og bløt, ullaktig 
underpels, spesielt tykk rundt nakken slik at det danner 
halskrage, og på lårene med fyldige ”bukser”. 
 
Korthåret: Kort pels, tett, rett og utstående, ikke flat, 
plysjliknende. Enhver forkorting av pelsen som endrer 
den naturlige konturen eller uttrykket skal trekkes i 
premiegrad, med unntak av trimming av poter. 
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Farge: 
 

Ensfarget sort, rød, blå, fawn, krem eller hvit. Ofte med 
sjatteringer, men ikke flekker eller flerfarget (undersiden 
av halen og lårenes bakside har ofte en lysere nyanse). 
 
 
 

Størrelse: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 48- 56 cm 
Tisper: 46- 51 cm 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som 
feil. Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort 
avviket er og effekten på hundens helse og velferd samt 
dens evne til å utføre sitt tradisjonelle arbeid. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

 
Hunder som er aggressive eller overdrevent sky. 
 
Hunder som viser tydelige fysiske eller atferdsmessige 
defekter.  
 

  
 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
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