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RASEBESKRIVELSE FOR PUMI 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Ungarn. 

Helhetsinntrykk: 
 

Middels stor gjeterhund, glad og med terrieraktig karakter, 
terriertypen mest tydelig i hodet med langt snuteparti og ører 
hvor øverste tredjedel er brettet forover. Kvadratisk kropp. 
Halsen bæres høyere enn normalt da hunden alltid er  
oppmerksom. Middels lang bølget pels som danner krøller. 
Forekommer i flere farger, men alltid ensfarget. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

- Mankehøyden lik kroppslengden. 
- Brystdybden noe mindre enn halve mankehøyden. 
- Snuten noe mindre enn halve hodelengden. 
- Halsen like lang som hodet, ca. 45% av mankehøyden. 

 
Adferd/ 
temperament: 
 

Livlig og rastløst temperament. Meget modig, noe mistroisk 
overfor fremmede. Får oppmerksomhet  overalt pga sitt  
uttrykksfulle vesen og livlige temperament. Pumien er ganske 
støyende. Hele hunden uttrykker arbeidslyst, er alltid i 
bevegelse og klar til innsats. Alltid aktiv og klar til innsats. Sky 
eller flegmatisk opptreden er utypisk. 
 

Hode: 
 

Forholdsvis langt og smalt. Karakteristisk hodeformen pga 
det lange snutepartiet. 
 

 Skalle: Forholdsvis bred og hvelvet. Den lange pannen bare lett 
hvelvet, flat sett fra siden. Øyebrynsbuene moderat utviklet. 
 

 Stopp: Nesten ikke synlig. Pannen går i en nesten rett linje mellom 
øyebrynene over i neseryggen. 
 

Nesebrusk: Alltid sort. Smal, skarpt avskåret. 
 

Snuteparti: Rett neserygg. Avsmalnende mot nesebrusken, men aldri 
snipete. 
 

Lepper: Stramme, mørkt pigmenterte.  
 

Kjever/tenner: Kraftige kjever. Tennene sterke, velutviklete, jevne og hvite. 
Komplett tannsett. Saksebitt. 
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Kinn: Meget muskuløse. 
 

Øyne: Moderat bredt ansatte, lett skråstilte. Middels store, ovale, 
mørk brune. Livlig og intelligent uttrykk. Godt pigmenterte, 
stramme øyelokksrender.  
 

Ører: Høyt ansatte, opprettstående. Den øverste tredejedel kipper 
forover. Middels store, jevne, omvendt V-formet. Meget 
bevegelige. 
 

Hals: Middels lang, liten nakkebue, muskuløs. Danner en vinkel 
mot horisontalplanet på 50-55°. Stram og tørr hud uten 
folder. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Plassert under forbrystet, støtter kroppen som søyler. 
Loddrette, parallelle og ikke for bredstilte. 
 

Skulder: Lang og noe steil. Vinkelen mot horisontalplanet ca. 55°. 
Skulderbladstoppen plassert loddrett over brystets dypeste 
punkt. 
 

Overarm: Kort og muskuløs. Vinkelen mellom skulderblad og overarm 
100-110°.  
 

Albue: Godt tilliggende. 
 

Underarm: Lang, slank. 
 

Mellomhånd: Rett. 
 

Poter: Runde kattepoter med godt knyttede tær. Elastiske 
tredeputer. Kraftige klør, sorte eller skifergrå. 
 

Kropp: Velutviklet muskulatur, tørr, meget slank og seig. Virker slank  
og med harmonisk helhetsinntrykk. 
 

Overlinje: Rett.  
 

Manke: Utpreget, lang, skråner bakover. 
 

Rygg: Kort, rett og stram. 
 

Lend: Kort, godt samlet, rett. 
 

Kryss: Kort, middels bredt, lett skrånende.  
 

Bryst: Rett forbryst, ikke bredt, ganske dypt. Lett hvelvede ribber, 
ganske flate. Dypt, langt, rekker til albuene.  
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Underlinje/buk: Stram, opptrukket. 

 
Hale: Høyt ansatt, danner en åpen bue over krysset. Pelsen på 

undersiden 7-12 cm lang, stri og strittende, lite underull. 
Naturlig stumphale eller kupert* hale ikke tillatt. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Meget kraftige. Plassert noe bakover sett fra siden. Rette og 
parallelle sett bakfra, verken for tett- eller for bredstilte. 
 

Lår: Muskuløse, lange, skråstilte. 
 

Knær: Plassert på samme høyde som albuene. 
 

Underlår: Lange, tørre. 
 

Haser: Senete og tørre. 
 

Mellomfot: Kort, rett. 
 

Poter: Som forpotene. Sporer ikke ønskelig. 
 

Bevegelser: 
 

Livlige og temperamentsfulle. Energisk, dynamisk, 
harmonisk, kort steglengde. Holdningen stolt og modig. Lett 
og harmonisk trav, setter bakpoten nøyaktig i forpotens 
avtrykk. 
 

Hud: 
 

Uten rynker, godt pigmentert. De bare hudflekkene er sorte 
eller skifergrå. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Den bølgete, krøllete pelsen danner tjafser, aldri glatt eller 
snoret. Gjennomsnittlig lengde 4-7 cm, vokser fra små til 
store tjafser. Elastisk, ragget og tett. Kraftig, men ikke grov, 
dekkpels, bløt underull. Tett, stritt hår av middels lengde på 
ørene vokser oppover. Øynene og snutepartiet fri fra lange 
hår. Den ønskede pelspleien gjøres med hånd ved trimming. 
Små korreksjoner, gjort med saks på hode og ben er mulig. 
Ikke ønskelig med klipping på hele kroppen. 
 

Farge: 
 

− Grått i forskjellige nyanser (vanligvis sort ved fødselen, 
blir grå med tiden) 

− Sort. 
− Fawn. Grunnfarge: Rød, gul, krem (spor av sort eller grått 

og med en tydelig maske ønskelig). 
− Hvit. 
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Hvit brystflekk mindre enn 3 cm diameter og/eller hvit stripe 
på tærne regnes ikke som feil.  
Fargen må alltid være intens og ensfarget. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 41-47 cm. Ideal: 43-45 cm 
Tisper: 38-44 cm. Ideal: 40-42 cm 
 

Vekt: Hannhunder: 10-15 kg. Ideal: 12-13 kg 
Tisper:   8-13 kg. Ideal: 10-11 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. 
- Rundt, pulipreget hode. Snutepartiet kortere enn 40% av 

hodelengden. 
- Tydelig markert stopp. 
- Mangel på en eller flere fortenner, hjørnetenner. P2-4, 

PM1-2. Mer enn to P1 (M3 tas ikke hensyn til). 
- Over- eller underbitt, skjevt bitt.  
- Helt stående ører. Hengende fra basen eller ujevnt båret. 
- Kort, glatt pels. Lang, meget tovete, utstående eller 

strukturløs pels. 
- Sjokoladefarget eller flerfarget pels. Alle skarpt 

avgrensete flekker (for eksempel tan tegninger, mantel) 
- Størrelse ikke i henhold til standard. 

  
 
 
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. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 28. januar 2003 
 
 
 


