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GRUPPE:
FCIs RASENR.:

9
288

RASEBESKRIVELSE FOR CHINESE CRESTED
(Chinese Crested Dog)
Opprinnelsesland:

Kina.

Hjemland:

Storbritannia.

Bruksområde:

Selskapshund.

Kort historikk:

Chinese crested kommer i to varianter; den hårløse og
powder puff. Den hårløse har en hårtuffs («crest») på hodet
som strekker seg et stykke ned på nakken, sokker som
dekker tærne og en fjærdusk på halen. Resten av kroppen, er
som navnet antyder, hårløs. Hos powder puff-varianten er
kroppen helt dekket av et slør av lange, myke hår. Det er
vanskelig å fastslå deres opprinnelse, men det sies at de var
eid av familier i Han-dynastiet i Kina. Chinese crested var
utviklet på denne tiden som voktere av bygninger, der skatter
og verdigjenstander ble oppbevart, og i en større, tyngre type
som jakthunder. Rasen ble vist på utstillinger fra 1885 til
1926, men var deretter knapt synlige i nærmere 50 år.

Helhetsinntrykk:

Liten, aktiv og elegant. Benstamme middels til fin. Glatt,
pelsløs kropp, pels kun på potene, hode og hale, eller dekket
med et bløtt slør av pels (powder puff). To forskjellige typer:
En smekker og spedbygget (deer type), og en tettere (cobby)
type med tyngre kropp og benstamme.

Viktige
proporsjoner:

Lengden nakkeknøl til stopp lik lengden stopp til snutespiss.

Adferd/
temperament:

Glad, aldri aggressiv.

Hode:

Glatt, uten overdrevne rynker. Gir et elegant inntrykk med et
våkent uttrykk.

Skalle:

Lett hvelvet og langstrakt.

Stopp:

Lett markert, men ikke overdrevent.

Nesebrusk:

Noe fremtredende, smalere enn snutepartiet. Alle farger
tillatt.

Snuteparti:

Lett avsmalnende, men aldri snipete. Tørt uten hengelepper.
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Lepper:

Stramme og tynne.

Kjever/tenner:

Kraftige kjever, med perfekt og jevnt saksebitt, velplasserte
tenner. Hårløse hunder kan ha det primitive trekket at
hjørnetenner peker fremover, og bør ikke straffes for
tannmangel.

Kinn:

Godt meislete, tørre og flate, avsmalner mot snutepartiet.

Øyne:

Så mørke at de virker sorte. Lite eller ikke noe hvitt skal
synes. Middels store, mandelformede, plassert godt fra
hverandre.

Ører:

Lavt ansatte. Øverste del av ørefestet på linje med ytre
øyekrok. Store, opprettstående, med eller uten pelsfrynser.
Hengeører tillatt hos powder puff.

Hals:

Tørr, fri for løs halshud. Lang, elegant, velplassert på sterke
skuldre. Bæres høyt og lett buet under bevegelse.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Lange og smekre. Plassert godt under kroppen.

Skulder:

Tørr, godt tilbakelagt.

Albue:

Godt tilliggende.

Mellomhånd:

Tynn, sterk, nesten loddrett.

Poter:

Ekstreme harepoter, smale. Meget lange med en unik
forlengelse av tåbena, kan virke som de har et ekstra ledd.
Moderat lange klør, kan ha alle farger. Verken inn- eller
utoverdreide.

Kropp:

Middels til lang, smidig.

Rygg:

Rett.

Lend:

Stram.

Kryss:

Godt rundet og muskuløs.

Bryst:

Ganske bredt og dypt, ikke tønneformet. Rekker til albuene.
Ikke overdrevent fremtredende brystben.

Underlinje/buk:

Moderat opptrukket.

Hale:

Høyt ansatt, båret opp eller rett ut under bevegelse. Lang og
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avsmalnende, ganske rett, ikke opprullet eller ringlet til noen
av sidene. Henger naturlig i stående.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Bredt plasserte. Vinklingen så god at den bidrar til en rett
rygg.

Underlår:

Faste og lange, går jevnt over i hasene.

Haser:

Lavt ansatte.

Poter:

Som forpotene, men ikke så lange.

Bevegelser:

Lange, flytende og elegante. God steglengde og godt driv.

Hud:

Tynn, glatt og varm å berøre. Ingen store flekker av pels på
noen steder av kroppen.

Pels:
Hårlag:

• Pelskammen (cresten) begynner ideelt ved stoppen og
avtar nedover halsen. En lang og flagrende kam
foretrekkes, men en sparsom kam aksepteres. Pelsen på
halen lang og flagrende, begrenset til nederste 2/3 av
halen, sparsomt beheng aksepteres. Sokker skal ideelt
begrenses til tærne, må ikke gå over mellomhånd eller –fot.
• Hos Powder puff består pelsen av myk, lett og luftig
underull, og et mykt slør av langt hår.

Farge:

Alle farger og kombinasjoner er tillatt.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Ideal: Hannhunder:
Tisper:

28 – 33 cm
23 – 30 cm

Vekt:

Varierer betraktelig, men bør ikke overstige 5 ½ 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.

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

