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RASEBESKRIVELSE FOR MOPS 
        (Pug) 
 
Opprinnelsesland:  
 

Kina 

Hjemland:  
 

Storbritannia 

Helhetsinntrykk: 
 
 
 
 
Viktige proporsjoner: 
 

Utpreget kvadratisk og tettbygd, som en stor hund i lite format (multum in 
parvo) Kompakt med gode proporsjoner og velutviklet muskulatur.  Må 
aldri virke lavbent eller slank og høybent. 
 
Utpreget kvadratisk og cobby 

  
Adferd/ 
temperament: 
 

Sjarmerende, verdig og intelligent.  Likevektig, glad og livlig. 

Hode: 
 

Relativt stort og rundt, i proporsjon til kroppen,  ikke epleformet. 
 

 Skalle: 
 
       
 Nesebrusk: 
 
 

Uten midtfure.  Tydelig markerte rynker i pannen, men uten 
overdrivelser. 
 
Sort med ganske store, godt åpne nesebor.  Trange nesebor og 
kraftig rynke over nesen er uønsket og må straffes hardt. 
 

Snuteparti: Relativt kort, stumpt, kvadratisk, ikke oppsvinget.  Verken øyne eller 
nese må påvirkes negativt eller bli dekket av rynken over nesen. 

  
Kjever/tenner: Lett underbitt.  Bred underkjeve med fortennene plassert på en nesten 

rett linje.  Skjevt bitt, tenner og tunge som vises er høyst uønsket og 
må straffes hardt. 

  
Øyne: Mørke, relativt store, runde i formen. Uttrykket mildt, strålende og 

oppmerksomt, full av iver.  Aldri utstående, overdrevne eller med 
synlig hvitt når hunden ser rett fram.  Uten synlige øyeproblem.   
 

Ører: Tynne, små, myke som sort fløyel.  Det er to typer: ”Rosenører”: små 
hengeører som folder seg sammen og bakover så øregangen er synlig. 
”Knappører”: framover-rettede med øretippen liggende godt inntil skallen 
og dekker øreåpningen.   
Knappører skal foretrekkes. 
 

Hals: Lett buet, spesielt mot nakken, sterk, tykk og tilstrekkelig lang til å bidra til 
en stolt holdning. 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Meget kraftige, rette, av moderat lengde, plassert godt under kroppen. 
 

Skulder: Godt skråstilt. 
 

Poter: Ikke så lange som vanlige harepoter, men heller ikke så runde som 
kattepoter.  Godt adskilte tær, sorte klør. 
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Kropp: Kort og kompakt. 

 
Overlinje: Rett, verken karpelend eller ettergivende rygg. 

 
Bryst: Bredt, godt hvelvede ribben, godt utviklede bakre ribben. 
  

Hale: Høyt ansatt, tett ringlet over hoften.  Dobbelt-ringlet meget ønskelig. 
Baklemmer:  

 
Helhetsinntrykk: Meget kraftige og av moderat lengde.  Plassert godt under kroppen. Sett 

bakfra rette og parallelle. 
  
Knær: Velvinklete. 

 
Poter: Som forpotene. 

 
Bevegelser: 
 

Sett forfra parallelle ed underarm og poter, verken inn- eller utoverdreid.  
Parallelle bakbensbevegelser. God steglengde i fronten, frie 
bakbensbevegelser med godt fraspark.  En lett rullende bakpart er typisk 
bevegelsesmønster.  I stand til å bevege seg stabilt og besluttsomt. 

  
Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Fin, glatt og myk, kort og skinnende, verken hard eller ullen. 

Farge: 
 

Sølv, aprikos, fawn eller sort.  Hver farge er  ren og klar så kontrasten 
mellom fare, ål (en sort strek fra nakkeknøl til hale) og maske tydelig 
framtrer.  Markeringene tydelig avgrenset.  Snuteparti eller maske, ører, 
kinnflekker, tommelmerke i pannen og ålen så sorte som mulig. 

Størrelse og vekt: 
 

 

Vekt: Idealvekt; 6,3 – 8,1 kg.  Muskuløs, substans må aldri forveksles med 
overvekt. 
 

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: 

 Aggressiv eller for sky 

 Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter  
  
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 
. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
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