Välkommen Chinese Crested valp!

Foto: Jana Jensen

Chinese Crested Club
Ansluten till Svenska Dvärghundklubben SDHK
Senast uppdaterad 2021-05-20

Lite om rasen
Hundar med avsaknad av päls finns beskrivna och avbildade sen förhistorisk tid. För flera tusen år
sedan uppstod en mutation i Afrika, en hårlös hund som fått namnet Canis Africanis. Dessa hundar
användes i avel och blev grunden till olika hårlösa raser. Redan under Han-Dynastin, 200 f Kr - 200 e
Kr, hade Mandarinerna uppfödning av hårlösa hundar. Bland Aztekerna tillbads de hårlösa hundarna
då de ansågs ha magiska och helande förmågor på astmatiska och reumatiska sjukdomar.
Nakenhunden är alltså inte ett modernt påfund.
Chinese Crested Dog (“kines” i vardagligt tal) som vi känner den idag härstammar från Latinamerika
och Amerika. Redan 1870-1904 hämtades nakenhundar från Afrika, Kina, Mexico och Sydamerika för
att delta som exotiska inslag på utställningar i England. 1928 ställdes en Afrikansk nakenhund ut på
Crufts, Ting of Helovan, ägare Mrs. Lloyd.
Chinese Crested Dog finns i två varianter, en hårlös och en med päls (Powder Puff). Vad som gör att
en hårlös blir just hårlös och att en med päls får päls är på grund av en genetisk mutation som kallas
FOXI3. Denna mutation finns bara hos de nakna, är ett dominant anlag och påverkar bl.a.
utvecklingen av päls och tänder. Detta innebär att två Powder Puffs aldrig kan få hårlösa avkommor
eftersom de saknar FOXI3 mutationen, men en naken och en puff eller två nakna kan få både
pälsade och hårlösa avkommor.
Sveriges första Chinese Crested Dog importerades på 1940-talet, men det var först 1972 som Cecilia
Holmstedt började importera hundar från England och
inledde sitt avelsarbete. Den första kullen föddes i
Sverige den 18/9-72 hos Camilla Corcuera på
Ekensbergs slott utanför Södertälje.
Powder puff-varianten var på denna tid inte godkänd
för bedömning på utställning, men kunde registreras
och användas i aveln och först 1984 godkändes
Puffarna på utställning. Det har givit rasen en ökad
popularitet. Idag registreras i Sverige ungefär lika
många puffar som nakna.
Foto: Anneli Ramsell

Chinese Crested Dog introducerades på sin tid som den perfekta “allergihunden”. Det finns dock inga
hundar som är helt saknar allergener, men kinesen har visat sig (liksom andra icke fällande raser)
funka för många även om de har allergi. Viktigt att notera är att allergi är väldigt individuellt och
innan man skaffar en kines bör man träffa hundarna live för att se så man inte reagerar på dem.
Vare sig kinesen är naken eller pälsad är det en exotisk upplevelse att träffa denna lilla hund som är
underbart lojal, mysig och hänger med på det mesta. Den perfekta hunden om du frågar oss!
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Klubbinformation
Bakgrund
Chinese Crested Club (CCC) bildades 1991 som ett organ för ägare, uppfödare och övriga
intresserade av rasen.
Ändamål
Klubben har till uppgift att bibehålla och utveckla rasen i god riktning samt att sammanföra och
engagera uppfödare, ägare och rasentusiaster av Chinese Crested Dog.
Verksamhet
Klubben anordnar utställningar, konferenser, regionsaktiviteter, föreläsningar, digitala event och
mycket mer.
Valpförmedling
Chinese Crested Club har en egen
valpförmedling, dit du kan vända
dig om du vill skaffa en valp.
Valpförmedlingen förmedlar
enbart valpar vars föräldrar
uppfyller de krav som klubben
fastställt. Detta för att främja
rasens utveckling och ta vara på
de rasbundna egenskaperna. För
mer information om
valpförmedlingen gå till CCC:s
hemsida www.ccclub.se.
Medlemsförmåner

1. Vår medlemstidning Kinesposten (KP) fylld av rasinformation, reportage, tävlingsresultat,
intervjuer, annonser, insändare och klubbinformation med mera.
2. Årsboken - en sammanställning av årets händelser i klubben, allt från topplistor, statistik,
vinnargallerier, annonser med mera.
3. Automatiskt medlemskap i Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) med möjlighet att delta i
aktiviteter som anordnas av SDHK.
4. Möjligheten att delta i CCC aktiviteter i hela landet, allt från utställning, konferenser,
utbildningar, tävlingar och mycket annat.
5. Alltid tillgång till relevant och aktuell information om rasen
6. Möjlighet att annonsera din hane för avel på Hanhundslistan
7. För uppfödare finns uppfödarförmåner, såsom riktade utbildningar och konferenser och
andra uppfödarrelaterade aktiviteter, möjlighet att stå på vår Uppfödarlista och till
Valphänvisning samt Väntande Kullar, Födda Kullar och Hanhundslistan.

Den viktigaste och största förmånen är att du som medlem medverkar till att bibehålla rasen nu och i
framtiden! Ditt medlemskap är oerhört viktigt för vidare arbete med rasen, du gör skillnad!
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Inte redan medlem?
Om du inte redan är medlem välkomnar Chinese Crested Club dig med öppna armar. Du blir medlem
genom att gå in via den här länken:
https://hundar.skk.se/Medlemsguiden/
Du hittar vidare information om medlemskapet här:
http://ccclub.se/klubben/medlemskap

Chinese Crested Clubs Regioner
Chinese Crested Club Sverige har följande regioner:








Norra Norrland
Södra Norrland
Mitt
Svealand
Östra
Västra
Södra

CCC har uppdelat landet i sju stycken regioner. Inom varje region
finns ett eller flera regionsombud. Regionsombuden fungerar
som knutpunkt i regionen, de kan sprida information och annat
som kan föra samman rasentusiaster och intresserade.
Medlemmar i regionerna har lika stort ansvar som
regionsombuden att hålla regionerna levande, alla får ta initiativ
och anordna aktiviteter. Här är alla välkomna att delta i
aktiviteter, diskussioner och annat roligt! Man behöver inte vara medlem i CCC för att delta i
regionsgruppernas aktiviteter men medlemmar har förtur om det finns ett begränsat antal platser
eller kostar något.
Vem som är regionsombud i ditt område hittar du här:
http://ccclub.se/home/klubbaktiviteter/regionala-aktiviteter
Du hittar även din region på Facebook genom att söka på ”Chinese Crested Club” och sen den region
du vill gå in på t.ex. Chinese Crested Club Region Södra. Alla regioner har en egen facebooksida.
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www.ccpedigrees.se - Världens största databas för Chinese Crested Dog
Chinese Crested Club övertog 2019 världens största databas för Chinese Crested Dog. Databasen är
en aktiv databas med individuella sidor för Chinese Cresteds och uppfödare från världens alla hörn.
Där finns stamtavlor med bilder så du kan se din hunds förfäder och syskon samt sortera på
uppfödare efter land och se historiska bilder på rasen. Du kan lägga in bilder på din egen hund, skriva
in meriter och annat matnyttigt. Du skapar själv en inloggning till sidan för att göra ändringar eller,
om din hund inte redan är inlagd av din uppfödare, så kan du skapa en sida för den genom att skriva
in dess uppgifter.
Här nedan ser du hur det kan se ut på sidan.

Förstasida med senast ändrade och tillagda hundar.
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Exempel på hur hundens egna sida ser ut.

Fortsättning på hundens egna sida.

Hundens stamtavla med alla släktingar.
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Arkivet för tidiga Chinese Cresteds.

Uppfödare sorterade via land.

Hur du skapar en
användare och hur
du gör om hunden
inte finns med på
ccpedigrees.se redan
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Tips och råd!
En hund är din trogne följeslagare många år framöver och det är viktigt att förstå hur den bör skötas
för att ni skall trivas tillsammans. Förhoppningen är att du här ska hitta användbara tips och råd för
att underlätta er vardag och ge er alla förutsättningar att få ett långt och lyckligt liv tillsammans.
Första tiden hemma:
Den unga valpens dag består i princip av att sova, kissa, äta, bajsa, leka, kissa, sova och så om igen.
Ju äldre valpen blir desto längre kommer vakenperioderna bli och antal rastningar minskar.
Sömn:
En valp behöver ha lugn och ro för att kunna utvecklas på ett riktigt och sunt sätt. I början har valpen
korta intensiva vakenperioder och många kortare eller längre sovpauser. Ju äldre den blir desto mer
ökar vakentiden och minskar sovstundernas längd dagtid. De klarar även av att sova längre perioder
ostört på natten. Valpar sover sällan flera timmar i sträck innan de blivit äldre och kan därför behöva
rastas även nattetid. Valpens blåsa är inte redo för många timmar att hålla sig på förrän senare,
precis som hos små barn. En del valpar är vakna mer och andra mindre och utvecklingen av sömn
beror på såväl valp som miljön. När valpen sover bör den ha en lugn trygg plats och tillåtas att sova
ifred. Har man barn bör man lära dem att respektera valpen och inte störa den när den har gått och
lagt sig.

Foto: Lotta Tjärnskog

Rumsrenhet:
Är man konsekvent går rumsrenhetsträningen fort och valpen lär sig snabbt att den bör gå ut när
den är nödig. Bär du valpen ut så håll den med en hand under baken och en under framtassarna och
ha ett fast grepp, slingriga valpar är inte alltid lätta att bära. De flesta skador på valpar händer just
7

under bärmoment och valpens ben är tunna. Så fort din valp lekt, ätit eller sovit så tar du ut den så
snabbt som möjligt för att göra sina behov, på så vis tränar man in rumsrenhet snabbt och enkelt. Bli
inte arg om den gör inne - valpen är fortfarande liten och kan inte kontrollera sin blåsa på samma
sätt som en vuxen hund och håller fortfarande på att lära sig rutinerna. Se istället till att ta ut valpen
ofta, innan den hinner göra inne. Det finns inte utrymme för “jag ska bara” när valpen vaknar efter
att ha sovit.
Mat:
Efter sömn och rastning är valpen redo för mat. Vanligtvis ges valpen mat tre till fyra gånger per dag
upp till en viss ålder, fråga din uppfödare hur denne brukar göra. Ge helst det foder uppfödaren gett
valpen, det ska vara ett helfoder anpassat för valpar, och vill du ge annat valpfoder så fasa in det
under en längre period för valpens mage ska vänja sig successivt vid det nya fodret. Om valpen inte
äter tar du bort skålen en stund och försöker igen efter en stund. Det lönar sig att ha lite is i magen
och vänta ut valpen, som kan vara osäker i sin nya miljö, när den blir hungrig kommer den äta. Hur
mycket din valp ska äta beror på många faktorer så bäst är att prata med din uppfödare och få råd
som rör just din valps behov och hur du justerar givan vartefter valpen utvecklas. Valpen ska alltid ha
färskt vatten framme.
Det är viktigt att valpen har tillgång till lämpliga hundben eller tuggisar som den kan gnaga på.
Speciellt viktigt vid tandlossningsperioden då det kliar i valpens tänder och det hjälper
mjölktänderna att lossna. Man undviker dessutom att valpen börjar att gnaga på sådant som den
inte får t.ex. möbler eller skor.
Lek:
Leken är det bästa sättet att skapa band med din hund, positiva erfarenheter ger valpen
självförtroende och tillit till dig. Du ska vara det roligaste som finns (underlättar inkallning och
lydnadsträning senare). Man får prova sig fram med vad valpen tycker är roligast, kampa med en
leksak, apportera boll eller lära sig trick med godis. Varje hund är en egen individ och kommer att
tycka att olika saker är olika roligt. Vissa är inte ens intresserade av leksaker, men kanske älskar att
leka med dig, brottas eller tafatt. Prova dig fram.

Foto: Malin Dahlberg
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Tänder:
Valptänder är vassa och under deras tandlossningsperiod (ca 4-10 månader) kan de vilja tugga på
saker för att det kliar i munnen. Ser därför till att det alltid finns “godkända” saker för dem att gnaga
på. (Se under rubriken “Mat”.)
Om valpen biter på händer, byxben, skor eller annat den inte får bita på får man tala om för den att
det inte är okej samt erbjuda något som den kan få tugga på istället, på så vis avleder man dess
intresse.
Vänj valpen redan vid tidig ålder att du får klämma och känna på den samt öppna munnen och titta
på tänderna. Lär den tidigt att acceptera att du får borsta dess tänder. Att ta hand om hundens
munhygien är oerhört viktigt eftersom det besparar hunden onödigt lidande i form av karies,
tandsten, inflammationer i tandköttet och i värsta fall tandlossning i framtiden. Du besparar även din
plånbok många tusenlappar eftersom behandling av tänder orsakat av bristande munhygien inte
ingår i någon försäkring. Ibland händer det att en valptand inte vill lossna och då måste den dras ut,
detta täcker vissa försäkringar (se vidare under “Försäkring” senare i kompendiet).
Det är inte bara hårlösheten som skiljer den nakna från Powder Puffen. I och med FOXI3 mutationen
som den nakna bär påverkas även utvecklingen av antalet tänder, form och placering av dessa. En
hårlös valp med vissa tänder kan byta ut dem mot samma permanenta, men de kan också vara så att
det inte kommer ut någon permanent tand där valptanden suttit eller sitter kvar. Det kan också vara
tvärt om, att vissa tänder som valpen saknat kommer fram som vuxentänder. Om valpen t.ex. inte
byter ut sina hörntänder mot nya permanenta kan dessa sitta kvar hela livet eller stora delar av livet
och fungera precis lika bra som en permanent tand. Är du osäker vänd dig alltid till din uppfödare
eftersom vissa veterinärer inte alls är bekanta med den naknas tandstatus.
Inkallning:
Lär valpen direkt att ”namnet” innebär
något positivt, en godbit, gos, lite bus, en
speciell leksak som bara får lekas med just
vid inkallning. Förutsättningen för att
kunna ha en hund lös är ju att den
kommer när man kallar på den. Har ni inte
inhägnad tomt så går det bra träna inne
eller träna med koppel/lina tills
inkallningen sitter. Viktigt är att det i
början av träningen inte finns något som
kan störa valpen och ju säkrare
inkallningen blir desto mer ökar man
störningarna. Att gå en valpkurs,
slyngelkurs eller allmänlydnad är bra för
både dig och valpen.

Foto: Fredrik Ekenborg

Uppfostran:
Det är viktigt att redan från börjar fundera över och bestämma vart gränserna går i just ert hushåll
samt träna in de allra viktigaste grunderna. Det är viktigt att valpen tränas från början under lek i vad
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den får göra och inte. Ge valpen mycket beröm när den gjort något rätt och var tydlig när den gör
något som inte är önskvärt. Valpen älskar dig gränslöst och skarpa tillrättavisningar kan bryta det
förtroendet. Var konsekvent och kom ihåg att det inte lönar sig att bli arg, valpen gör aldrig något för
att vara dum eller irritera dig, den går bara på sin instinkt.

Socialträning:
Det är mycket viktigt att hunden lär sig att umgås med andra hundar och främmande människor så
snart den blivit bekväm i sin nya miljö. Se dock till att det alltid blir positiva upplevelser och
kontakter, framförallt i början. Tänk på att inte låta valpen träffa andra okända hundar förrän den är
vaccinerad med andra sprutan eller var noga med att hundarna den träffar inte är sjuka eller har
bristande vaccinationsskydd. Var noga med att höra dig för när du möter en annan hund om den är
vänlig mot andra hundar. Valpkurser är ofta ett mycket bra sätt att både socialträna och träna
valpen på grundläggande lydnad. Det är bra att träna kontakt med sin hund även när det finns
störningsmoment runt omkring i form av andra hundar och människor. Besökare kan hjälpa till att
träna valpen på vissa saker, men ta det
lite varligt. Be gärna den besökande
känna på valpen och sedan en godbit,
bra träning inför utställning, tandvård
eller veterinärbesök. Introducera
valpen långsamt till större och mer
brusiga miljöer. Bär alltid hunden i
rulltrappa, oavsett ålder, och se till att
ha kort koppel och att hunden står
längst in eller i din famn om ni ska åka
hiss. Till den sociala träningen hör också
bilträning eller buss och tåg om man
transporterar sig så. Gör saker som
kommer att ingå i ert vardagsliv och
aktiviteter ni gör under ledigheter så
blir det enklare att ha hund.
Foto: Annika Madsen

Klor
Klipp hellre klorna ofta och lite än sällan och mycket, ju oftare du klipper klorna desto fortare går det
att vänja valpen vid hanteringen. När du börjat avsluta inte om valpen krånglar lite, utan ge något
gott då den är duktig och ibland räcker det med en eller två klor då den sköter sig och får beröm så
förstår den att det lönar sig att vara stilla. Passa på när valpen är trött och gör det till en mysig stund
i knät så har du mycket tillbaka när hunden växer.
Öron
Ha uppsikt över att det är rent i hörselgången och att det inte luktar illa. Ibland kan det växa ganska
mycket hår i öron öppningen, det håret kan man klippa eller varsamt plocka bort så att det inte
samlas smuts och orenheter i örat. Vill du plocka så ta tag i några strån så långt ner som möjligt och
dra mjukt. Be din uppfödare visa dig hur man gör för att det inte ska bli smärtsamt eller obehagligt
för valpen.
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Päls och Hud
Powder Puff
Pälsen hos puffarna bör borstas och skötas noggrant och under pälsbytet är det stundtals mycket
pälsvård för att senare plana ut och bli mer lätthanterligt. Vänd dig först och främst till din
uppfödare för hjälp med hur du bäst sköter pälsen. Ett gott råd är att aldrig borsta i lortig päls och
att bada direkt du ser en tova och red ut dessa direkt. Tovorna växer gärna fort om man inte tar dem
direkt och täta bad kan vara att föredra periodvis om man vill ha en päls i full kondition. Alla
långhåriga hundar kräver att man borstar och badar kontinuerligt med hundanpassat schampo och
balsam. Bildas det tjocka tovor i pälsen in mot kroppen sliter och drar det i skinnet vilket är
smärtsamt och i värsta fall kan hunden få våteksem. En pälsras får aldrig hamna i den situationen för
att du som ägare negligerat att ge hunden den pälsvård den måste få. Din uppfödare kan råda dig
om vilka produkter och tekniker som är lämpligast att använda för att sköta pälsen efter ert behov.
Vill man inte ha sin puff i full päls så går det utmärkt att klippa dem i en enklare kortare frisyr. Det
underlättar mycket för både dig och hunden och du kan enkelt göra det själv med en klippmaskin
med lämplig längd på skäret eller distanskam. Om man vill kan man vända sig till ett hundtrim eller
till sin uppfödare för hjälp. En hund som ska ställas ut på utställning ska inte vara klippt utan visas i
full naturlig päls för att få en korrekt bedömning.

Foto: Ulla Montan
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Hårlös
Den hårlösa varianten av rasen har olika grader av nakenhet vilket kräver olika mycket av dig som
ägare. Din uppfödare kan ge dig tips och råd om hur du bäst sköter din valp och hur du ska klippa
valpen och vilka maskiner som är bäst. Vissa väljer att låta håret på sina nakna växa under t.ex.
vinterhalvåret och klipper ner dem först till våren. Andra håller sin nakna, som är i behov av det,
klippta med klippmaskin året runt. Beroende på vilken typ av hud hunden har samt hur smutsig den
är behöver den badas efter behov.
Till sommaren kan de hundar som har ljus hud bränna sig i solen och därför kan det vara bra att ta på
dem en tunn tröja som skydd. Är de ljusa i ansiktet kan man smörja med lite solskyddsfaktor för att
skydda dem från att bränna sig. Den hårlösa kinesen älskar att vara ute i sol och värme!

Skydd mot väder och vind
Med rätt kläder så älskar kinesen att vara ute även då det är lite kyligare. Givetvis så skiljer det sig
mellan individer hur tåliga och påverkade de är av kyla, framförallt så är det väta som ställer till stora
problem. En blöt hund är en kall hund. Man får också ha i åtanke att de inte alltid “vet sitt eget
bästa”, även om de kanske inte visar beteende på att de fryser kan fysiologiska skador som
frostskador uppstå, så var uppmärksam! Powder Puffen har förstås sitt naturliga skydd i form av
pälsen, dock bör man ta hänsyn till att puffen inte har päls som är lika värmande och
vattenavstötande som vissa andra raser, den snarare suger åt sig vätan än stöter bort den. Pälsen
blir lätt blöt och det fastnar gärna stora sjok med snö längst benen och under magen vilket kan bli
oerhört smärtsamt för hunden bara efter en liten stund. Se till att klippa bort håret mellan
trampdynorna för att undvika att det skapas isklumpar under tassarna.

Foto: Anna Carlsson
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Eftersom den nakna varianten varierar i behårighet så får man ta hänsyn till hur skyddande den lilla
päls de väl har är. En naturligt naken har av logiska skäl inget som helst skydd mot kyla, vind och
fukt, medan en hårig naken har ett visst skydd mot vädrets makter men fortfarande inte så mycket
att de klarar sig utan skydd. Precis som hos oss människor så är vissa mer frusna än andra, men vi är
trots det alla lika sårbara utan skydd. En fuktig hund är en kall hund och därför bör man alltid se till
att kläderna är vattenresistenta om det regnar eller är blötsnö. En kines med lite hår på tassarna blir
lätt kall om dessa, speciellt om det är blött, och kan därför med fördel ha skor på sig. Om man inte
har skydd på tassarna och man går där det är blött och kallt eller saltad väg så kommer hundens
tassar att kylas ner väldigt fort och även ta skada av saltet som måste sköljas bort efter varje
promenad. Tänk på att unga, gamla och sjuka djur alltid påverkas mer av kyla.
Vid promenader ska kinesen alltid förses med tillräckligt varma skyddande kläder för att klara den
temperatur och det väder som är för tillfället. Tecken på att din hund fryser kan vara att den darrar,
drar ihop kroppen och kutar med ryggen, inte vill gå, står med en tass lyft, eller går bakom dig i
kopplet med sänkt huvud och
svans. Redan vid någon
minusgrad kan vissa individer
tycka att det är obehagligt att
vara ute. Vid torrt och kallt
väder med rätt kläder går
kinesen gärna härliga
promenader men tänk på att
det är bättre att aktivera sin
hund inomhus och gå väldigt
korta kisspromenader om det
är väldigt kallt eller blött ute
och hunden riskerar att ta
skada.
Vaccineringar:
Valpen är vaccinerad när du hämtar den (exakt vilken vaccinering som getts ser du på
registreringsbevisets vaccineringssida eller i passet om sådant utfärdats) därefter ansvarar du för att
vaccinera valpen och vanligast är att den vaccineras vid 12 veckor och 12 månader för att sedan fylla
på med några års mellanrum. Följ rekommendationerna från Statens Veterinärmedicinska Anstalt.
Avmaskning:
Valpen bör vara avmaskad när du hämtat den. Numera avmaskar man inte vuxna hundar per rutin
utan vid behov och på apoteket finns ett kit som heter ”kolla masken” som man kan använda för att
inte avmaska i onödan.
Sjukdomar:
Hundens normaltemperatur ligger någonstans mellan 37,5 och 39 grader. Vänj hunden att ta
tempen så att du vet vilken temperatur din hund har normalt. Vid sjukdom frågar veterinären efter
hunden temp. Är du orolig över att din hund inte mår bra men det inte är akut vänd dig till din
uppfödare först. Du kan även använda digitala veterinärkliniker där du får prata med en veterinär
direkt via en app i mobilen. Är hunden allvarligt sjuk ska du uppsöka vård direkt!
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Motion:
Valpen motionerar bra själv. I början bara runt din gård i sin egen takt. Sedan utökar du sträckan
efter hand till att omfatta gatan där du bor, kvarteret o.s.v. går du själv långa promenader så kan du
varva att bära hunden i famnen och sätta ner den emellanåt. Om du ger en valp för mycket motion
kan leder och muskulatur ge vika med
skador som följd. Din hund har också
liksom vi ett stort frihetsbehov det
måste du tillgodose genom att låta den
springa fritt någon stund varje dag. Då
får den sträcka på ben och muskulatur i
sin egen takt. Tänk dock på säkerheten
och låt valpen vara lös på inhägnat
område tills inkallningen sitter.

Foto: F.W. Lemmeke

Försäkring:
Idag så drar veterinärvården lätt iväg och det kan bli en riktigt dyr historia. Något litet kan helt
plötsligt bli en stor utgift när veterinären inte hittar vad som är fel, eller när vovven inte svarar på
behandlingen. En försäkring är självklart en utgift i sig, men det är också en försäkran om att du kan
behandla ditt djur vid sjukdom och inte behöver avliva din bästa vän för något som går att åtgärda
om pengarna hade funnits.
När du väljer försäkringsbolag så är det viktigt att välja ett som du känner dig trygg med. Se till att
valpen försäkras innan 120 dagars ålder eller 4 månaders ålder (beroende på bolag) eftersom alla
bolag har detta som en “gyllene” gräns för att försäkringen ska ersätta bl.a. ledsjukdomar. Om
hunden är oavbrutet försäkrad innan den åldern går det bra att byta bolag och få samma skydd i
framtiden. Dock är det oerhört viktigt att inför ett eventuellt byte av försäkring uppge tidigare
skador/sjukdomar eftersom dessa kan ge undantag i en ny försäkring om bolaget inte erbjuder fri
flytträtt. Enklast är att prata direkt med ett försäkringsombud för att få hjälp att både teckna en bra
försäkring men också för att jämföra hur försäkringen står sig mot andra försäkringar.

Se till att ha framförhållning och ordna med försäkringen så att valpen är försäkrad redan på
leveransdagen, en olycka händer så lätt! Kolla även med din uppfödare om valpen är försäkrad innan
den flyttar. Din uppfödare har den försäkring som passar denne bäst utifrån det antal hundar denne
har och med den omfattningen som denne anser är nödvändig. Jämför därför flera bolag innan du
bestämmer dig eftersom din försäkring ska passa just dina behov. Det är inte helt ovanligt att vissa
mjölktänder ibland inte återbildar roten, vilket innebär att den inte kan lossna av sig själv utan måste
dras ut. Kolla därför om extraktion av valptänder ingår innan du tecknar din försäkring.
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Valpens Utvecklingsperioder
7-16 veckor:
Vid sju veckor är det full fart som gäller tills orken tar slut och alla små barn somnar tillsammans i en
hög. Valparna är mycket nyfikna och utforskar gärna världen i den här åldern, men världen kan
fortfarande vara stor och ibland lite läskig. Det är viktigt att ge din valp stöd och inte låta den pröva
sig fram. Precis som vi gör med våra barn så är det viktigt att hjälpa valpen i olika situationer, gå fram
tillsammans och titta på det som är läskigt och faktiskt lyfta upp den lilla om världen blir för stor eller
framfusig. Läs av din valp och ge stöd. Det är viktigt att valpen ges möjlighet till att bygga
självförtroende och tillit till sin omvärld och inte tvingas igenom läskiga situationer.
När du får hem din valp så låt den i lugn och ro undersöka sin omgivning. Din valp kommer att vara
nyfiken och lekfull, men också behöva sova mycket. Ibland får man en liten som sover mer, och
ibland en som vill röja och inte alls sova. Mata valpen på ungefär samma tider, gärna tre eller fyra
gånger om dagen (till exempel 8, 12, 16 och 21). Det är även under den här perioden det är extra
viktigt att få in rutiner med rumsrenhet.
Lär din hund sitt namn, att
lyssna och att ta kontakt.
Prata med din valp, beröm
när den tittar på dig och
träna genom att säga namnet
och ge godis. Se till att alltid
ha godis till hands så lär sig
valpen snabbt sitt namn,
samt beröm med glad röst
när valpen lyssnar. Glöm inte
att ge din lilla hund mycket
kärlek, klapp och kel.
Foto: Molly Drozd

Vid 12 veckor så ges 12-veckorssprutan, så glöm inte att boka in detta hos veterinären.
Om du har andra hundar så är det bra att hålla lite koll. Vissa vuxna hundar är duktiga på att
uppfostra lagom, medan vissa inte säger till alls och andra är alldeles för hårdhänta. Det är dock
viktigt att den vuxna får säga till om valpen är för jobbig eller oförskämd mot den vuxna. Det här är
en oerhört viktig del av valpens uppfostran, att få lära sig “hundspråk”. Lämna aldrig valpar och barn
utan uppsikt! Små barn greppar hårt så ett öra, en svans eller päls kan bli föremål för dess intresse
vilket kan resultera till att valpen far illa. Låt inte heller barnen bära valpen, utan låt dem sitta ner
och låta valpen klättra upp i knät om den vill.
En liten valp skall aldrig lämnas i en högre möbel, även om den sover tungt. Det är inte ovanligt att
man vid fredagsmyset i soffan kilar iväg för att göra något, och så vaknar valpen, upptäcker att du är
borta och hoppar ned. I värsta fall kan valpen bryta benet eller skada sig illa. Vår ras är väldigt mobil
av sig och tar sig många gånger tidigt själv upp i höga möbler, men även här är det viktigt att vara lite
försiktig med att låta valpen hoppa ned själv.
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Lär din valp att gå i koppel och låt den inte springa lös på gator och gångvägar. Det är viktigt att
respektera andra människor, och har man en glad valp som vill hälsa är det bra att låta folk hälsa,
eller be att någon hälsar på valpen då och då. Om din valp skulle vara osäker så be folk att sätta sig
ned och ge valpen en godis (som du alltid har med dig i fickorna). Tvinga inte fram din valp till
människor eller hundar som den är rädd för, och var försiktig med att låta andra lyfta upp valpen.
Det är mycket viktigt att sätta ned valpen försiktigt och nära golvet, och inte släppa ned den som
man till exempel kan göra med katter. Valpar ramlar och slår sig om man släpper dem för högt
ovanför marken vid nedsättning.
En annan viktig sak är att klippa klor regelbundet, under lugna förhållanden. Gör det när din valp har
lekt och är trött. Träna även på hantering, och gärna när valpen är just trött så att du kan raka, föna
och bada din valp utan att ni behöver bråka.
4-9 månader
Det är viktigt att din valp får komma ut och bekanta sig med världen. För en liten hund är det mycket
att upptäcka, och beroende på hur stark din hund är mentalt kommer den att bemöta omvärlden på
olika sätt. Bli aldrig arg om din hund är osäker, utan ge den tid och stöd. Kom ihåg att det fortfarande
är en valp (upp till nio månader, då hunden blir “junior”), och precis som människobarn så kan den
bli osäker på vissa saker. Låt din valp utforska, gå fram till sådant som den reagerar på och ge godis.
Ibland kan man lägga en godisbit på en läskig stubbe, så går hunden fram och får belöning, och
upptäcker också att stubben är fullständigt ofarlig. Viktigt är att aldrig tvinga hunden!
När du är ute och socialiserar din valp så är det bra att, om du har med andra hundar, ha trygga
hundar som inte är rädd för saker eller människor. Om din vuxna hund skäller eller kanske till och
med morrar på människor
så kan det hända att din
valp blir osäker på
situationen, eftersom att
den vuxna signalerar att
det är något farligt. Om
den vuxna hunden å andra
sidan är trygg, glad i
människor och vill gå fram
för att bli klappad påverkar
det den lilla positivt. Detta
är extra viktigt under
valpens första veckor hos
dig.
Foto: Soile Lindberg
En annan viktig sak att komma ihåg är att även om din valp är mycket glad, självsäker och orädd, så
kan den en dag komma in i en mer osäker period. Läs av din hund och hjälp den - även de bästa och
stabilaste valparna kan någon gång behöva stöd och hjälp.
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7-12 Månader
Runt den här perioden blir hunden oftast könsmogen, vilket kan påverka varje individ lite olika.
Ibland kan detta dra igång en mer “osäker” period, men det är absolut inte ett måste. Ibland
passerar perioden helt obemärkt.
Vissa tikar kan påverkas mer än andra av sina hormoner kring löp. De kan bli slöa, inte vilja äta, verka
deprimerade, bli skendräktiga och ta till sig t.ex. mjukisdjur som en “valp”. För att undvika
skendräktighet så är det bra att motionera lite extra, kanske ge lite mindre mat och ta bort hennes
låtsasvalp. Då hanarna blir könsmogna märks det oftast genom att de blir mer intresserade av andra
hundar, vissa nosar gärna på tikar och det blir mer intressant att kissa där andra har kissat.
Om din hund inte är mycket matglad så kan du ibland även märka det på deras aptit. Här väljer alla
att göra olika, testa till att börja med att blanda ut fodret med en tesked/matsked färskfoder,
blötfoder eller någon fet sås då och då. Ibland behöver du kanske göra det vid varje måltid. Försök
detta innan du börjar experimentera med foderbyte eftersom byten bör göras succesivt för att
magen ska vänja sig samt att det i värsta fall kan leda till en mer kräsen hund. Har du stora problem
med att få din hund att äta så är det bra att kontakta din uppfödare för råd, alternativt någon som är
duktig på hund. Ha även koll på hundens mun och tänder, kanske har den ont i munnen pga. något
som fastnat, en valptand som sitter illa, en tand som blivit skadad eller inflammation i tandköttet
som gör att det gör ont när den försöker äta.
9-15 Månader
Här någonstans kan din hund komma in i en så kallad “spökperiod”. Det varierar från hund till hund
vid vilken ålder detta inträffar, samt hur kraftigt. Det vanligaste är att du upptäcker att din hund
kanske blir lite mer skällig, och kan reagera på saker som den vanligtvis inte reagerar på. Samma sak
gäller här som ovan; ge hunden stöd om det behövs.
Ibland har man inte tid att titta på saker utan får helt
enkelt fortsätta gå, och då brukar hunden släppa den
där soptunnan som var så läskig, eller stubben som
faktiskt aldrig stått bredvid er stig innan. Gör den inte
det är det bra att återigen gå fram och titta på det
läskiga - locka, ge godis och tvinga inte. Beroende på
hur din hund är kan det ibland gå att lyfta fram
hunden till det som är läskigt och ge godis, eller låta
hunden ta en godis från det som är läskigt. Här måste
du känna av och läsa in själv.
24 månader
Runt 24 månader räknas småhundar överlag som
vuxna. Har du en stabil hund kommer inga större
ändringar ske i hundens beteende. Kinesen är en ras
som gärna slappar i soffan men som också gärna
hänger med på olika äventyr som dess människa kan
tänkas hitta på. Även en vuxen hund behöver fysisk
och mental stimulering för att må bra.
Foto: Åsa Nilsonne
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Att tänka på
Om rasen
Chinese Crested Dog är idag en mycket populär hundras. Den beskrivs ofta som en idealisk
familjehund, snäll och vänlig, pigg och lekfull. Den är idag aktiv inom de flesta sporter som
Rallylydnad, Freestyle, Agility, Viltspår och som vårdhund med mycket goda resultat. Dessutom är
den en populär utställningshund som ofta älskar att få showa i ringen. Gå mer än gärna valpkurser,
unghundskurser eller kurser när din hund är äldre. Det är roligt både för hund och ägare!
Rasen är, i jämförelse med många andra, en enkel hund som alla kan ha så länge de älskar sin hund
och sköter den som man ska. Rasen är någorlunda lojal mot sin ägare, men inte så lojal att den
utesluter familjemedlemmar. Den är mycket inkluderande och standarden föreskriver att den ska
vara gladlynt, aldrig aggressiv. Rasen är överlag frisk, men vissa hälsotester bör utföras inför avel.
Chinese Cresteds är uthålliga små hundar som gärna går med på promenader. De kläs efter väder
och sunt förnuft, och vill inte frysa. Genom att ta hand om din hund nu och inte låta den gå utan
kläder i för kallt väder så förebygger du också skador eller krämpor när hunden kommer upp i högre
ålder. Den nakna har inte något naturligt skydd mot väder och vind och SKA därför kläs på ett
lämpligt sätt. Ta hand om din vän nu så ger du även vovven bästa förutsättningarna för ett gott liv
som gammal. Ingen vill gå naken eller i en tunn sommartröja i snö, regnrusk eller några få
plusgrader.
När de är väldigt små valpar ska de inte gå för långt, men de orkar också mycket. De ska inte
motioneras när de är små utan får följa med på sina egna villkor. Ska man gå långt bör man kunna
bära valpen eller sätta den i en vagn eller ryggsäck. Hård motion vid ung ålder leder till
förslitningsskador.
Från introduceringen, som skedde under 1970-talet i Sverige, har antalet registrerade kineser ökat
kraftigt till 2009 då rasen var en av de allra populäraste raserna och med över 1000 hundar
registrerade. Siffrorna har därefter successivt sjunkit, men det är fortfarande en populär
sällskapshund.
Försiktighetsåtgärder
Det är alltid oerhört viktigt att se till att inte ha sin hund lös innan den kommit in i familjen och är
bekväm i sitt nya hem. I en helt ny miljö eller om hunden är intresserad av vilt kan det hända att den
springer bort. Är hunden dessutom osäker eller blir skrämd kan den bli blockerad och fly. Så därför
är det av yttersta vikt, speciellt med valpar, att de är kopplade tillfredställande och att man inte tar
några onödiga risker innan den är korrekt tränad på inkallning och stanna. Tänk även på att
koppeltvång råder under tiden första mars till 20:e augusti.

Är din hund osäker så undvik att ha den lös tills du känner att din hund är stabil i situationen. Släpp
inte hunden i folktätt område när det är mörkt, eller i samband med till exempel nyår då det kan
smällas både i tid och otid. Detsamma gäller i hundmöten - om din hund är osäker med andra
hundar så låt den inte träffa nya hundar utan ett ordentligt halsband eller sele.
Under din hunds första levnadsår bör den stanna inomhus med sällskap under nyårsfirandet. Rasta
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din hund i god tid innan tolvslaget, och vänta tills morgonen därpå för att rasta igen. Ta inte ut din
valp eller unghund under tolvslaget. Även en skottfast hund kan bli skrämd om du bor där det smälls
väldigt mycket. Det är alltid bäst att vara på den säkra sidan.
Lek - lika barn leka bäst?
Ordspråket “lika barn leka bäst” kan vi väl alla hålla med om att det många gånger inte stämmer alls.
Inom vår ras finns det dock vissa sanningar i det. Dels har kinesen vissa drag av “hundrasism” i sig,
och kan gärna exkludera andra raser. De blir oftast glada när de ser rasfränder, och många väljer
bort andra raser framför just en annan kines.
En annan viktig aspekt vid lek är att vara försiktig med att släppa ihop stora och små hundar. Detta
avrådes helt under valp perioden då det är mycket stor risk för skada. Även om den stora hunden är
snäll räcker det med att den lägger en tass fel på den lilla för att skada ska uppstå. I vissa fall går det
så illa att hunden dör eller måste avlivas.
Allergivänlig
Det finns inga allergivänliga hundraser, men vissa raser fungerar bättre än andra. Rasen fungerar
ofta bra hos många som annars är allergiska mot hund, men allergi är väldigt indviduellt så säker kan
man aldrig vara. Ofta upplevs puffen som mer allergivänlig än den nakna. Vi har många uppfödare av
kines som faktiskt är allergiska, men som tål rasen, och många sällskapsägare som nästan gett upp
hoppet om hund men testat kines och det har fungerat ypperligt.
Rasnamnet
Chinese Crested Dog
kommer i två varianter;
den nakna (Chinese
Crested) och den pälsade
(Powder Puff). Chinese
Crested Dog syftar dock
till båda varianterna. Till
vardags kallas de oftast
för “kines” och “puff”.
Många vill gärna säga
“Kinesisk nakenhund”,
vilket vi rasfränder
avråder från. Detta ger fel
intryck av rasen - den är ju
inte helt naken då den har
både crest, sockor och
plym, och mer eller
mindre hår på kroppen,
samt att det exkluderar
den pälsade varianten,
Powder Puff.

Foto: Elin Gunnarsson
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Hundlitteratur
The Complete Chinese crested – Brenda Jones
Chinese Crested (Pet Love) – Juliette Cunliffe
A New Owners Guide to Chinese Crested – Joseph Rachunas
Valpskolan – Körkort för hundägaren – Barbro Börjesson
Första Valpboken- Forma din valp med enkla metoder redan från 8 veckors ålder- Monica Hillman
Lexicon i hundspråk – Anders Hallgren
Inkallning är så mycket mera – Memea Molin
Se vad jag säger – Memea Molin
Kontakt kontrakt – Memea Molin
Hundägaren – Svenska Kennelklubbens förlag
Hundspråk – Renee Sjöberg
Mitt i ringen – Johan Adlercreutz
Djurens känslor- Per Jensen
Stora boken om att skaffa och leva med hund- Anders Hallgren
Lexikon i hundspråk- Anders Hallgren

Foto: F.W. Lemmeke
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Rasstandard
CHINESE CRESTED DOG
Grupp 9 FCI-nummer 288 FCI-standard på engelska publicerad 2011-02-16
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2017-04-10
Illustration: J. Campin, KC Picture
Ursprungsland/hemland
Kina/Storbritannien
Användningsområde
Sällskapshund
FCI-klassifikation
Grupp 9, sektion 4
Bakgrund/ändamål
Chinese crested dog förekommer i två varianter – den hårlösa och powder puff. Den hårlösa
varianten har en tofs (”crest”) på huvudet som sträcker sig en bit ned på nacken, päls som täcker
tårna (”socks”) och en plym på svansen. Resten av kroppen är, som namnet antyder, hårlös. Hos
varianten powder puff är kroppen helt täckt av en slöja av lång mjukt hår. Det är svårt att fastslå
rasens ursprung men det sägs att den ägdes av familjer från Han-dynastin i Kina. Chinese crested dog
utvecklades på den tiden som väktare av byggnader där skatter och värdeföremål förvarades och, i
en större tyngre typ, som jakthundar. Rasen förekom på hundutställningar i USA från 1885 till 1926
men syntes därefter knappast till under bortåt 50 år.
Helhetsintryck
Rasen är en liten, rörlig och graciös med medelfin till fin benstomme. Den har antingen slät, hårlös
kropp och päls endast på huvud, tassar och svans eller är täckt med en slöja av mjuk päls. Två skilda
typer av rasen förekommer: hjorttyp - elegant och finlemmad - och ”cobby”-typ med tyngre kropp
och benstomme.
Uppförande/karaktär
Chinese crested dog är gladlynt och aldrig ilsken.
Huvud
Huvudet skall vara slätt utan överdrivna rynkor. Avståndet från skallens bas till stopet skall vara lika
med avståndet från stopet till nosspetsen. Huvudet skall ge ett behagfullt intryck. Uttrycket skall
vara alert.
Skallparti
Skalle
Hjässan skall vara lätt rundad och långsträckt.
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Stop
Stopet skall vara endast lätt markerat utan överdrift.
Ansikte
Nostryffel
Nostryffeln är ett utmärkande drag. Den skall vara smal och i proportion till nospartiet. Alla färger är
tillåtna.
Nosparti
Nospartiet skall vara torrt och lätt avsmalnande men aldrig spetsigt.
Läppar
Läpparna skall vara strama och tunna.
Käkar/tänder
Käkarna skall vara starka med perfekt och regelbundet saxbett, det vill säga den övre tandraden skall
tätt överlappa den undre tandraden.
Kinder
Kinderna skall vara väl utmejslade, torra, flata och avsmalna mot nospartiet.
Ögon
Ögonen skall vara medelstora och mandelformade, sitta brett isär och vara så mörka att de förefaller
svarta. Litet eller ingen ögonvita får synas.
Öron
Öronen skall vara lågt ansatta, dvs den högsta punkten av örats bas skall vara i nivå med yttre
ögonvrån. De skall vara stora och upprättstående, med eller utan fransar, utom hos powder puff där
hängande öron är tillåtet.

Hals
Halsen skall vara lång, elegant, utan löst halsskinn och med vacker välvning övergå i ett starkt
skulderparti. När hunden är i rörelse skall halsen bäras högt och lätt böjd.
Kropp
Kroppen skall vara smidig och medellång till lång.
Överlinje
Rygglinjen skall vara plan.
Ländparti
Ländpartiet skall vara stramt.
Kors
Korset skall vara väl rundat och muskulöst.
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Bröstkorg
Bröstkorgen skall vara ganska bred och djup, inte tunnformad, och utan framträdande bröstben.
Bringan skall nå ned till armbågen.
Underlinje och buk
Buklinjen skall vara måttligt uppdragen.
Svans
Svansen skall vara högt ansatt och bäras uppåt eller bakåt då hunden är i rörelse. Den skall vara lång
och avsmalnande, tämligen rak, inte ringlad eller böjd åt sidan, utan naturligt hängande i vila.
Svansplymen skall vara lång och ymnig. Den skall vara begränsad till de nedre två tredjedelarna av
svansen. Gles plym kan accepteras.
Extremiteter - Framställ
Helhet
Frambenen skall vara långa och slanka samt väl placerade under kroppen.
Skulderblad
Skulderpartiet skall vara torrt och smalt. Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda.
Armbåge
Armbågarna skall ligga tätt intill kroppen.
Mellanhand
Mellanhänderna skall vara tunna, starka och nästan lodräta.
Framtassar
Långsträckta och smala hartassar. Klorna skall vara måttligt långa och får ha vilken färg som helst.
Hos den hårlösa varianten skall pälsen helst begränsas till tårna (”socks”) och inte sträcka sig högre
upp än handlovarna. Framtassarna får varken var inåt- eller utåtvridna.
Bakställ
Helhet
Bakbenen skall vara brett ställda. De skall vara så vinklade att de ger en plan rygg.
Knäled
Knälederna skall vara starka.
Underben
Underbenen skall vara långa och harmoniskt övergå i hasorna.
Has/hasled
Hasorna skall vara lågt ansatta.
Baktassar
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Långsträckta och smala hartassar. Klorna skall vara måttligt långa och får ha vilken färg som helst.
Hos den hårlösa varianten skall pälsen helst begränsas till tårna (”socks”) och inte sträcka sig högre
upp än handlovarna. Baktassarna får varken var inåt- eller utåtvridna.
Rörelser
Rörelserna skall vara långa, flytande och eleganta med god räckvidd och stor drivkraft.
Hud
Huden skall vara av fin struktur, mjuk och kännas varm vid beröring.
Päls- Pälsstruktur
Hos den hårlösa varianten får inga större hårförsedda fläckar förekomma någonstans på kroppen. En
lång böljande huvudtofs (”crest”)är att föredra, men en gles accepteras; idealiskt börjar den vid
stopet och smalnar av ned mot nacken. Hos powder puff består pälsen av en underull med mjuk
slöja av långt hår. Slöjpälsen är karaktäristisk.
Färg
Alla färger och färgkombinationer är tillåtna.
Storlek/vikt
Mankhöjd
Hanhund: Idealmankhöjd 28–33 cm.
Tik: Idealmankhöjd 23–30 cm.
Fel
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och
dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.
Diskvalificerande fel
• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter.
Nota bene
Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till avel.
Testiklar
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.
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