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Förord 

Inför den planerade domarkonferensen oktober 2015, har CCRs 

styrelse omarbetat det tidigare raskompendiet från 2008. 

Ändringarna i texten är baserade på vår nya rasstandard, och vi har 

lagt till nya bilder. I vår nya rasstandard har det tillkommit två 

diskvalificerande fel och chow chow ingår även i SRD, som är en viktig 

del i vårt gemensamma arbete för rasens hälsa.  

Det är vår förhoppning att domarkår såväl som uppfödare ser till att 

chow chowen som ras får behålla sina särdrag utan överdrifter, så att 

sundhet och livskvalité sätts i första rummet, och att detta 

kompendium kan vara till god hjälp härtill.  

 

 

 

Blå valp, där färgen på ögonen harmonierar med pälsfärgen. 

Pälsfärgen mörknar oftast med åldern. 
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Inledning Historik 

Så långt tillbaka som 600-talet före Kristus klassades chow 

chow som jagande hund i Kina, använd till att angripa vargar 

och leoparder. Senare blev den också använd till vildfågeljakt. 

På vintern användes chow chowen i stor utsträckning som 

slädhund och lastdjur och till att vakta och driva tamboskap. 

Även om chow chowen idag huvudsakligen är en 

sällskapshund, bör man alltid ha ursprunget som arbetshund i 

minnet för att förstå chow chowens beteende. Chow chow är 

en reserverad hund och detta måste man respektera. Dock 

får reserverad aldrig förväxlas med skygghet och rädsla.  

Chow chow är en självständig familjehund som kräver sin 

ledare. Har den inte det, så tar den hand om ledarskapet 

själv.  

De första chow chowarna i Sverige registrerades 1927.  

Den första korthåriga chow chowen kom till Sverige 1978.  

Idag registreras cirka 100 chow chow-valpar per år, varav 

andelen korthåriga ökar konstant. 
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CCRs kommentar: 

Standarden börjar med karaktäristiken och 

helhetsintrycket som ger chow chowen dess 

speciella uttryck. När man ser denna oriental i full 

päls, är han en oemotståndligt vacker syn.  

Det som är mest iögonfallande är balansen som 

byggs upp av den kraftiga kompakta kroppen, god 

benlängd och det stolt burna huvudet. 

Chow chow är en aktiv, välbalanserad hund – 

längden på kroppen är lika med mankhöjden. Det 

önskvärda lejonlika uttrycket syns bäst när hunden 

ligger eller ses framifrån.  

Det massiva typiska huvudet omgivet av manens 

rikliga päls kan liknas vid ett lejons man, precis 

som balansen mellan huvud och kropp och 

huvudets stolta hållning, är lejonlikt.  

En chow chow skall ha värdighet, vara stolt och 

självsäker och den skall vara aktiv och pigg. 

   

  En chow chow trivs ute i alla väder 

 

 

 

Standard 
chow chow 
 
FCI-nummer 205 
FCI-standard på engelska publicerad 
2011-01-27 
FCI-standard fastställd av FCI General 
Committee 2010-10-13 
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp 
för standardfrågor 2012-11-21 
 

Ursprungsland/hemland: 

Storbritannien 

Användningsområde: 
Vakt- och sällskaphund 

FCI-klassifikation: 
Grupp 5, sektion 5 
 

Bakgrund/Ändamål 
Chow chow härstammar från Kina där 
den användes som vakthund men 
också till jakt. 
Rasen är känd i Kina sedan 2000 år 
tillbaka. Den är släkt med den nordiska 
spetsen, men har också något av 
mastiff i sig. På grund av Kinas stängda 
dörr-policy mot övriga världen, kom 
chow chow till andra länder först 
omkring år 1800. 
Rasen kom till England under sent 
1800-tal och uppmärksammades inte 
förrän runt 1920 då ett antal chow 
chow visades på Crufts 1925. 
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CCRs kommentar: 

Chow chow är en aktiv hund, varför en stark 

muskulatur och starka leder är en förutsättning. 

Helhetsintrycket måste vara en kvadratisk hund, 

inte för lång och inte för kort. Inte för lågbent 

eller högbent.  

 

 

Chow chow av utmärkt modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helhetsintryck 
Chow chow skall vara en aktiv, 
kompakt och väl samlad hund. Den 
skall vara tydligt välbalanserad med 
lejonlikt utseende. Rasen skall ha en 
stolt och värdig hållning och väl 
sammanhållen helhet. 
Svansen skall bäras väl in över ryggen. 
Chow chow måste alltid ha fria 
rörelser. 
Pälsen får inte vara så riklig att den 
inverkar negativt på rörelserna eller 
besvärar hunden vid het väderlek. 
Den blåsvarta tungan är karaktäristisk 
för rasen. 
 

Viktiga måttförhållanden 
Avståndet mellan manke och armbåge 
skall vara lika stort som avståndet 
mellan armbåge och mark. 
 

Uppförande/karaktär 
Chow chow är lugn till sitt sätt och en 
god vakthund. Till temperamentet är 
den självständig och trofast men 
reserverad. 
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CCRs kommentar: 
Huvudet skall vara stort och lejonlikt, omgivet av 

riklig man och skall stå i gott förhållande till 

kroppen i övrigt. Skallen får inte vara välvd och 

pannan inte ha för mycket rynkor och veck. Ett 

övertypat huvud med för mycket rynkor kan leda till 

att chow chowens tjocka hud delvis täcker ögonen, 

vilket är ett fel.  

 

Övertypat korthår            Övertypat långhår 

 

Bakhuvudet skall vara måttligt utvecklat utan 

markerad nackknöl. Ett kraftigt markerat stop är fel. 

En skåra från pannan till nosbenet skall vara tydligt 

skönjbar liksom en linje från ögonvinkeln som delar 

av kind från nosparti. 

 Ett chow chow-huvud kan aldrig vara typiskt utan 

”scowl”, som otvivelaktigt är ett av de mest 

karaktäristiska dragen hos rasen. Den är knappast 

möjlig att definiera eftersom flera detaljer bidrar till 

att skapa den. Korrekta öron, ögon och rynkor 

bidrar till denna ”scowl” som ger huvudet den 

önskvärda dystra uppsynen.  

Tungans översida skall vara blåsvart. En ljusare 

nyans på tandköttet, främst hos de ljusröda, kan 

inte betecknas som fel. Riktigt svart tandkött ses 

hos de svarta.  

Beroende på chow chowens tvära käkar sitter de 

sex incisiverna i nästan rak linje. 

Chow chowen skall ha saxbett, över- och underbett 

är fel. 

Huvud 
Skallparti 
Skalle 
Skallen skall vara flat och bred. 
 

Stop 
Stopet skall inte vara uttalat. 
 

Ansikte 
Nostryffel 
Nostryffeln skall vara stor, bred och 
svart. 
Hos gräddfärgade och nästan vita 
hundar är ljusare nostryffel tillåten och 
hos blå och blue fawn-färgade hundar 
skall nostryffelns färg harmoniera med 
pälsfärgen. (Svart är dock alltid att 
föredra.) 
 

Nosparti 
Nospartiet skall vara måttligt långt, 
brett från ögon till nosspets (inte 
rävlikt spetsigt). 
Partiet under ögonen skall vara väl 
utfyllt. 
 

Läppar 
Idealet är en helsvart mun inklusive 
gom och läppar med blåaktigt svart 
tunga. Dock är ljusare tandkött hos blå 
och blue fawnfärgade hundar och ännu 
mer så hos gräddfärgade och vita 
typiskt. 
 

Käkar/Tänder 
Käkarna skall vara kraftiga med starka, 
jämna tänder i ett perfekt, regelbundet 
och komplett saxbett. 
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CCRs kommentar: 

Det är särskilt ögonens uttryck som är så speciellt 

för rasen. Det oidentifierbara som betänksamhet, 

filosoferande, misstänksamhet, ibland även 

högdragenhet - som dock inte har med dåligt 

temperament att göra – är helt i harmoni med 

chow chowens orientaliska karaktär och 

disposition.  

Torra fina ögon 

Rinnande ögon behöver inte nödvändigtvis vara 

tecken på entropion som chow chow-ögon oftast 

förknippas med.  

Tidigare standard föreskrev små ögon, varför en 

del uppfödare förstärkte detta intryck genom att 

avelsmässigt avla vidare på mycket rynkor över 

pannan, vilket gjorde att hudpartiet helt eller 

delvis täckte ögonen och förstärkte intrycket av 

små djupt liggande ögon. Trycket från detta 

hudparti ökar tendensen till inåtrullning av det 

övre ögonlocket. Ögat blir lätt irriterat av hår och 

börjar rinna. 

Entropion förekommer också på det undre 

ögonlocket, men har inget med huvudform eller 

liknande att göra. 

Våta ögon kan också komma av trånga tårkanaler 

eller helt enkelt tillfällig irritation t.ex. genom 

drag.  

 

För ljusa ögon som ibland t.o.m. kan ses som gula 

är inte önskvärt.  

 

 
Ögon 
Ögonen skall vara mörka, ovala, av 
medelstorlek och sunda. Hos hundar 
med blå och blue fawnfärgad päls får 
ögonfärgen harmoniera med 
pälsfärgen. 
Hundar med sunda ögon, fria från 
entropion, skall inte dömas ner enbart 
på grund av ögonens storlek. 
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CCRs kommentar: 

Det typiska huvuduttrycket är i hög grad 

beroende av korrekta öron. Storlek, form och rätt 

placering är alltså av största vikt.  

Själva örat måste vara tjockt och styvt, inte 

vippande, böjda eller nedhängande. De skall vara 

täckta och kantade av tjockt kort hår, sitta brett 

isär och vara riktade fram mot ögonen. Ett stort 

upprättstående öra som man kan se rätt in i är 

verkligen oönskat. 

Anmärkningsvärt är också att chow chowen kan 

röra öronen oberoende av varandra. Då chow 

chowen lägger ner öronen går en del av 

”scowlen” förlorad, vilket visar betydelsen av 

öronens placering och sättet de bärs på. 

 Hos schatterade röda accentueras ”scowlen” mer 

än hos enfärgade svarta eller blå.  

 

   

 

                        Lågt ansatta öron 

 

                       

Halsen är av stor betydelse för helhetsintrycket. 

Den skall vara vackert böjd, full av styrka. En chow 

chow skall bära huvudet stolt. Till detta behövs en 

hals som är korrekt högt ansatt och tillräckligt 

lång. 

Öron 
Öronen skall vara små, tjocka och lätt 
rundade i spetsarna. De skall vara brett 
ansatta, bäras styvt och vara väl 
framåtlutade mot ögonen men peka 
något mot varandra. Detta ger det 
märkliga och karakteristiska, bistra 
utseendet, som är typiskt för rasen. 
Det bistra uttrycket får inte 
åstadkommas av lösa hudveck på 
huvudet. 
 

 
 

 
                   Korrekta öron 
 
 

 

Hals 
Halsen skall vara kraftig och 
omfångsrik, inte kort. Den skall vara 
lätt välvd och väl ansatt i 
skulderpartiet. Halsen skall ha 
tillräcklig längd, så att huvudet kan 
bäras stolt. 
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CCRs kommentar: 

Eftersom chow chowen är en kompakt kvadratisk 

hund skall ryggen vara rak, kort, kraftig och bred, 

bred även över länden. Bredden uppnås av väl 

välvda revben. 

Bakom bröstkorgen smalnar ryggen något för att 

åter bredda ut över länden. Detta innebär inte 

”getingmidja” vilket är missklädsamt.  

Länden skall vara kraftig, väl musklad och kort. 

Buken får aldrig vara uppdragen, hos hanar är en 

något avsmalnad linje önskvärd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Svansen är en dekorativ del, som bidrar till 

skönheten i helhetsintrycket. Den korrekta 

ansättningen, längden och att den är buren tätt 

mot ryggen, accentuerar den korta ryggen och 

exteriören. Svansen är tjock vid roten och smalnar 

mot toppen. En högt ansatt svans är vanligtvis 

kombinerad med en tilltalande bakdel. Det 

resulterar också i en rakare bakdel och längre 

muskler mellan bäcken och knäled, vilket i sin tur 

åstadkommer fart. En brantare och vinklad bakdel 

ger ofta en lös svans. Mest önskvärt är alltså en 

svans som ligger tätt över ryggen. Den kan få vara 

böjd så att den vilar på ena höften. Även en rullad 

svans är tillåten, men en skruvad/grisknorr eller 

en som är för lågt ansatt förstör konturen och får 

ryggen att verka längre.      

      

Kropp 
 
Rygg 
Ryggen skall vara kort, plan och stark. 
 
 
 

 
                  Bra ryggparti  
 
Ländparti 
Ländpartiet skall vara kraftfullt. 
 
Bröstkorg 
Bröstkorgen skall vara djup och bred 
med väl välvda revben, men inte 
tunnformad. 
 

Svans 
Svansen ska vara högt ansatt och bäras 
väl in över ryggen. 
 

             
                Väl ansatt svans  
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CCRs kommentar: 

Frambenen skall ha kraftiga muskler och kraftig 

benstomme. Chow chowen skall ha lätt sluttande 

skuldror för att bibehålla balans med den raka 

bakdelen.  

 
        Bra raka framben Smal front, tåar ut 

De första revbenens mindre böjning gör att de 

raka frambenen kan röra sig parallellt med 

kroppen utan att svänga, paddla eller gå ”tungt” 

runt revbenen.  

Fötterna skall, förutom att de är runda och 

kattlika med tjocka, täta trampdynor, även ha 

starka muskler för att behålla handlovarnas 

stabilitet.  

Väl knutna tassar med tjocka trampdynor, som 

chow chowen står högt på, fungerar som 

stötdämpare i den styltiga gången.  

Klorna ska vara korta och kraftiga, helst inte 

synliga. En spetsig tass med synliga klor är fel.  

 

 

 

 

 

 

Extremiteter 
 
Framställ 
 

Skulderblad 
Skuldrorna skall vara muskulösa och 
snedställda. 
 
Armbåge 
Avståndet mellan manke och armbåge 
skall vara lika stort som avståndet 
mellan armbåge och mark. 
 
Underarm 
Frambenen skall vara absolut raka och 
ha god benstomme. 
 
Framtassar 
Framtassarna skall vara små och runda 
(s.k. kattass). Hunden skall stå högt på 
tårna. 
 
 

 
 

 
          Bra front med ”kattassar” 



12 
 

CCRs kommentar: 

Bakbenen skall ha kraftiga muskler och grov 

benstomme.  

Den  för rasen speciella ”styltiga” gången kräver ett 

så rakt bakben som möjligt. Hasen tillåts att vara 

minimalt vinklad. Dock skall hasleden vara stabil, 

inte rörlig åt sidan eller framåt och den skall vara 

lågt ansatt. Bakbenen skall vara raka och parallella 

bakifrån sett. 

  

                              Två bra bakställ 

 

                            Överkotande bakben 

Bakställ 
 

Helhet 
Från sidan sett skall tassen vara 
placerad rakt under höftleden. 
 
Lår 
Låren skall vara väl utvecklade. 
 
Knäled 
Knälederna skall endast vara något 
vinklade. 
 
Underben 
Underbenen skall vara väl utvecklade. 
 
Has/Hasled 
Hasorna skall vara lågt ansatta. 
Haslederna får aldrig vara övervinklade 
framåt. 
 
Mellanfot 
Från hasorna och nedåt skall benen 
verka raka. 
 
Baktassar 
Baktassarna skall vara små och runda 
(s.k. kattass). Hunden skall stå högt på 
tårna. 
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CCRs kommentar: 

Traditionellt har uttrycket ”styltig” använts för 

chow chowens unika gång. Styltig betyder stel 

– ”gå stelt med stötig gång”, ”gå som på 

styltor”. 

Standardens uttryck ”pendelliknande rörelse” 

och chow chowens mycket knappa vinklar 

med nästan raka bakben, illustreras på ett 

utmärkt sätt av ordet styltig om man har 

ovannämnda betydelse i åtanke. 

Chow chowen rör inte bakbenen långt framåt 

eller bakåt. Stegen är korta och snabba och 

liknar en klockpendel. Den rör sig tämligen 

fort och uppvisar stor styrka och uthållighet.  

Även om chow chowens rörelser skall vara 

styltiga måste den ändå röra sig med spänst.  

Styltiga rörelser får inte förväxlas med hälta.  

      

                       Rastypisk glidande gång 

 

 

 

 

 

Rörelser 
 
Rasen skall ha ett ganska kort steg. 
Baktassarna skall inte lyftas högt, 
utan verkar glida över marken, vilket 
från sidan sett ger en pendelliknande 
rörelse. Rasens distinkt korta steg 
tillåter dock hunden att röra sig fritt, 
aldrig tungt, och med utmärkt 
uthållighet. 
Fram- och bakben skall röra sig 
parallellt. Rasen skall alltid kunna röra 
sig fritt utan några tecken på besvär.  
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CCRs kommentar:  

Den styva utstående pälsen är av stor betydelse 

för rasens typ.  

På långhårsvarianten är pälsen över rygg, 

bröstkorg och länd jämnlång. På benens 

framsidor och på tassarna är den kort och styv.  

På bakbenen bildar lång päls byxor och på 

frambenens baksidor fanor.  

På svansens undersida har pälsen samma längd 

som den har på ryggen, medan översidan har en 

extremt lång päls som ligger som en sky över 

ryggen. På nosen är pälsen kort och sammetslen, 

i pannan aningen längre.  

 

Öronen täcks av kort päls. Runt halsen och över 

skuldrorna är pälsen lång och bildar den 

imponerande manen, lejonman, som är så 

dekorativ mot det stolta burna huvudet.  

Hos svarta och blå är det svårt att få fram både 

rätt längd och den rätta strävheten. Pälslängden 

kan dock på olika chow chowar vara mycket 

varierande liksom kvaliteten. 

Den korthåriga chow chowen har en kort, jämn, 

utstående päls utan man och med obetydliga 

fanor och byxor.  

Både utfodring och skötsel spelar stor roll för en 

”rätt” päls. Trimning och klippning av pälsen, 

som ändrar hundens silhuett är inte tillåten.  

Oavsett färg skall chow chowen vara enfärgad, 

med eller utan schatteringar. Med enfärgad 

menas alltså inte ”utan nyanser”. Dock är fläckar 

och övriga tecken i pälsen inte tillåtna.  

 

 

               

 

Päls 
Pälsen kan vara antingen lång eller 
kort. 
 
Pälsstruktur 
 
Långhårig 
Pälsen skall vara riklig, ymnig, tät, 
rak och utstående, men inte överdrivet 
lång. Täckhåret skall vara ganska grovt 
och underullen skall vara mjuk och 
ullig. Pälsen skall vara särskilt tjock runt 
halsen där den skall bilda man eller krås 
och på lårens baksidor där den skall 
bilda byxor. 
 
Korthårig 
Pälsen skall vara kort, ymnig, tät, 
rak, uppstående, inte slätt åtliggande, 
och plyschaktig i strukturen. 
 
All form av klippning eller trimning 
som ändrar den naturliga silhuetten 
eller uttrycket är otillåten, med 
undantag för putsning av tassarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Färg 
Enfärgat svart, röd, blå, fawn, crème 
eller vit, ofta skiftande, men inte i form 
av tecken eller fläckar. Undersidan av 
svansen och lårens baksidor är ofta 
ljusare till färgen. 
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 Långhår i respektive färg 

CCRs kommentar: 

Röda finns från mahogny (även kallat selfred) till 

ljust röd. De ljusa är för det mesta schatterade 

med ljusare svans, byxor och fanor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarta skall vara så svarta som möjligt, men tillåts 

ha ”silver” i byxor och svans. När pälsen byts kan 

dessa hundar bli ”rostiga” eller gråaktiga p.g.a. 

döda hår.  

 

 

 

 

 

Fawn kan variera från mörkt (nästan kanelfärgad) 

till ljust (beige). Nosspegel och övrigt pigment 

skall harmoniera med pälsfärgen.  

 

 

 

Selfred tik 

 
Röd hane 

 
Svart hane 

 
Fawn tik 
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CCRs kommentar: 

Blå finns i olika nyanser från mörkt blått till 

gråblått (duvblått). 

Färgen skall vara så blå som möjligt. De blå blir 

ofta missfärgade under fällningsperioder. De får, 

liksom de svarta, ha ”silver” i byxor och svans. 

Nosspegel och övrigt pigment skall harmoniera 

med pälsfärgen. 

Typiskt för både fawn och blå är det silver-

skimrande nospartiet.  

Creme finns från mörkt (nästan ljust röd) till 

nästan vita hundar. Typiskt för creme är de röda 

(biscuit) öronen. Nosspegeln tillåts vara ljus, men 

i övrigt så skall pigmentet vara så mörkt som 

möjligt. Tandkött och gom är dock sällan helt 

svarta.  

Vit färg hos chow chow är så sällsynt att man kan 

ifrågasätta om det alls existerar.  

 

 

Creme med mycket bra pigment på tunga och 

läppar. 

 

 

 

Creme med ljusare nostryffel. 

 

 

 

 

Blå hane 

 
Creme  hane 
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Korthår i respektive färg
Selfred hane 

 
Röd tik 

 
Svart hane 

 
Fawn hane 
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CCRs kommentar: 

Viktigt att lägga märke till är att chow chow har 

en mini- och maxhöjd för både hane och tik. 

Balansen i hunden är dock avgörande. En lägre 

hund med bättre balans kan föredragas framför 

en högre.  

Dock bör varken domare eller uppfödare vara 

nöjda med ett ”minimum”. 

En chow chow som är stor och massiv motsvarar 

otvivelaktigt standarden bättre än en som är 

liten.  

Tydlig könsprägel är viktig. 

 

Blå hane 

 
Creme tik 

 
 
 
 
 
 

Storlek/vikt 
Mankhöjd 
Hanhund: 48 – 56 cm 
Tik: 46 – 51 cm 
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CCRs kommentar: 

Icke påpekat i standarden är (dock finns detta 

med i SRD-dokumentet): Stora andnings-

svårigheter. Dessa besvär har kommit på grund av 

alltför kort nos med rynkor, som inte är önskvärt, 

men som framkommit genom att aveln tagit sikte 

på att accentuera ”scowl” och ”väl utfyllt under 

ögonen”.  

Vid bedömning av chow chow skall större hänsyn 

tas till de fel som orsakar hunden lidande framför 

rena skönhetsfel.  

 

 

Ett tips att ta med sig 

Chow chow är en ras som får ställas på bord på 

utställning. Detta kan underlätta tandvisning och 

övrig genomgång, speciellt när hunden är i 

”spökåldern”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 skall 
diskvalificeras. 
 

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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Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) 
“Text inom citationstecken återger standardens formuleringar.” 
 

Chow chow 
Överdrifter avseende mängden hud samt bakställets utformning kan innebära 
hälsorisker. 
 
I rasen förekommer riskområden som: 
 
Andningsbesvär: 
Snarkande och ansträngd andning ofta med konstant munandning på 
grund av otillräckligt utrymme i munhåla och svalg. 
Se Appendix 2 om bedömning av andningsbesvär. 
 
Bakställ: 
Den knappa vinklingen i knä- och hasled är en förutsättning för de rastypiska 
rörelserna, men utgör också ett viktigt riskområde. Knä- och hasleder som överkotar 
är inte acceptabelt. 
 
Ansikte: 
Överdriven mängd hud som bäddar in ögonen och orsakar för små ögonöppningar. 
”Ögonen skall vara mörka, ovala, av medelstorlek och sunda” 
Se Appendix 3 om ögonproblem. 
 
Leta efter hundar som har fri andning, korrekta ögon utan irritation 
vilka skall värderas högt liksom hundar med rastypiska men likväl 
sunda rörelser. Överkotning i knä- och hasleder är en anatomisk defekt vilket är 
diskvalificerande. 
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Foton utmärkta tikar 
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  Foton utmärkta hanhundar                            
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Tack för lån av bilder tagna av:  

Sara Axelsson, Anna-Lena Karlsson, Jessica Björling Brännlund, Lene Shila Hedengran, Anna-

Karin Almström, Lotta Andersson, Annika Persson, Stella Sörli, Jan Remsöbo. 

Fotograferna har medgivit publicering av bilderna i kompendiet samt på SKKs hemsida. 

 

Egna anteckningar…………………………………………… 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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Chow chow ska ha en kompakt och kvadratisk kropp 

 

 

 


