MUDI

M

udin är en livfull, liten till
medelstor hund som varierar
mellan 38 och 47 cm i mankhöjd
och 9 och 15 kilo i vikt.
Mudins livliga och alerta temperament och
stora läraktighet gör att den är en riktig
allroundhund. Den passar lika bra att valla
fårhjorden som att jaga vildsvin, tävla i
bruksgrenar, lydnad, agility eller annan
gren. Det är många mudi som visar
framfötterna både i olika hundsportsgrenar
som i utställningsringen. Det finns idag
mudi som blivit både lydnads-, rapport-,
hopp- och agilitychampions.
Mudin är en aktiv hund som gillar att följa
med på familjens äventyr. Den är tillgiven
sin familj och vill således gärna dela säng
med husse och matte. Den har en
benägenhet att varna och hälsa med skall
och använder gärna skallet i sin
kommunikation i övrigt.
Mudins päls kräver väldigt lite pälsvård.
Varken väta eller smuts fastnar i den
lockiga, något sträva pälsen. Även om
hunden verkar genomblöt är det oftast bara
det yttersta lagret päls som är blött.
Som vuxen byter mudin hela pälsen vart
annat eller vart tredje år.
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Den vanligaste pälsfärgen är svart, men det
finns också brun, vit, fawn, askgrå och
black-merle.
Den första mudin kom till Sverige 1979
och den första kullen föddes i början av
80-talet.
Rasens bakgrund är osäker. Den har
identifierats som egen ras i slutet av
1800-talet. Den förekom inom ett mycket
vidsträckt område i Ungern,
Transsylvanien, Erdelyben och i dåtida
Sovjetunionen. Även i Sydtyskland fanns
en mycket gammal vallhundsstam av
mudityp. I Ungern idag används mudin av
herdar till att valla och skydda boskap
liksom till vakt och jakt.
I Sverige finns 159 mudi registrerade i
Jordbruksverket 2015.

Svenska Klubben för Ungerska Rashundar (Svk FUR)
är specialklubb för komondor, mudi, puli och pumi.
Klubben grundades 1973 och är numera direkt associerad
under Svenska Kennelklubben, SKK. Klubben anordnar två
officiella utställningar varje år och ger ut klubbtidningen
Furien med 4 nummer per år. Aktiva medlemmar anordnar
träffar med olika aktiviteter runt om i landet.

Besök gärna klubbens hemsida svkfur.com och SvkFUR på Facebook.

