
PUMI 
 

 
 

umin är en medelstor, aktiv och 

terrierlik vallhund. I december 2015 

är strax under 1000 hundar 

registrerade i Jordbruksverket. På grund av 

pumins arbetsvilja, läraktighet och energi 

används den inte sällan i hundsporter som 

agility, lydnad, freestyle och olika 

bruksgrenar. Det är en stor hund i litet 

format som älskar att lära sig nya saker och 

hänga med på olika äventyr. Oavsett om 

pumin är träningskompis eller 

sällskapshund så behöver den stimulans, 

både fysisk som mental.  

 

 

Att lära sin pumi olika trix är en bra och 

roligt stimulans för både hund och ägare 

och också bra för pumins smidiga kropp. 

 

Pumin är en riktig allroundhund. Förutom 

fina resultat i lydnad och agility så finns 

det pumi som blivit godkända 

tjänstehundar och viltspårschampions. 

Några har även tolkat på skidor efter sin 

pumi och andra typer av drag. Det finns de 

som är diplomerade eftersökshundar och 

några används till jakt. Många ställer också 

ut sina pumi, både här i Sverige och 

utomlands. Rasklubben, SvkFUR anordnar 

även de utställningar ett par gånger per år 

där många pumi deltar.  

 

Pumin kan av naturen vara något 

reserverad mot främlingar, men den älskar 

sin familj. Den vokaliserar gärna och 

använder sitt skall dels för att 

kommunicera och uttrycka sina känslor. 

Mankhöjd varierar mellan 38 och 47 cm, 

vikten mellan 8 och 15 kilo.  Den har 

vågig, lockig päls som ska vara spänstig, 

raggig och tät men får inte bilda snören. 

Eftersom pumin inte fäller sin päls ansas 

den med sax och kam.  

 

Rasen uppstod i Ungern på 1600-1700-

talet efter korsningar mellan puli och tyska 

och franska vallhundar med uppstående 

öron. Den här korsningsaveln pågick under 

lång tid men sedan början av 1900-talet har 

pumin varit skild från pulin. På 1970-talet 

kom den första pumin till Sverige och den 

första kullen föddes 1980.  

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. 
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