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RASEBESKRIVELSE FOR

AZAWAKH

OPPRINNELSESLAND: Mali
/HJEMLAND: Frankrike
BRUK: Mynde som brukes på jakt på gaselle, hare og struts og til å jage vekk rovdyr (hyener, sjakaler
og løver). Viktig følgesvenn i nomadenes liv og deler deres hverdag i leiren..
FCI-KLASSIFIKASJON: gruppe 10, mynder, seksjon 2, korthårige mynder uten krav til
bruksprøve..
KORT HISTORIKK: Afrikansk mynde som stammer fra typen hunder avbildet i flere tusen år
gamle veggmalerier i det sentrale Sahara. Den stadig økende ørkenspredningen i Sahara førte til at
Tuareger, Dahoussaq og Peul gjeter/jegerfolk til å vandre med sine hunder til Sahel-området, der den
tørre Azawakh-dalen muliggjorde jordbruk og jakt. Nomadene som formet og domestiserte rasen, ga
den navnet Oska. Europeere ble oppmerksomme på rasen og så på den med entusiasme og beundring.
De første ble importert til Europa i 1968.
HELHETSINNTRYKK: Spesielt slank og elegant, gir inntrykk av å være svært forfinet.
Benbygning og muskler synlig under tynn og stram hud. Slank mynde hvis kropp passer inn i et
stående rektangel.
VIKTIGE PROPORSJONER: Kroppslengde: mankehøyde = 9: 10. Tisper kan være en anelse
lengre.
Brystdybde: mankehøyde = 4: 10
Snutelengde: hodelengde = 1: 2
Skallebredde: hodelengde = 4: 10
ADFERD/
TEMPERAMENT: Rask, oppmerksom, fjern, kan være reservert mot fremmede, kan være mild og
kjærlig mot familie og folk den aksepterer.
HODE: Langt, fint, tørt og meislet, heller smalt, men uten overdrivelser.
Skalle: Nesten flat, heller langstrakt, bredden tydelig mindre enn halve hodets lengde. Skallens og
snutepartiets lengdeakse danner noen ganger en meget liten vinkel. Øyenbrynsbuer og pannefuren lett
markert. Tydelig nakkeknøl.
Stopp: meget lett markert
HODE:
NESEBRUSK: Må være sort eller mørk brun. Godt åpne nesebor.
SNUTEPARTI: Langt, rett, forfinet uten overdrivelse.
LEPPER: Tynne, stramme, sort eller mørke brune, ikke hengende.
KJEVER/TENNER: Lange og sterke kjever. Saksebitt. Fullt tannsett.
KINN: Flate
ØYNE: Mandelformede, ganske store. Lett skråstilte. Mørke eller ravfargede, aldri blå. Sorte eller
mørk brune øyelokksrender.
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ØRER: Ganske høyt ansatte. Tynne, alltid hengende flatt inntil hodet, brede ved basen, aldri
rosenører. Trekantede med lett rundet spiss. Ørefestene heves når hunden er oppmerksom.
HALS: God reisning, lang, edel, muskuløs, lett nakkebue. Tynn hud uten løs halshud.
KROPP:
OVERLINJE: Rett, nesten vannrett eller høyere mot hoftebenskammen. Tydelige hofteben, på samme
høyde eller høyere enn manken.
MANKE: Godt markert.
LEND: Kort og tørr.
KRYSS: Skrånende (ideelt 45 grader)
BRYST: Dypt, når nesten til albuen, gradvis smalere framover. Ganske smalt forbryst. Lange, lett
synlige ribben, lett og jevnt buede.
UNDERLINJE/BUK: Brystbenet danner en skarp bue som går jevnt over i buklinjen. Meget godt
opptrukket under lenden.
HALE:
Lavt ansatt, lang, tynn og avsmalnende. Dekket med samme slags hår som kroppen. Ofte hvit
haletipp. Bæres hengende med halespissen lett buet opp, men når hunden er oppspilt kan den heves
over rygglinjen.
LEMMER:
FORPART:
HELHETSINNTRYKK: Lange, tynne, loddrette. Helt rettstilte.
SKULDER: Lange skulderblad med tørre muskler og bare svakt skråstilt sett i profil.
OVERARM: Vinkel til skulderblad svært åpen (ca 130 grader)
MELLOMHÅND: Lett skråstilt
FORPOTER: Runde med slanke og godt samlede tær, pigmenterte tredeputer.
BAKPART:
HELHETSINNTRYKK: Lange og tørre lemmer. Parallelle sett bakfra.
OVERLÅR: lange med fremtredende og tørrt muskulatur. Åpen vinkel til hoftebenet. (ca 130 grader)
KNE: Knevinkel meget åpen (ca 145 grader)
HASER: Haseledd og haser rette og tørre, uten sporer. *
BAKPOTER: Avrundete. Tærne er godt buet. Pigmenterte tredeputer.
BEVEGELSER: Alltid meget smidig og med høy aksjon i skritt og trav. Springende galopp. Gir
inntrykk av letthet og til og med elastisitet. Bevegelsene er et meget vesentlig trekk hos rasen.
HUD: Tynn, ligger stramt over hele kroppen.
PELS:
HÅRLAG: Kort, fint, til nesten ikke noe på buken.
FARGE: Fawn, med eller uten brindle, hvitt begrenset til ekstremitetene. Alle nyanser er tillatt, fra
sandfarget til mørk fawn (mahogny) Brindle tegninger må være sorte, alle andre farger utelukkes. Sort
maske er tillatt.
Hvitt: Hvitt bliss kan opptre. Større eller mindre hvite flekker på forbrystet som ikke når lengre enn til
manken. Det hvite i brystet må ikke strekke seg utover skulderleddet eller strekke seg opp på siden av
halsen. En liten hvit flekk i nakken er tillatt. Det hvite i forbrystet kan fortsette under brystkassen,
men må ikke i noe tilfelle strekke seg opp på ribbena.
Alle fire ben har hvite sokker eller i det minste litt hvitt på tærne. På et ellers utmerket individ tillattes
at hvitt mangler på ett ben. De hvite tegningene på forparten er ofte uregelmessige, men må aldri
rekke lengre enn til albuene eller strekke seg inn på skulderen. De hvite tegningene på bakbena er ofte
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mer regelmessige og når ikke så langt. De må ikke nå opp på lårene. Hvite tegninger på innsiden av
lårene regnes ikke som en feil.
STØRRELSE OG VEKT:
MANKEHØYDE.
VEKT:

hannhund: 64 – 74 cm
hannhund: 20 – 25 kg

tispe: 60 – 70 cm +/- 2 cm
tispe: 15 – 20 kg

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.
ALVORLIGE FEIL:
- tungt hode som mangler eleganse
- tykk og pelskledd hale, svært krøllet hale
- for lang i kroppen
- tangbitt
DISKVALIFISERENDE FEIL:
. aggressive eller svært sky hunder
-Alle hunder som viser tegn på fysiske eller psykiske defekter
-utypisk
- for liten brystkasse, ekstremt tynn
-under- eller overbitt
- annen farge enn sort eller mørk brun på snute, øyelokk og lepper
- lyse eller blå øyne
-rosenører
-medfødte anatomiske misdannelser (f.eks. asymmetriske ribben)
-hoftebenskammen lavere enn manken
-Sporer eller tegn på at sporer har blitt fjernet på bakbena *
-strihår eller halvlang pels
-farger annet enn angitt i standarden (for mye hvitt, hvit krage, brindle tegn i annet enn sort) Se opp
for avblekede farger som blå eller lilla.
-Ethvert tegn på kirurgiske inngrep for å korrigere eller forskjønne.
-Avvik i størrelse på mer enn 3 cm
NB!:
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass i pungen.
Ifølge norsk lov er kupering av ører og hale og fjerning av sporer forbudt.
Bare funksjonelle og klinisk friske hunder med rasetypisk bygning skal brukes i avlen.
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