Den elegante jæger
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Den Afghanske Mynde er en interessant kombination af
selvstændighed og elegance. En frygtløs, hårdfør, egenrådig
jæger som elsker fart, samtidig er den velkendt som udstillingshund
med et elegant ydre/eksteriør. Afghaneren er relativ krævende,
når det gælder pelspleje og den stiller krav til sin ejer om at have
forståelse for dens særlige karakter. At opdrage en Afghaner
er lige så let som som at opdrage en kat. Som ejer skal man
investere god energi i at lære den husregler og hvor skabet skal
stå. Afghaneren elsker at løbe stærkt og langt og den skal have
mulighed for at strække ud på et indhegnet område, derfor er lure
coursing en god aktivitet for denne jagtglade hund...
I standarden står der om Afghanerens temperament. - Det
østerlandske eller orientalske udtryk er typisk for racen.
Afghaneren ser på og igennem én. Værdig og reserveret, med et
vist ”look” af vildskab.
Reserveret, hvad betyder det i hverdagen ?
Grundlæggende er Afghaneren reserveret overfor fremmede,
hvilket kan have meget forskellige grader. Enten kan de lide folk
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eller også kan de ikke. Du kan være sikker på, hvis du gør dig
ekstra umage med at få kontakt, så får du det IKKE. Det bedste
råd her er altid: Ignorer hunden. Noget som 90 procent af de
mennesker, jeg møder har meget svært ved. Hvis de så alligevel
prøver og bliver afvist er kommentaren altid. ”Det var dog en
mærkelig hund !” For der er jo ingen der kan lide at blive afvist
og især ikke offentligt, men det er Afghaneren ekspert i. Men jeg
ELSKER at have hunde, som ikke er anmasende og bare styrter
hen til alle mennesker, som lige aflurer situationen og ikke styrter
hen til alle og enhver med hovedet under forbenet . Og så er
der de ejere, der siger: ”Min Afghaner elsker alle” – ja og det gør
den, fordi den har opdaget,at den drager fordel af det. At være
konstant i centrum og at blive beundret er nemlig også noget
mange medlemmer af racen sætter stor pris på.
At være reserveret betyder ikke at man har nok i sit eget selskab
for Afghaneren elsker at være en del af alle aktiviteter, der foregår
omkring den, nogen gange bare på afstand. De HADER at være
udelukket fra fællesskabet, også selvom det nogen gange lige
kan være praktisk, hvis man skal gøre rent, får gæster med små
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børn osv.
En Afghansk Mynde kan bedst sammenlignes med at have
en teenager i huset. Det ene øjeblik er de søde og nemme at
have med at gøre, og det næste prøver de dine grænser og
tålmodighed af.

En Afghansk Mynde kan man kun opdrage med kærlighed, og
man skal ikke forvente at den lystrer hver gang, men egentlig
bare være glad, når den gør.

Hvordan er det at opdrage en afghaner hvalp ? Som alle andre
hundehvalpe, man skal bare have 1000 gange mere tålmodighed.
Og så er det vigtigt at man træder i karakter og er konsekvent, så
de forstår at man mener det. Ikke ved at skælde ud og råbe højt
men holde fast ved de regler og beslutninger man tager igen og
igen og igen. Eksempel ved renlighed når du gentagne gange i
mange mange uger snart har mistet troen på, at den lærer at tisse
ude, så giv ikke op. Succeen er lige om
Afghansk
Mynde
kan
bedst hjørnet. Det gælder bare om at bevare
Hvad ville du gøre her ? Skælde hunden ”En
ud ? Hvis svaret er ja, så bliver du aldrig sammenlignes med at have en teenager i roen og være fast og rose i overmål, når
nær ven med en Afghaner. Her må man huset. Det ene øjeblik er de søde og nemme det lykkes.
istedet sørge for ikke at bringe den i en at have med at gøre, og det næste prøver de
Der kan være mange årsager til, at den
situtation, hvor den føler sig isoleret og dine grænser og tålmodighed af”
Afghanske Mynde ikke er det naturlige
forladt. For sagen er den, Afghaneren
valg, når der skal købes hund. Mange vil
reagerer altid på sine omgivelser, hvis
gerne have en hund, der let kan fungere i hverdagen tages med
der er noget, den ikke kan lide. Jeg måtte derfor indrette en lille
alle steder, enes med andre hunde og iøvrigt er let at passe, kan
indhegning i huset, så hun alligevel kunne være en del af flokken
fungere som kammerat på løbeture, underholdning for børnene,
og så leve med at min hanhund var lidt mere larmende et par
og som er let at opdrage. Afghaneren kan opfylde de fleste krav,
dage. Hvilket han iøvrigt også var, selvom hun var lukket væk.
men som ejer skal man bare have mere tålmodighed og så kan
det være at løberuten skal lægges udenom skovene ved løvfald.
Lad os tage et andet eksempel; Hvis Afghaneren bliver presset
Hvis der er børn i familien, skal de forstå vigtigheden af at hunden
og grænserne overtrædes, ved at et menneske eller en hund
kun skal kæles, når den selv tager kontakt og at dens fristed skal
absolut VIL hilse og pladsen er for trang og Afghaneren ikke
respekteres. Og sidst men ikke mindst skal man som ejer være
kan komme væk, så skal man ikke blive overrasket hvis den
indstillet på at bruge en del tid på pelspleje. Det handler ikke om,
finder på at nappe ud. Selvstændigheden træder i karakter og
at du skal børste pelsen hver dag, men at I begge lærer at nyde
hunden markerer at dette er ALTSÅ for tæt.Her skal hunden
pelsarbejdet – for det er så stor en del af Afghanerpakken. For
naturligvis ikke skældes ud, istedet må man som ejer respektere,
hvis du synes det er sjovt og hyggeligt, kommer din hund også til
at hunden ikke ønsker denne kontakt og undlade at bringe den i
at nyde det. Brug et par timer en gang om ugen, til rigtig at komme
de situationer som den ikke er glad for.
i bund i pelsen. Så ville du kunne nøjes med et bad en gang om
måneden, afhængig af pelsens struktur. Nogle kan gå længere
Det samme gælder ved fodring og indtag af kødben, hvis du har
tid inden de bades – vel at mærke når unghundeperioden er
flere hunde, kan de måske godt spise sammen i starten, men
overstået.
pludselig en dag går det galt. Vi ser ofte at de vil forsvare deres
mad og der er ingen grund til at udsætte dem for stress ved, at de
Når man går ud i naturen med sin Afghanske Mynde, er man nødt
bliver presset til at spise tæt sammen. Giv dem i stedet plads, så
til at se stort på, at der er blade og grene i pelsen, for hunden
de kan spise deres mad og kødben i fred og ro.
holder sig altså ikke til stier. Alt skal undersøges.
Respekt
Jeg har lige haft en tæve i løbetid og hun skulle i ”karantæne”
i soveværelset i de dage, hun var mest højløbsk. Jeg sørgede
selvfølgelig for, at hun havde fået lange gåture, masser af
kødben og legetøj. Men hun hylede og skreg og bed min dyne og
sengelampe i stykker på 10 minutter.

Positiv relation
Du skal som ejer hele tiden være et skridt foran. Når Afghaneren
er hvalp oplever man måske ikke alle disse
ting, men i takt med at den vokser op, får den
mere selvtillid. Når kønsmodningen sætter ind
begynder dens egenrådige karakter at blomstre.
Selvstændighedsgørelse er på vej fremad og den
vil prøve alt hvad livet begærer. Nogle kalder det
at afprøve grænser, men i virkeligheden er den
igang med at øve sig i at skaffe livets goder. Som
Afghanernørd er man forelsket, som førstegangsejer
står man sin tålmodighedsprøve. Som opdrætter er
det vigtigt at oplyse hvalpekøberne om at Afghaneren
kan være meget tålmodig efter at få sin vilje og at man
som dens ejer må have is i årerne og aldrig miste
besindelsen, for det gælder om at opbygge en positiv
relation, hvis man vil have dens kærlighed og respekt
. Den er nemlig selvstændig nok til at fravælge sin
ejer og det er der jo ingen som har noget sjov ud af.
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så du kan nå at bremse din hund, så
vil den blæse af sted for at se hvad
det er, der bevæger sig derude.
Jo mere egenrådig din Afghaner
er, jo længere væk tør den løbe.
Selvom din hund ikke gør noget,
så er det ikke sjovt for hundeejeren
med den lille selskabshund at se
et kraftfuldt pelsdyr komme for
fuld udblæsning med åben mund
imod sig. Og de fleste ved at disse
hunde kan nedlægge et bytte så let
som ingenting. Så for racens gode
ry – tænk dig om før du slipper din
Afghaner.
Aktivering
Når det regner (og det gør det jo af
og til) er aktivitetsbolde, en flaske
med hundeguf, spil og søgning af
mad en god indendørs aktivitet. Nogen gange gemmer jeg guf
i stuen på forskellige niveauer, så de skal ”stjæle” maden. Men
det skal være noget hundeguf som er værd at lede efter, deres
almindelig mad duer ofte ikke, det er for kedeligt.

Motion
Så fik vi aflivet den myte om, at de skal børstes hver dag. En
anden myte er, at de behøver meget motion. Nej, de behøver
den rigtige form for motion og aktivering. Hvis du bare cykler 5
km hver dag med Afghaneren i troen på, at den behøver megen
motion, så vil den kede sig ihjel. Forskellige former for motion,
Så hvis du er til fart, spænding og udfordringer, så er den
gåture og cykelture er udmærkede, hvis de er afvekslende og
Afghanske Mynde det perfekte valg.
man går forskellige steder og ikke det samme dag ud og dag ind,
selvom man har fundet en rigtig god rute uden for mange blade
og grene og løsgående hunde. Hvis de
en gang om ugen kan rigtig kan få afløb ”En Afghansk Mynde kan man kun opdrage
for deres energi ved at strække ud på et med kærlighed, og man skal ikke forvente
indhegnet område, så er det bedst. Og at den lystrer hver gang, men egentlig bare
her ser man noget af det ”vildskab”. Idag være glad, når den gør”
findes der så mange hundeskove- og
arealer, som kan bruges til dette formål.
En virkelig sjov og god måde at lade den Afghanske Mynde få afløb
for sin trang til bevægelse er at tage den med på en væddeløbs
eller lure coursingbane. Her får den samtidig tilfredsstillet noget
af sit jagtbehov, når den jager “haren”.
De Afghanske Mynder jager primært med synet. De har et rent
falkeblik; intet, der rører sig, forbigår deres opmærksomhed. De
ser meget skarpt på lang distance, og når de får øje på noget
småt, der bevæger sig i horisonten, melder deres meget kraftige
jagtinstinkt sig. Så løber de - og de løber hurtigt - mod byttet. De
lukker fuldstændig af for omverdenen i disse situationer, og det
er umuligt at komme i kontakt med dem - uanset hvor lydige de
ellers måtte være i andre situationer.
Ansvarlig hundeejer
”Kan den slippes løs på ikke indhegnede områder ?” Det er et af
de mest diskuterede spørgsmål blandt afghanerfolk. Hvis du har
en Afghaner og har trænet meget med kontaktøvelser og den
iøvrigt ikke har så meget jagtinstinkt, så kan du måske godt slippe
den på stranden og andre steder, hvor du har frit udsyn til, om der
kommer små hunde eller andet den kan jage. For selvom du har
god kontakt til din hund og kan kalde den til dig rimelig hurtigt, så
er det af respekt for andre mennesker omkring dig. Hvis den ser
en lille hund i horisonten og du ikke har nået selv at se ”byttet” ,
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Det orientalske udtryk med de næsten trekantede
øjne, der sidder på siden af hovedet er et af
afghanerens kendetegn er.
Det betyder i praksis at de ser bedst på lidt længere
afstand. Når en person bukker sig nedover den for at
hilse, vil de trække sig væk, så de bedre kan se hvad
det er der vælter ned over dem og som nogen gange
fejlagtig tolkes som om de er sky. Det er de ikke, de
kan bare ikke se !
Foto: Jan Buk

”Hvor mange afghanere er der egentlig i
Danmark ?”, det spørgsmål får jeg tit. Det
er svært at sige. Selvom om man kan hente
information fra Dansk Kennel Klub og Dansk
Hunderegister om antal registreringer pr år,
så kan man ikke få et reelt billede af, da man
ikke ved hvor mange er flyttet til udlandet samt
levende eller døde.
Her ses antal årlige registreringer i DKK og siden
2000 er der registreret 158 i Dansk Kennel
Klub, men hvis tallet er omkring 50-100 ud af
Danmarks samlede hundebestand, kan vi være
enige om at det er en forholdsvis sjælden race.
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Antal registrerede Afghanske Mynder i DKK (inklusiv importer)
gennem de sidste årtier
2011 – 8
2010 – 0
2009 – 17
2008 – 1
2007 – 13
2006 – 7
2005 – 9
2004 – 35
2003 – 16
2002 – 21
2001 – 26
2000 – 5

1999 – 19
1998 – 40
1997 – 11
1996 – 59
1995 – 41
1994 – 35
1993 – 30
1992 – 74
1991 – 42
1990 – 52
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