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AFGHANSK MYNDE 

AFGHAN HOUND 

Oprindelsesland: Afghanistan 

Protektion: Storbritannien 

Anvendelse: Mynde 

Klassifikation: FCI Gruppe 10 (Mynder) 
  Sektion 1 (Langhårede Mynder) 
  Uden brugsprøve 
 

 

Historie: De første afghanske mynder kom til Storbritannien i begyndelsen af 1900'erne. En 
hund, der bar navnet Zardin, var ganske speciel og vandt i flot stil på 1907 Crystal 
Palace show i London. Racen er også kendt som Tazi, der understøtter lighedspunkter 
med en russisk race af dette navn. En af de typiske mynder i verden, den afghanske - 
der, som navnet antyder, kommer fra bjergene i Afghanistan - er en udpræget jæger 
og vil jage, hvis den får muligheden. I dag er den også en glamourøs udstillingshund, 
som skal kombinere styrke og værdighed med en lang, silkeagtig pels samt have et 
orientalsk udtryk. 

 

Helhedsindtryk: Giver indtryk af styrke og værdighed og er en kombination af fart og kraft. Hovedet 
bæres stolt. 

 

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. 
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Hoved:  

 Skalle: Lang, ikke for smal med fremtrædende nakkeknude. Helt i harmonisk balance og 
prydet med en lang ”top-knot” 

 Stop: Let 

 Næse: Foretrækkes sort, men accepteres leverbrun hos hunde med lys pelsfarve 

 Næseparti: Langt med respektindgydende kæber 

 Kæber, bid: Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid dvs., at de øverste 
tænder tæt overlapper de nederste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne. Tangbid 
tolereres. 

 

Øjne: Foretrækkes mørke, men en gylden nuance afvises ikke. De er næsten trekantede og 
let skråtstillede opefter fra den inderste øjenkrog til den yderste. 

 

Ører: Ansat lavt og godt tilbage, båret tæt ind til hovedet. De er dækket af et langt, silkeagtigt 
hårlag. 

 

Hals: Lang og stærk med stolt båret hoved 

 

Krop:  

 Ryg: Vandret, moderat lang og godt muskuløs 

 Lænd: Lige, bred og ret kort 

 Kryds: Let faldende mod halen. Hoftebenene er ret fremtrædende og placeret langt fra 
hinanden. 

 Bryst: Med passende hvælvede ribben og god dybde 

 

Hale: Ikke for kort. Den er lavt ansat og slutter i en ring. Løftes under bevægelse. Sparsomt 
beklædt med hår 

Lemmer:  

Forpart: Forbenene er lige, med god knoglekraft, i linje med skuldrene set forfra. 

 Skuldre: Lange og skråtstille, godt tilbagelagte. Godt muskuløse og stærke uden at være tunge. 

 Overarm: Lang og skråtstillet 

 Albuer: Set fra siden placeret lodret under manken. De slutter tæt til brystkassen og drejer 
hverken ind- eller udefter. 

 Underarm: Forbenene er lige med stærke knogler. 

 Mellemhånd: Lang og spændstig 

 Forpoter: Stærke og meget store i både længde og bredde. De er dækket af en lang og tyk pels. 
Tæerne er hvælvede. Trædepuderne er solidt placeret på jorden. 

Bagpart: Kraftfuld. Betydelig længde mellem hofte og haseled, mens afstanden fra haseled til 
pote er forholdsvis kort. 

 Knæ: Velvinklede og velformede 

 Bagpoter: Lange, men ikke helt så brede som forpoterne. De er dækket af en lang og tyk pels. 
Tæerne er hvælvede, og trædepuderne er solidt placeret på jorden. 
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Bevægelse: Blød og fjedrende med stil af høj klasse 

 

Pels:  

 Hårlag: Langt og af meget fin tekstur på ribbenspartiet, på for- og bagpart samt flanker. Hos 
voksne hunde er pelsen kort og tilliggende fra skulderen og bagud samt langs med 
sadlen. Langt hår fra panden og bagud med en udpræget silkeagtig ’top-knot’. På 
forhovedet er pelsen kort. Ører og ben har kraftig pels. Mellemhånd og –fod kan være 
korthårede. Pelsen skal udvikle sig naturligt. Alle tegn på klipning eller trimning skal 
reducere bedømmelsen. 

 Farve: Alle farver accepteres – dog er hvide aftegninger på hovedet eller på kraven højst 
uønskede. 

 

Størrelse: Idealhøjde for hanner 68 til 74 cm  

                         tæver 63 til 69 cm 

 

Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for 
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indflydelse på 
hundens sundhed og velbefindende. 

 

Diskvalificerende fejl: 

• Aggressive eller for sky hunde 

• Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal 
diskvalificeres. 

Bemærk:  

• Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen. 

• Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg bør anvendes i 
avlen. 

 

De seneste ændringer er skrevet med ”fed” skrift. 

 

Dansk Kennel Klubs bemærkning: 

 

Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl. 
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