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15.10.2019 (EN)   (ORG 04.09.2019) 

 
 

AZAWAKH 

Oprindelsesland: De nordlige grænser af Mali og Niger; skråningerne af Azawakh dalen. 

Protektion: Frankrig 

Oversættelse: Mr. Ian Nicholson. Revideret af Renée Sporre-Willis, Mr. Raymond Triquet og Mr 
Clause Guintard. Original version fransk.  

Anvendelse: Sighthound (jagthund) der jager gazeller, harer og strudse og bortjager rovdyr som 
hyæner, sjakaler og løver. Denne hund er en vigtig ledsager i nomadernes familieliv og 
hverdag, og den deler deres lejrliv.  

Klassifikation: FCI Gruppe 10 (Mynder), 
  Sektion 3 (Korthårede mynder). 
  Uden brugsprøve. 

Historie: Det er en afrikansk mynde, der nedstammer fra den type hunde, der var afbilledet på 
vægmalerierne i det Centrale Sahara. Disse malerier er tusinder af år gamle. Den 
århundredårige udtørring af Sahara bevirkede, at Tuaregerne, Dahoussahaqerne og 
Peul Shepherd-hunterne udvandrede og bragte deres hunde med til de mere 
beboelige Sahel-egne. Det var et område, der var egnet til landbrug og jagt langs med 
den tørre Azawakh Dal. Som en del af de menneskers kultur, der formede det og 
gjorde det beboeligt, er området kendt som Oska i det tuaregiske sprog. De første 
hunde blev eksporteret til Europa i 1968. Racen blev højt beundret og værdsat, og 
europæiske entusiaster udvalgte individer i samarbejde med de opdrættere, der 
allerede havde racen.  

Helhedsindtryk: Med sin udpræget tynde og elegante bygning udstråler en Azawakh stor slankhed. 
Dens knoglebygning og muskulatur træder frem under den tynde, tørre og stramme 
hud. Den er langlemmet, og dens kropsform kan passe i et rektangel stillet ”på 
højkant”. 

Proportioner: Skulderhøjden i forhold til længden fra skulderspids til sædebensknude: 10-9 (Tæver 
kan være lidt længere). 

  Skulderhøjden i forhold til brystdybden: 10-4 
  Hovedets længde i forhold til næsepartiets længde: 10-5 
  Hovedets længde i forhold til skallens bredde: 10-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZAWAKH  

Side 2 af 4 
 

Temperament: Vågen, opmærksom, med et 'fjernt blik'. Den kan være meget reserveret over for 
fremmede, men den opfører sig blidt og hengivent over for sin familie og dem, den 
vælger at acceptere. 

Hoved: Langt, fintbygget, tørt og fintmejslet, temmelig smalt, dog uden overdrivels. 

 Skalle: Skallen er næsten flad og temmelig lang. Dens bredde bør tydeligt være mindre end 
halvdelen af hovedets længde. Skallens og næseryggens overlinier er ofte let 
divergerende. Øjenbrynsbuer og pandefure er kun svagt markerede. Nakkekammen og 
nakkeknuden er tydeligt markeret. 

 Stop: Meget svagt markeret 

 Næse: Sort eller mørk brun farve er obligatorisk. Næseborene skal være godt åbne.  

 Næseparti: Langt, lige og aftager gradvis uden overdrivelse mod spidsen 

 Læber: Tynde læber, der ligger tæt til. Farven er sort eller mørk brun. Læberne må ikke være 
hængende.  

 Kæber, bid: Lange og kraftige kæber. Saksebid. Komplet tandsæt. 

 Kinder: Flade. 

Øjne: Mandelformede øjne, ret store. Let skråtstillet øjenåbning. Øjenfarven mørk, af og til 
ravfarvet, aldrig blå. Øjenrandene er tydelig sorte eller mørk brunt pigmenterede.  

Ører: Ansat ret højt. De er tynde, altid hængende og flade. De er ret brede ved basis og 
ligger fladt ind til hovedet - aldrig ”rosenører”. Af form er de trekantede med let afrundet 
spids. De løftes ved basis, når mynden er opmærksom. 

Hals: Godt afsat fra skulderpartiet, lang, fintbygget og muskuløs, med den øverste del let 
buet.  Huden er tynd og danner ikke løs halshud. 

Krop:  

 Overlinie: Lige. Den er næsten vandret eller hæver sig let fra skulderen mod hoftespidserne. 
Hoftebenet er tydeligt fremtrædende og placeret i samme højde eller højere end 
højden ved manken. 

 Manke: Tydeligt fremtrædende 

 Lænd: Kort og tør 

       Kryds:            Skråtstillet (ideal hældning 45°) 

 

  

 

      Brystkasse: Dyb, når godt ned mellem forbenene – næsten til albuerne – og bliver let smallere mod 
brystbenet. Forbrystet er temmelig smalt. Lange, let synlige ribben af form som en blød 
og jævn kurve. 

 Underlinie: Brystbenets krumning er udpræget og fortsætter uden brat overgang mod bugen, som 
er meget højt optrukket. 

Hale: Lavt ansat, lang og tynd, tør og tilspidsende. Den er dækket af samme slags pels som 
kroppen, og den har ofte en hvid ”pensel” ved spidsen.  Den bæres hængende med 
spidsen let løftet, men når hunden er opildnet, kan halen bæres højere end vandret. 

Forpart: Generelt: Forbenene er lange, fintbyggede og lodrette. Velstillede. 

 Skuldre: Lange skulderblade med tør muskulatur og kun let skråtstillede set fra siden. 

      Overarm:            Vinklen mellem skulderblad og overarm er meget åben (ca. 130°) 

 Mellemhånd: Let skråtstillet 

 Forpoter: Rundede med slanke tæer, samlede og godt krummede. Trædepuderne er 
pigmenterede.  
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Bagpart: Generelt: Bagbenene er lange og tørre. Set bagfra er de helt parallelle. 

 Overlår: Lange, med fremtrædende og tør muskulatur. Vinklen hofte / overlår er meget åben, 
ca. 130°. 

 Knæled: Vinklen overlår / underlår er meget åben, ca. 145°. 

 Mellemfod: Haseled og mellemfod er tørre uden vildkløer (det er ulovligt at fjerne vildtkløer i 
Danmark). 

 Bagpoter: Rundede, tæerne er godt buede, trædepuderne er pigmenterede. 

 

Bevægelse: Altid meget smidig/elastisk, med udpræget løftede poter i trav og skridt. Galoppen er 
spændstig. En Azawakh giver klart indtryk af en lethed og elasticitet i bevægelsen, 
som er et væsentligt karakteristika for racen. 

 

Hud: Tynd og stramt tilliggende 

Pels: 

 Hårlag: Glathåret og fint. På bugen næsten eller helt hårløs. 

 Farve: Fawn (fauve) med eller uden brindle, med hvide aftegninger – begrænset til benene. 
Alle nuancer er tilladt, fra lys sandfarvet til mørk fawn (mahogny). Brindle hunde bør 
være sort-brindle, og enhver anden farvenuance er udelukket. Næsepartiet kan have 
sort maske. 

  Hvide aftegn: En blis er meget sjælden. På forbrystet kan ses en større eller mindre 
hvid plet begrænset til halsens nederste del. Dog er en smal hvid stribe tilladt på 
halsens forside, på forbrystet og på brystets lavere del. ”Smækken” bør ikke nå 
forbi skulderen eller strække sig op på siden af halsen. En formindsket lille hvid plet i 
nakken tolereres. Som en fortsættelse fra forbrystet kan hvide pletter forekomme på 
undersiden af brystkassen – men må under ingen omstændighed strække sig op ad 
ribbenene. 

  Hvert af de fire lemmer har hvide strømper – der skal i det mindste være et hvidt strejf 
på poterne. Hos hunde af fortrinlig type og bygning tillades mangel på hvidt på et ben. 
De ofte uregelmæssige hvide aftegn på forbrystet bør ikke strække sig forbi albuerne 
eller op over skulderne. De ofte mere regelmæssige og ikke så udbredte aftegninger 
på bagparten bør ikke nå op til låret. Hvide aftegn, der ses på indersiden af låret, bør 
ikke betragtes som en fejl. 

 

Størrelse: Skulderhøjde:   Hanner:   64-74 cm 

                      Tæver:    60-70 cm 

  En afvigelse på 2 cm over og under standarden tolereres. 

 
  Vægt:               Hanner: 20-25 kg 

                          Tæver:   15-20 kg 

 
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 velfærd. 

 
Alvorlige fejl:  
 

 Hovedet tungt og uden elegance 

 Halen tyk og med for meget hår, meget oprullet hale 

 Kroppen for lang 

 Tangbid 
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Diskvalificerende fejl: 

 

 Aggressive eller for sky hunde 

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

 Manglende type 

 Alt for lille brystkasse og generel yderliggående tyndhed 

 Underbid eller overbid 

 Næse, øjenrande og læber af anden farve end sort eller mørk brun 

 Lyse øjne eller blå øjne 

 Rosenører 

 Hoftebenene ligger lavere end skulderkammen. 

 Ikke ulykkesbestemt anatomisk deformitet ( f.eks. assymetrisk tilslutning af 
ribbenene til brystbenet) 

 Tilstedeværelse af vildkløer eller spor efter fjernelse af disse på bagbenene NB: 
Det er forbudt at fjerne vildkløer i Danmark. 

 Ruhåret eller halvlang pels 

 Pelsfarver ikke nævnt i standarden (udbredt hvidt, hvid krave, brindle i andre farver 
end sort). Vær opmærksom på udvandede farver som: Blå, lilla. 

 Enhver hund, der viser tegn på kirurgiske indgreb for at rette eller reparere en 
skønheds- eller bygningsfejl, skal diskvalificeres. 

 Størrelser, der afviger mere end 3 cm fra standarden. 

 

NB: 

 Hanhunde skal have to fuldt 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 hundens sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl. 
 
 

     

 

Standarden udgivet af FCI 04.09.2019 

 

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité 

JANUAR 2020 

 

¤  ¤  ¤  NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i   ¤  ¤  ¤ 
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