Magyar Agar

Jeg er interesseret i Petras Myndehistorie, erfaringer, syn på
racens nutid og fremtid og overlader ordet til denne dedikerede
racekender;
Jeg startede med Irske Ulvehunde i 1998 og siger gerne at min
indgang til Magyar Agar startede som en pæn fejltagelse. På et
show, mødte jeg en interessant person som talte om ungarske
mynder og stillede mig spørgsmålet: Hvad hvis du skulle vælge
en anden race end Irsk Ulvehund? Det havde jeg ikke overvejet,
men sagde at jeg MÅSKE ville gøre det en dag. Den dag kom
kort tid efter, for min interesse var sporet ind på disse spændende
hunde, som jeg bare måtte vide mere om. Jeg kontaktede en
opdrætter som spurgte om jeg ville have den hvide eller den
brindle - og 2 uger senere tog jeg til Ungarn efter en vidunderlig
hvalp. Det var hverken ansvarsfuldt eller spor gennemtænkt,
men jeg blev smaskforelsket i racen lige på stedet og har i dag 3
eksemplarer på matriklen sammen med mine 2 Irske Ulvehunde.
Jeg beholdt en tæve og en han fra mit eget kuld. Kuldet bor nu i
henholdsvis Schweiz, Østrig og Tjekkiet. Interessen for hvalpene
var fin - en af ejerne fra Tjekkiet ventede i to år på at få en hvalp,
hvilket passer mig fint, da jeg har planer om et nyt hvalpekuld.
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Jeg elsker racen fordi der er så stor forskel i dens karakter, set
i forhold til andre Mynderacer. De er f.eks. meget udholdende,
nysgerrige og åbne og ikke så reserverede som eksempelvis
en Greyhound. De er ekstremt intelligente, virkelig uafhængige,
men har alligevel fokus på deres ejere. De er aldrig sky eller
tilbageholdende og er aktive hunde med stor udholdenhed og
masser af energi. De kan stort set holde sig rimelig i god form
ved at lege med hinanden, derfor er det også en god ide at have
flere af slagsen sammen. Hundene er glade for opmærksomhed
fra mennesker, er super til agility og coursing. Mange ungarske
Mynder er langt hurtigere end Greyhounds på lange distancer,
de er meget powerfulde og bliver næsten aldrig trætte, de er
udholdende,vedholdende og rimelig stærke. Jeg kender en
opdrætter som bruger dem som trækhunde og de er virkelig
gode til det.
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På Myndeklubbens udstilling i Nyborg, 2011, var der endelig mulighed for at opleve Mynderacen
Magyar Agar live. Her var flere eksemplarer tilmeldt udstillingen og jeg fik mulighed for at møde
opdrætter Petra Kappelová. Inden udstillingen ville jeg lige forberede mig i raceleksikonet
HUND. Men her var racen slet ikke beskrevet, derfor var jeg nu blevet endnu mere nysgerrig,
for at vide mere om denne Mynderace, som for mit utrænede øje, umiddelbart minder om en
Greyhound. Det eneste jeg vidste var at Magyar Agar stammer fra Ungarn, er en urgammel
jagthunderace, hvis oprindelse går tilbage til dengang, da Magyarerne erobrede landet, men
havde ellers ikke indblik i hvordan livet med racen er. Det fik jeg så lige der på årets sidste
udstilling i Nyborg og glæder mig til at invitere dig til dette interview med Petra fra Kennel
Llawondyss. ...
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Magyar Agar er Mynde i hjerte og hjerne og vil forfølge det som
den ser løber. Oprindelig blev racen brugt til jagt på kanin,
ræv, men kunne også dræbe ulve, hvis vores forfædre havde
brug for det. Racen er observerende hunde, som kontrollerer
huset, nogle kan afgive gøen såfremt der er ubudne gæster på
matriklen . De fleste som ønsker sig en glathåret Mynde, som er
større end Whippets, kaster næsten altid deres interesse over
Greyhounds. De vælger stort set aldrig en Magyar Agar. På den
ene side er dette godt, på den anden side er det rigtig ærgerligt.
Det gode er at de ikke bliver opdrættet for at nogen skal tjene
penge. Det dårlige er at få kender til denne vidunderlige race.
Som opdrættere skal vi derfor gøre mere for at præsentere
racen. Dette gælder coursing og shows, men også at vi på
kongresser, foredrag m.m. præsenterer racen som den er. Det
er ekstremt vigtigt er at vi er tro mod typen og holder fast i den.
Der er alt for stor spredning rent typemæssigt, hvilket man
tydeligt kan se på de store shows. Jeg ville også være rigtig
glad for at vi som opdrættere af racen, kunne samarbejde mere i
fremtiden og konkurrere mindre indbyrdes, for vores races skyld.
I det store billede er det en langtlevende sund hund, som har få
problemer med epilepsi og PRA. De lever gerne 12-14 år - en
af mine venner havde en skøn hund som blev 15 år! Hvis du vil
vide mere om racen, kan du tjekke ind på Pavlinas hjemmeside:
www.Llawondyss.websnadno.cz
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