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Standard för

AZAWAKH
Ursprungsland/
hemland

De norra gränserna av Mali och Niger; Azawakhdalens sluttningar.

Standardansvarig

Frankrike.

Användningsområde

Vinthund som med hjälp av synen jagar och fäller villebråd (gasell, hare, struts) och kämpar mot rovdjur (hyena, schakal, lejon).
Azawakh är en viktig följeslagare i det dagliga livet i lägret hos
nomaderna.

FCI-klassifikation

Grupp 10, sektion 3

Bakgrund/ändamål

Azawakh är en afrikansk vinthund som härstammar från de hundtyper som finns avbildade på flera tusen år gamla väggmålningarna
i centrala Sahara. Uttorkningen av Sahara har gjort att jagande och
jordbrukande tuareger, dahoussahaq och peul med sina hundar har
flyttat till mer gästvänliga delar av Sahel, dvs. ett område som är
mer gynnsamt för jordbruk och jakt längs Azawakhs torra dalar.
Rasen tillhör de folk och kulturer som har format den och kallas
av tuaregerna för oska. Entusiaster från Europa upptäckte med
beundran rasen och valde tillsammans med uppfödare ut de linjer
som först exporterades till Europa 1968.

Helhetsintryck

Genom sin påfallande slankhet och elegans ger azawakh intryck
av höggradig förfining. Skelett och muskulatur framträder tydligt
genom den tunna och strama huden. Azawakh är högbent och
dess kropp inryms i en rektangel ställd på högkant.

Viktiga
måttförhållanden

Mankhöjdens relation till kroppslängden (från skulderspetsen till
sittbensknölen) skall vara 10:9. Tikar får vara något längre.
Mankhöjdens relation till bröstkorgens djup skall vara 10:4.
Huvudets längd i relation till nospartiets längd skall vara 10:5.
Huvudets längd i relation till skallens bredd skall vara 10:4.

Uppförande/karaktär

Azawakh är livfull, uppmärksam och fjär. Den kan vara mycket
reserverad mot obekanta men den är mjuk och tillgiven i sin hemmiljö och gentemot dem den accepterar.

Huvud

Huvudet skall vara långt, elegant, torrt och finmejslat. Det skall
vara tämligen smalt, men inte överdrivet.

Skallparti
Skalle

Hjässan skall vara nästan flat och ganska lång. Skallens bredd skall
vara tydligt mindre än hälften av dess längd. Skallens och nospartiets plan divergerar ibland något. Ögonbrynsbågar och pannfåra
skall vara något markerade. Nackknölen skall vara tydligt markerad.

Stop

Stopet skall vara mycket svagt markerat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall undantagslöst vara svart eller mörkbrun.
Näsborrarna skall vara stora.

Nosparti

Nospartiet skall vara långt, rakt och utan överdrift smalna av mot
nostryffeln.

Läppar

Läpparna skall vara tunna och stramt åtliggande. Läppränderna
skall vara svarta eller mörkbruna. Läpparna får inte vara hängande.

Käkar/tänder

Käkarna skall vara långa och starka med komplett saxbett.

Kinder

Kinderna skall vara flata.

Ögon

Ögonen skall vara mandelformade och ganska stora. Ögonöppningarna skall vara svagt snedställda. Ögonfärgen skall vara mörk,
ibland bärnstensfärgad, aldrig blå. Ögonkanterna skall vara svarta
eller mörkbruna och väl pigmenterade.

Öron

Öronen skall vara ganska högt ansatta, tunna, alltid platt hängande.
De skall vara tämligen breda vid öronansättningen och hänga tätt
intill kinderna, aldrig likt rosenöron. Till formen skall öronen
vara trekantiga med rundade spetsar. Öronbasen lyfts när hunden
lystrar.

Hals

Halsen skall vara väl ansatt, lång, elegant, muskulös och ha svagt
välvd nacke. Huden på halsen skall vara tunn och får inte bilda
påsar.

Kropp
Överlinje

Överlinjen skall vara plan, nästan horisontell, eller med en svag
höjning från manken till höftknölarna. Höftbensknölarna skall
vara tydligt markerade och i nivå med eller högre än manken.

Manke

Manken skall vara väl markerad.

Ländparti

Ländpartiet skall vara kort och torrt.

Kors

Korset skall vara väl snedställt (idealiskt är 45°).

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara djup, tydligt nedsänkt och nästan nå till
armbågarna samt vara mjukt avsmalnande mot området kring
bröstbenet. Förbröstet skall vara tämligen smalt. Revbenen skall
vara långa, svagt framträdande samt mjukt och jämnt välvda.

Underlinje och buk

Bröstbensbågen skall vara tydlig. Underlinjen stiger mjukt upp
mot buken som är mycket högt uppdragen.

Svans

Svansen skall vara lågt ansatt, lång, tunn, torr och avsmalnande.
Den skall ha samma slags päls som på kroppen. Svansspetsen har
ofta vita penselhår. Svansen skall bäras hängande med spetsen
något uppåtböjd. När hunden är upphetsad kan svansen dock
höjas över horisontallinjen.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Frambenen skall vara långa och tunna, vertikala och helt parallellt ställda.

Skulderblad

Skulderbladen skall vara långa med torr muskulatur. De skall endast
vara en aning snedställda från sidan sett.

Överarm

Överarm: Vinkeln mellan skuldra och överarm skall vara mycket
öppen (ca 130°).

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara svagt snedställda.

Framtassar

Framtassarna skall vara rundade med tunna, tätt slutna, väl välvda
tår och pigmenterade trampdynor.

Bakställ
Helhet

Bakbenen skall vara långa, torra och helt parallellt ställda bakifrån
sett.

Lår

Låren skall vara långa med torr, framträdande muskulatur. Vinkeln
mellan höft och lårben skall vara mycket öppen (ca 130°).

Knäled

Vinkeln mellan lårben och underben skall vara mycket öppen
(ca 145°).

Mellanfot

Hasor och mellanfötter skall vara torra utan sporrar.

Baktassar
Rörelser

Hud

Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är
förbjuden i Sverige.
Baktassarna skall vara rundade med väl välvda tår och pigmenterade trampdynor.
Rörelserna skall alltid vara mycket smidiga och med hög aktion i
trav och skritt. Galoppen skall vara fjädrande. I rörelse ger azawakh
som helhet ett intryck av lätthet med elasticitet. Rörelserna är ett
väsentligt kännetecken hos rasen.
Huden skall vara tunn och stramt åtliggande över hela kroppen.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara kort och tunn och minskar eller kan saknas helt
på buken.

Färg

Färgen skall vara röd, med eller utan brindleteckning, med vita
tecken begränsade till extremiteterna. Alla nyanser är tillåtna,
från ljust sandfärgat till mörkrött (mahogny). Brindlestrecken
måste vara svarta och får inte ha någon annan färg. Svart mask
kan förekomma.
Vita tecken: Bläs förekommer ibland. Vitt kan förekomma i
bringan i form av mer eller mindre utbredda vita tecken vilka
inte får nå längre upp än till halsansättningen. Dock kan det få
finnas ett smalt vitt band på strupen, i bringan och på nedre delen
av bröstkorgen. Det vita i bringan får varken sträcka sig utanför
skulderleden eller gå upp på halsens sidor. En mycket liten vit
fläck i nacken tolereras. I bringfläckens förlängning kan det vita
förekomma också på undersidan av bröstkorgen, men får inte
på något vis breda ut sig upp på sidorna. På benen skall finnas
vita ”strumpor” eller åtminstone spår av vitt på tassarna. Hos en
utmärkt individ tolereras avsaknad av vitt på något ben. Det vita,
ofta ojämna markeringarna på frambenen får aldrig nå ovanför
armbågarna eller upp på skuldrorna. De vita markeringarna på
bakbenen är ofta mer jämnt formade och inte så utbredda som
fram och de skall inte nå upp till låren. Spår av vitt på insidan av
låren skall däremot inte betraktas som fel.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhund:
64–74 cm
Tik: 		
60–70 cm
Mankhöjd +/- 2 cm tolereras.

Vikt

Hanhund:
Tik:

ca 20–25 kg
ca 15–20 kg

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande.

Allvarliga fel

• Huvud som är grovt och saknar elegans.
• Svans som är tjock eller för bepälsad; svans som är mycket
ringlad.
• Kropp som är för lång.
• Tångbett.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter.
• Avsaknad av rastyp.
• Bröstkorg som är underutvecklad och allmänt överdriven

tunnhet.
• Under- eller överbett.
• Annan färg än svart eller mörkbrun på nostryffel, ögonkanter
och läppkanter.
•	Ögon som är ljusa eller blå.
• Rosenöron.
• Höfter som är lägre placerade än manken.
• Betydande anatomisk missbildning som inte beror på skada
eller olyckshändelse (t.ex. osymmetrisk placering av revbenen
vid bröstbenet).
• Förekomst av sporrar på bakbenen eller spår av att de tagits
bort.
Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är
förbjuden i Sverige.
• Päls som är sträv eller halvlång.
• Pälsfärg som inte överensstämmer med standardens
beskrivning (omfattande vita tecken, vit krage, annan
brindleteckning än svart). Särskilt skall urvattnade färger
uppmärksammas, som blå och lila.
• Operativa ingrepp som döljer fel.
• Mankhöjd som avviker med mer än 3 cm från den i
standarden angivna.
Nota bene

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk
konstruktion skall användas till avel.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.
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Svansansättning

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med cirka 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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