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Rasepresentasjon

Tekst: Ines Blix/Norsk Myndeklubb • Foto: Klubbens medlemmer

Azawakh

«Rask nok til å fange en 
gaselle, hare eller villsau, 
modig nok til å skremme 
store rovdyr, utrettelig 
som en kamel og vakker 
som en arabisk hest».

- nomadenes urhund

Azawakh er en urhund med opprinnelse i de 
barske steppe- og ørkenområdene i Sahel i 
Vest-Afrika, nærmere bestemt Mali, Niger 
og Burkina Faso. Rasens navn stammer fra 
et geografisk område i Sahel, Azawakh-dalen. 
Av de lokale kalles rasen «idi» eller «oska».  
Gjennom tusener av år, og fortsatt i dag, har 
nomadegrupper holdt denne mynderasen som 
jakt- og vakthund. 

Azawakhen blir gjerne betraktet som Tua-
regenes hund, men blir også holdt av andre 
nomadegrupper, som Fula, Peulh og Bella. 
Tuaregene (det blå folket) har vært domine-
rende i Sahel mye på grunn av at de kontrol-

lerte handelsveiene mellom Afrika og Arabia. 
Nomadene i Sahel har tradisjonelt livnært seg 
av kvegdrift, og azawakhen har hatt en svært 
viktig funksjon som vakthund, hvis oppgave 
har vært å beskytte leirens kveg og folk mot 
inntrengere. Den har også blitt brukt til jakt, 
særlig til hetsjakt på gaseller. 

Utseende
Azawakhen er slank og langbent, og dens 
utseende vitner om evne til ekstrem styrke 
og fart som er nødvendig i hetsjakt over 
lange avstander. Azawakhen er høyere enn 
den er lang, og muskulatur og beinstruktur 
er godt synlig under den tettsittende huden 
som er dekket av kort og myk pels. Den gir 
inntrykk av å være en stolt hund. Nakken 
er lang, hodet holdes høyt og halen bæres 
stolt. Azawakhen har karakteristiske, luftige 
bevegelser. Den har et finmeislet hode med 
flatt skalletak som ikke må være for smalt. 
Stoppet er ubetydelig. Ørene er høyt ansatt, 
meget tynne og hengende flatt – de er bevege-
lige og reflekterer hundens årvåkenhet. Rasen 

har rette ben med lite vinkler. 

FCI-standarden er streng med hensyn til hvilke 
farger som er tillatt: Rød, fawn til sandfarget 
og med brindle-varianter av disse fargene; 
den skal ha hvite tegninger på alle fire bein 
samt på haletippen. I Sahel-området finnes 
derimot azawakher i nesten alle slags farger og 
fargekombinasjoner. Rasens farger diskuteres 
blant raseentusiaster.

Å leve med azawakh
Azawakhen er utpreget kjærlig og lojal over-
for sin familie, og knytter svært tette bånd til 
flokken sin. Overfor fremmede er den som 
regel distansert og kan virke uinteressert el-
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Azawakh

FCI gruppe: 10, mynder

FCI rasenummer: 307

Opprinnelsesland: Mali

Hjemland: Frankrike

Rasepresentasjon

ler utilnærmelig, men på sine premisser kan 
den knytte relasjoner til mennesker utenfor 
sin familie. På dette punktet er det nokså 
store variasjoner mellom individer, mange er 
reserverte og kan virke nærmest utilnærme-
lige, andre er mer imøtekommende overfor 
fremmede. Rasen er gjennom tusener av år 
avlet for å beskytte stammens kveg og folk. 
Boende i en familie kommer dette til uttrykk 
ved at den vokter sitt hjem og sine mennes-
ker. Kommer det fremmede til en azawakhs 
hjem, vil den varsle meget kraftig. Dersom 
den blir presset og ser det som nødvendig, 
kan den handle for å beskytte sitt territorium 
eller sin eier.

Som valp og unghund trenger azawakhen 
intensiv sosialisering, for å ha de beste forut-
setninger til å fungere optimalt i et samfunn 
fjernt fra Sahel. Det at rasen fremdeles har 

sine opprinnelige egenskaper intakt, har gitt 
opphav til myter om at det er en aggressiv rase. 
Denne myten er fjernt fra virkeligheten. En 
azawakh er først og fremst en fredelig hund, 
et særdeles behagelig og kjærlig familiemed-
lem. De knytter dessuten svært nære bånd til 
andre mennesker de betrakter som sin venn. 
Den går som regel svært godt sammen med 
andre hunder, men er ofte dominant og inntar 
gjerne lederrollen i flokken. Den vil godta 
alle husdyr som tilhører familien, men vil 
selvfølgelig jakte naboens katt. 

En azawakh har potensial til å bli meget lydig, 
da den lever for å behage sin eier, og sam-
menlignet med de fleste andre mynderasene 
er det lett å få den til å komme på innkalling. 
Rasen er intelligent, våken og sensitiv og er 
veldig flink til å lese menneskers signaler så 
vel som stemningsleie. Den kan ha glede av 

agility, lydighetstrening og ikke minst lure 
coursing. I sistnevnte sport klarte sågar en 
norsk azawakh å bli europamester i Nederland 
sommeren 2011, i sterk konkurranse med andre 
raserepresentanter fra hele Europa. 

Azawakhen er utpreget 
kjærlig og lojal overfor 
sin familie, og knytter 
svært tette bånd til flok-
ken sin.

Azawakhen trenger en myk, men bestemt 
eier, som med tålmodighet og trygghet kan 
introdusere den for nye steder, situasjoner, 
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Myndeklubb
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Norsk Myndeklubb, stiftet 1946, er  
offisiell raseklubb for afghansk mynde, 
azawakh, borzoi, italiensk mynde, 
polsk mynde, saluki, skotsk hjortehund, 
sloughi, spansk galgo, ungarsk mynde 
og whippet.

I tillegg til å arrangere utstillinger og 
lure coursing (i samarbeid med Norsk 
Greyhoundklubb gjennom Norsk Lure 
coursing-komité) gir NMK ut et fyldig 
medlemsblad, Mynden, fire ganger per 
år. Klubben har arbeidsutvalg som iva-
retar de enkelte rasene, og har for tiden 
én lokalavdeling, i Trøndelag.

Innmelding i NMK kan skje via NKKs 
hjemmeside www.nkk.no eller gjennom 
e-post til svein-erik.aaslund@canon.no

Nettside: www.myndeklubben.no

mennesker og dyr. Azawakh er en rase for 
spesielt interesserte, men med riktig oppdra-
gelse og grundig sosialisering fungerer den 
fint som familiehund og i samfunnet for øvrig.

Slektskap og opprinnelse
Selektiv avl, slik vi kjenner den i den vestlige 
verden, eksisterer ikke hos nomadene. Vanlig-
vis har hver nomadegruppe kun én tispe, men 
flere hannhunder. Alfahannen, som vanligvis 
er den mentalt og fysisk sterkeste hannen, er 
den som parer seg med tispa. Valpene som skal 
leve opp, blir valgt ut etter kriterier knyttet 
til funksjon. Azawakhen betraktes som en av 
de mest opprinnelige hunder, og nomadenes 
fokus på funksjon har bidratt til at azawakhen 
har opprettholdt sine opprinnelige egenskaper 
gjennom tusenvis av år.

Nyere studier har bidratt til kunnskap om 
azawakhens opprinnelse og dens slektskap 
med andre hunderaser. Trass i rasens likhet i 
utseende med andre mynderaser viser gene-
tiske studier at slektskapet med andre mynder 
er nokså fjernt. Den antas å ha slektskap med 
afrikanske pariahunder og for å være beslektet 
med sloughi. Azawakhen har blitt foreslått 
å stamme nokså direkte fra de opprinnelige 
hundene og har en sjelden genetisk variasjon 
som man kun finner hos sloughi, noen sjeldne 
japanske hunder og ellers hos rever, sjakaler 
og italienske ulver. Dette tyder på en tidlig 
differensiering fra ulven, og at slektskapet til 
ville hunder er beholdt i større grad enn hos 
mange andre raser.

Nomadene i Sahel holder fremdeles azawakh 

som vakthund, men deres fremtid er dessverre 
truet av stadige konflikter mellom folkegrup-
per og endringer i levesett og religion hos 
nomadene.

Ut av Afrika
De første azawakhene ble importert til Europa 
(Frankrike) i 1968. Omtrent samtidig ble 
hunden Gao, som man finner i stamtavlen til 
de fleste azawakher i Europa, importert til det 
daværende Jugoslavia. Til å begynne med ble 
rasen i Europa betraktet som en type sloughi, 
og de gikk under navnet «Tuareg sloughi». I 
1981 ble azawakh anerkjent som en egen rase, 
og rasen fikk egen FCI-standard. 

Organisasjonen Association Burkinabé Idi 
du Sahel (A.B.I.S.) arbeider i dag aktivt for 
å bevare rasen i Sahel. A.B.I.S sine ekspedi-
sjoner bringer også med jevne mellomrom 
azawakh fra opprinnelsesområdet til Europa 
for å supplementere genbasen.

Azawakh i Skandinavia og Norge
De første azawakhene kom til Skandinavia i 
1989–90, da to hunder ble importert til Sve-
rige fra Tyskland. Det første valpekullet i 
Skandinavia ble født i Sverige i 2001. Den 
første representanten for rasen i Norge kom i 
1995. Siden har ytterligere seks individer blitt 
importert. Det første azawakhkullet i Norge så 
dagens lys 2. juli 2011. Av åtte valper ble fem 
værende i Norge, og dermed ble bestanden 
doblet til ti hunder. 

For mer informasjon om azawakh, se Mynde-
klubbens nettsider: www.myndeklubben.no.

Dinnik de Garde-Epee: Europamester i lure coursing 2011. Norges første azawakh-kull.


