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   GRUPPE:   10 
   FCIs RASENR.: 307 
   av 22.08.94 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR AZAWAKH 
 
Opprinnelsesland:  
 

Mali 

Hjemland:  
 

Frankrike 

Helhetsinntrykk 
 

Spesielt langbent og elegant, meget forfinet. Benbygning og 
muskler synlig under fin og tørr hud. Langbent mynde hvis 
kropp passer inn i et stående rektangel. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

- Kroppslengde:mankehøyde = 9:10. Tispene kan være en  
 anelse lengre. 
- Brystdybde:mankehøyde  = 4:10 
- Snutelengde:hodelengde  = 1:2 
- Skallebredde:hodelengde = 4:10 
 

Adferd/ 
temperament: 

Rask, oppmerksom, fjern, reservert overfor fremmede og kan 
også være utilgjengelig, men mild og kjærlig mot dem som 
den aksepterer. 
 

Hode: Langt, fint, tørt og meislet, heller smalt, men uten over-
drivelse. 
 

Skalle: Nesten flat, heller langstrakt. Skallebredden må tydelig være 
mindre enn halvparten av hodets lengde. Skallens og 
snutepartiets lengdeakse danner ofte en meget liten vinkel. 
Øyebrynsbuene og pannefuren lite markert. Derimot er 
issebenskammen og nakkeknølen klart fremtredende. 
 

Stopp: Meget lett markert. 
 

Ansiktsregion:  
 

Nesebrusk: 
 
Snuteparti: 

Godt åpne nesebor. Nesebrusken enten sort eller brun. 
 
Langt, rett, forfinet uten overdrivelse. 
 

Kjever/tenner: Lange og sterke kjever. Saksebitt. 
 

Kinn: Flate. 
 

Øyne: Mandelformede, ganske store. Mørke eller ravfargede. 
Pigmenterte øyelokksrender. 
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Ører: Ganske høyt ansatte. Tynne, alltid hengende flatt inntil hodet, 
ganske brede ved basen, aldri rosenører.  Trekantede med 
en lett rundet spiss. Ørefestene heves når hunden er 
oppmerksom.  
 

Hals: God reisning, lang, edel, muskuløs, lett nakkebue. Tynn hud 
uten løs halshud. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Lange, fine, nesten helt  loddrette. Helt rettstilte. 
 

Skulder: Lang, tørr, muskuløs og bare svakt skrånende sett i profil. 
Skuldervinkelen er meget åpen*. 
 

Poter: Avrundede, med fine og godt samlede tær, pigmenterte 
tredeputer. 
 

Kropp:  
 

Overlinje: Nesten rett, vannrett eller høyere mot hoftebenknutene. 
 

Manke: Godt markert. 
 

Lend: Kort, tørr og ofte lett buet. 
 

Hofter: Hoftebena meget fremtredende og alltid jevnhøye med eller 
høyere enn manken. 
 

Kryss: Skrånende, men ikke avfallende. 
 

Forbryst: Ikke særlig bredt. 
 

Bryst: Vel utviklet i lengden, dypt uten å nå til albuen. Ikke særlig 
bredt, men med nok plass til hjertet. Bakre del av brystet må 
ikke bli smalne for brått.  
 

Ribben: Lange, synlige, lett og jevnt buede mot brystbenet. 
 

Underlinje/buk: Brystbenet danner en skarp bue, denne går jevnt over i 
buklinjen, som er meget godt opptrukket under lenden. 
 

Hale: Lavt ansatt, lang, tynn, tørr og avsmalnende. Dekket med 
samme slags hår som på kroppen. Hvit haletipp. 
Bæres hengende med halespissen lett buet opp, men når 
hunden er oppspilt kan den bæres høyere enn rygglinjens 
forlengelse.  
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Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Lange og tørre, lemmene perfekt loddrette. 
 

Lår: Lange med godt utviklede og tørre muskler. Vinkelen 
hofteben/lår er meget åpen*. 
 

Knær: Knevinkelen er meget åpen*. 
 

Haser: Haseledd og haser rette og tørre, uten sporer. 
 

Poter: Runde, pigmenterte tredeputer. 
 

Bevegelser: 
 

Alltid meget smidige og med spesielt høy aksjon i trav og 
skritt. Spretten galopp. Hunden gir inntrykk av letthet og 
elastisitet. Bevegelsene er et meget vesentlig trekk hos 
rasen. 
 

Hud: 
 

Tynn, ligger stramt over hele kroppen. 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Kort, fint, til nesten ikke noe på buken. 

Farge: 
 

Fawn med avtegn bare på bena. Alle nyanser fra lys sobel til 
mørk fawn tillatt. Hodet kan ha sort maske og bliss. Hvitt i 
bryst og på haletipp. Bena må ha hvite sokker, i det minste litt 
hvitt på tærne. Sort tigrering tillatt. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 64-74 cm 
Tisper: 60-70 cm 
 

Vekt: Hannhunder: ca. 20-25 kg 
Tisper: ca. 15-20 kg 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
i relasjon til rasebeskrivelsen. 
 
Feil: 
- Tungt helhetsinntrykk 
- For lang kropp 
- For bred skalle 
- Uttalt stopp 
- Hoftebena plassert klart lavere enn manken 
- For dårlig pigmentering av nesebrusken 
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Diskvalifiserende 
feil: 

- Mangel av type (spesielt når det ser ut som det er inn- 
  blanding av annen rase) 
- Mer enn 3 cm avvik fra standardmålene 
- Medfødte anatomiske deformiteter 
- Invalidiserende avvikelse - ikke ervervet 
- Ribben som er flate nederst så brystkassen ser ut som en  
  «fiolinkasse» 
- Over- eller underbitt 
- Stri eller halvlang pels 
- Pels som ikke tilsvarer standarden 
- Mangel av hvite tegninger på et eller flere av bena 
- Lyse øyne 
- Engstelig, panikkartet eller aggressiv 
 

Angitte vinkler: Skuldervinkel ca. 130° 
Vinkel hofteben/lår ca. 130° 
Knevinkel ca. 145°  
 

 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 26. mars 1996. 
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TENNER OG BITT 
 

 

 
 
 
Overkjeve: 
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler 
(premolarer),  
4 jeksler (molarer) 
Underkjeve: 
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler 
(premolarer),  
6 jeksler (molarer) 
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Notat: 
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Notat: 
 


