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RASEBESKRIVELSE FOR UNGARSK MYNDE 
  Magyar Agar 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Ungarn. 

Helhetsinntrykk: 
 

Gir inntrykk av styrke, velutviklet benstamme og muskulatur. 
Elegant. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

• Kroppen noe lengre enn høy. 
• Neseryggen er ca halve hodelengden. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Utrettelig, utholdende, rask, sterk og robust. Utmerket som 
løpshund, på noen distanser raskere enn greyhound. Noe 
reservert, men ikke sky. Klok, intelligent og lojal. Vaktsom, 
har velutviklet instinkt for å beskytte eiendom, men ikke 
aggressiv. 
 

Hode: 
 

Kileformet med en ganske bred base sett ovenfra og fra 
siden. 
 

 Skalle: Moderat kraftig, bred. Ganske bred panne. 
 

 Stopp: Utpreget. 
 

Nesebrusk: Forholdsvis stor, godt pigmentert. Store, brede nesebor. 
 

Snuteparti: Kraftig. Langstrakt, men ikke for snipete. 
 

Lepper: Godt tilliggende, stramme. Godt pigmenterte. 
 

Kjever/tenner: Kraftige kjever. Velutviklete, kraftige tenner. Komplett 
tannsett. Saksebitt. 
 

Kinn: Kraftige, muskuløse. 
 

Øyne: Middels store, mørke, verken dyptliggende eller utstående. 
Livlig og intelligent uttrykk. 
 

Ører: Forholdsvis store, tykke. Middels høyt ansatte. Velbårne 
rosenører som ligger godt an mot halsen. Reises opp når 
oppmerksom. Tyngre ører foretrekkes fremfor lette ører. Ører 
som står permanent er feil. 
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Hals: Middels lang, men elegant. Tørr, muskuløs, stram halshud. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Kraftige og senete. Rette og parallelle sett både fra siden og 
bakfra. 
 

Skulder: Moderat skråstilt, bevegelig, muskuløs og lang. 
 

Overarm: Lang. Noe skråstilt, muskuløs. 
 

Albue: Godt tilliggende og bevegelig. Verken inn- eller utoverdreid. 
 

Underarm: Lang, rett, kraftig benstamme. Tørr muskulatur. 
 

Håndrot: Bred og kraftig. 
 

Mellomhånd: Kort. Loddrett. 
 

Poter: Ganske store, lange. Sterke tredeputer. Sterke korte klør. 
 

Kropp:  
 

Manke: Velutviklet. Muskuløs, lang. 
 

Rygg: Bred, rett. Stram, meget muskuløs. 
 

Lend: Meget bred, rett. Kraftig muskulatur. 
 

Kryss: Bredt, lett fallende. Meget muskuløst. 
 

Bryst: Dypt, godt hvelvet for å gi plass til hjerte og store lunger. 
Godt hvelvede ribben som rekker langt bak. 
 

Underlinje/buk: Moderat opptrukket. 
 

Hale: Kraftig, tykk, milddels høyt ansatt. Smalner gradvis, lett buet, 
rekker til hasene. Undersiden dekket av stri pels. Bæres 
loddrett hengende i ro, under bevegelse heves til rygglinjens 
forlengelse. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Velvinklete, men ikke overvinklete. Meget muskuløse, kraftig 
benstamme. Parallelle sett bakfra. 
 

Lår: Meget muskuløse med langstrakte muskler. 
 

Knær: Middels vinklete. Kraftige, verken inn- eller utoverdreide. 
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Underlår: Lange, tørr muskulatur. 
 

Haser: Kraftige, lavt ansatte. 
 

Mellomfot: Parallelle både under stand og bevegelse. 
 

Poter: Ganske store, noe langstrakte, med sterke tredeputer og klør.
 

Bevegelser: 
 

Jordvinnende bevegelser, elastisk trav. For- og bakben 
beveges på parallelle plan sett både for- og bakfra. 
 

Hud: 
 

Forholdsvis tykk, godt tilliggende, uten å danne folder eller 
løs halshud. 
 

Pels:  
Hårlag: 
 

Kort, tett, grov, glatt. Om vinteren kan det utvikles ganske 
mye tykk underull. 
 

Farge: 
 

Alle farger og fargekombinasjoner kjent hos mynder, bortsett 
fra de farger oppført under diskvalifiserende feil. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 65-70 cm 
Tisper: 62-67 cm 
 
Høyden målt i cm er mindre viktig enn hundens harmoniske 
proporsjoner. 
 

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. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
− Utypisk hodeform. 
− Underbitt, overbitt, skjevt bitt.  
− Mangel av en eller flere hjørnetenner, fortenner, P2-4 og 

M1-2, eller mer enn to P1. Mangel av M3 tas ikke hensyn 
til.  

− Entropium, ektropium. 
− Blå, blå/hvit, brun, ulvegrå, black and tan, trikolor. 

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

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 

Norsk Kennel Klub, 19. februar 2003 
 
 


