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Gemensamma rasklubben för numerärt små raser inom Vinthundklubben
GRAINS är en ideell förening som har till mål att inom ramen för
specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att väcka
intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt
och exteriört fullgoda rasrena hundar
att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av
dressyr och praktiskt bruk av denna
att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning
och vård
att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren
och hundägandet
att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren
och hundägandet
För att nå uppsatt mål skall klubben:
1. informera och sprida kunskap om GRAINS – dess mål, organisation och
arbetsformer
2. informera om klubbens ras och dess användningsområden
3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av specialklubben
och SKK upprättade riktlinjer
4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom
landet
5. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika
egenskaper kan komma till användning
6. anordna verksamheter i enlighet med specialkubbens direktiv
7. stödja och medverka i specialklubbens och SKKs forskningsarbete
8. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen
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Historia
Någon egentlig forskning om rasens ursprung finns inte i dagsläget så det är
omöjligt att veta exakt hur gammal rasen egentligen är.
Förmodligen har afghan, azawakh, saluki och sloughi utvecklat sig parallellt.
Dessa hundar härstammar från Orienten, men har sedan utvandrat till nordliga
Afrika och västliga Asien. Azawakhen som vi känner den kommer från södra
Sahara, ett geografiskt område som omfattar länderna Mauritanien, Burkina
Faso, Mali och Niger. I gränslandet mellan Mali och Niger ligger en uttorkad
flodbädd som heter Azawakhdalen (Azaouakh) och det var där de mest typiska
representanterna för rasen förekom och därför gav man rasen namnet
”azawakh”. Azawakhen är tuaregernas hund. (ett legendariskt nomad-och
krigarfolk som har härskat i västliga Centralsahara från medeltiden till nutid)
Tuaregernas avelsprinciper har varit mycket precisa och traditionsenligt
grundliga, vilket har bidragit till att rasens urinstinkter bevarats. Bara de 2- 3
finaste och starkaste hanhundarna i kullarna valdes ut tillsammans med ett fåtal
tikar som var nödvändiga för rasens fortsatta reproduktion.
Hetsjakt är rasens jaktform, men azawakhen dödar inte bytet själv. Istället håller
den fast bytet tills ägaren kommer. Detta för att köttet annars snabbt blir dåligt i
den extrema värmen i öknen. Det är dock inte enbart till jakt som rasen använts,
utan även till vakt av egendom och boskap
.
I dagsläget används hundarna primärt för skydd av boskap och läger/byar. Jakt
praktiseras men har numera en sekundär funktion på grund av att vilt saknas i
regionen.
De första azawakherna kom till Europa på 1970-talet, först till Frankrike och lite
senare till forna Jugoslavien. I början betraktades dessa hundar som en variant
av sloughi, vilket väckte motstånd och kritik bland hundägarna bland annat p g a
de uppenbara anatomiska skillnaderna. 1981 fick dock ”Sloughi-Azawakh” egen
rasstandard. Och år 1986 togs ”Sloughi” bort från rasnamnet. De två första
azawakherna importerades till Sverige 1989-90 från Tyskland, men trots flera
parningsförsök fick dessa inga avkommor. 1994 flyttade två tyskfödda tikar från
Finland där de bägge haft en kull, men dessa användes inte i avel i Sverige.
Likaså har tiken som importerades 1995 från Finland inte avlats på. Ytterligare
två franska tikar har importerats under 1997-98 och båda dessa har fött varsin
kull valpar som registrerats i Sverige. Ytterligare en fransk tik har importerats
under 2004 och mellan 2005 till 2014 har det importerats ytterligare 15 hundar
och det har också fötts två kullar i Sverige.
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Hälsa
Eftersom rasen är numerärt liten finns det idag ingen hälsostatistik tillgänglig
hos SKK eller hos försäkringsbolagen, men generellt är rasen frisk och inga
ärftliga sjukdomar finns dokumenterade i Sverige. Vissa indikationer visar på att
epilepsi förekommit inom rasen i Europa, men det är svårt att säga i hur stor
utsträckning eftersom dokumentation saknas i dagsläget. Ett gott samarbete
finns dock uppfödare emellan för att hindra att nya fall uppstår.
Funktion
Liksom alla andra vinthundsraser så älskar azawkhen att få springa fritt. Det är
lika mycket en motionsfråga som det är att få känna frihet. De jagar om tillfälle
ges, men letar inte aktivt upp sitt byte. De är av naturen lydiga, och deras starka
band till sin ägare gör att de sällan befinner sig utom synhåll. Vid dåligt väder så
väljer de flesta individer att inte gå ut mer än nödvändigt.
Azawakhen är en jagande vinthund utan krav på jakt-/bruksprov.
.
Från 1999 har vinthundarna fått ett eget bruksprov i form av lure coursing som
Svenska Vinthundklubben anordnar. Provet är avsett att stödja avelsarbetet för
att bevara vinthundarnas rasspecifika egenskaper.
Det är även vanligt att ägare till azawakh låter sina hundar springa på kapplöpningsbana som en trevlig alternativ aktivitet om möjligheten till att utöva lure
coursing är begränsad.
Rasens närhet till sitt ursprung och användandet av nytt importblod gör att
rasens funktioner är väl bibehållna och kommer med all sannolikhet att förbli så
även i framtiden. Då hetsjakt inte är tillåten är enda chansen att testa rasens
instinkt och fart genom att låta hundar springa på lure coursing eller kappbana.
Azawakhen har även en viktig funktion som vakthund i sin ursprungsmiljö. Här
i västvärlden nyttjas inte denna egenskap aktivt, men man måste komma ihåg att
dess territoriella beteende är djupt rotat och även om azawakhen är en lugn och
sansad sällskapshund hos oss, så annonserar den tydligt besökares ankomst och
är villig att försvara sitt hem. Azawakhen är därför ingen förstagångshund utan
kräver en ansvarsfull ägare som socialiserar sin hund väl.

5

Mentalitet
Azawakhen är en mycket familjekär hund med en stark flockkänsla. I hemmet
och bland vänner är den mjuk, livlig och öppenhjärtig och pockar gärna på
kärlek och uppmärksamhet. Den är intelligent och har en livlig mimik som den
gärna använder sig av för att meddela sina önskningar och behov. Då den är
lyhörd och gärna håller sig nära sin ägare är det lätt att hitta aktiviteter som
passar både hund och ägare.
Azawakhens mentalitet är dock mångfacetterad vilket gör att den inte är var
mans hund. Den har ett starkt psyke, en stark vaktinstinkt och ett mycket
reserverat temperament, och skiljer sig därigenom från övriga raser i vinthundsgruppen.
Rasen kan ha en tendens att försöka klättra uppåt på rangstegen i flocken och
den behöver en bestämd, men, aldrig brutal, uppfostrande hand. I azawakhens
ursprungsmiljö är reservation och instinktiv misstänksamhet mot främlingar och
det obekanta ett överlevnadsvillkor.
Rasen har även ett starkt territorialt beteende och man får inte glömma dess
historia som i första hand en vakthund.
Rasen har endast funnits i västvärlden sedan 1970-talet. Azawakhen var och är
en urhund som har många av sina urinstinkter kvar. Man måste därför lägga stor
vikt på tidig socialisering och korrekt uppfostran för att det ska vara möjligt
för människa och hund att leva tillsammans i vår moderna civilisation.
I framför allt utställningsringen så kan individernas temperament sträcka sig från
extrem reservation till stor öppenhet. Panisk rädsla och aggressivitet är ett
diskvalificerande fel, precis som hos alla andra raser. Man ska aldrig förs
öka att tvinga sig på en azawakh, utan låta den komma frivilligt. Rasens
reserverade och försiktiga temperament har gjort att den har används inom Pet
Therapy* i USA.
I framtiden är det viktigt att hitta en balans mellan bevarandet av rasens
karaktäristiska mentala drag och våra krav på en i samhället väl fungerande
hund. Hundar som används i avel bör därför vara väl socialiserade och uppvisa
ett stabilt temperament i skilda sammanhang.
* Pet Therapy är en behandlingsmetod där man använder sig av djur som terapi för att minska t ex
stress och depressioner hos människor.
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Genetisk variation
Rasen började med ca 10 sk ”founders” i forna Jugoslavien och Frankrike.
Uppfödare i Europa och framförallt i Frankrike och Tyskland är medvetna om
behovet av nytt blod och ett målinriktat arbete för att sänka inavelsgraden har
pågått sedan flera år tillbaka.Organisationen A.B.I.S.* arrangerar årliga
expeditioner till Afrika och under dessa har många hundar importerats från
ursprungsregionen.
Genetisk variation är en nödvändighet för att rasen ska kunna förbli frisk och
leva upp till avelspolicyn om en trygg framtid. Då vi fortfarande har möjlighet
att hämta hem nya individer från Afrikas azawakhstammar så ger detta vår ras
en ljusare framtid än vad som gäller för många andra raser.
Den genomsnittliga inavelsgraden bör ligga under 2,5% beräknat på fem
generationer enligt Tabellmetoden som bl a används i Lathunden. Ett
riktmärke är att aldrig para hundar som är närmare släkt än motsvarande
kusiner. En sådan parning ger en inavelsgrad hos avkomman på 6,25%.”
För att kunna hålla dessa riktlinjer så ställs det höga krav på uppfödarna när det
gäller val av avelsmaterial och den användning dessa får, så att aveln på
azawakh inte leder till brister avseende hälsa, funktion eller mentalitet och ej
tömmer rasen på genetisk variation.
GRAINS rekommenderar uppfödare att försöka hålla en så låg inavelsgrad som
möjligt, men väljer i nuläget att inte sätta upp några specifika mål för azawakh.
GRAINS har som mål att verka för ökad genetisk variation och minskad
inavelsgrad enligt SKK:s normer, samt att verka för att nytt blod tillförs den
svenska populationen.

*A.B.I.S (Association Burkinabé Idi du Sahel) grundades 1992 och har som syfte att bevara och
främja den
renrasiga nomadhunden azawakh.
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Exteriör
Av de vinthundar vi har idag uppvisar azawakhen den extremaste exteriören. En
azawakh är en utpräglat elegant och slank hund där skelett och muskulatur
framträder tydligt genom den tunna och strama huden.
Azawakhen är en långbent hund och dess kropp ska rymmas i en rektangel ställd
på högkant. Den har en kantig siluett med knappa vinklar fram och bak
.
Viktiga måttförhållanden:
Kroppen i relation till mankhöjden skall vara 9:10. Kan överskridas något hos
tiken.
Bröstkorgens djup i relation till mankhöjden skall vara ca 4:10.
Nospartiets längd i relation till huvudets längd skall vara 5:10.
Skallens bredd i förhållande till huvudets längd skall vara 4:10.
Den skall aldrig vara överviktig då hela hundens utstrålning och hälsa går
förlorad.
Studier av över 700 hundar i den tillgängliga ursprungliga populationen visade
att rött, sandfärgat och brindle är de mest förekommande färgerna, d v s de som
hos oss är tillåtna enligt FCI-standarden. I Afrika
finner man även partifärgade hundar med röda eller brindlefärgade tecken samt
även några blå, svarta och ”lilac” exemplar. I Europa har det fötts individer av
andra färger än vad rasstandarden omnämner. Vid dessa tillfällen har dock
importblod funnits på båda sidor i stamtavlan.
Om man jämför de hundar som finns i Europa i dag med standarden och med de
hundar som finns i ursprungsområdet (COO), så är kvaliteten förhållandevis
hög på de hundar som produceras i Europa.
Kvalitetsmässigt så uppfyller dom azawakher som har gått på utställning i
Sverige gällande rasstandard väl.
Avelsstrategi för azawakh:
Såsom inom de flesta andra numerärt små populationer så styrs rasutvecklingen
av utländska uppfödare. Vår möjlighet att skapa en inhemsk population saknas
inom en överskådlig framtid.
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Kunskap
Varje uppfödare av azawakh bör:
Ha kunskap om rasens historiska bakgrund, både inom och utom landet.
Vara väl införstådd om rasens nuläge.
Vara införstådd med GRAINS inriktning och prioriteringar för rasen.
Vägledande dokument:
SKK:s grundregler punkt 2.
SKK:s avelspolicy.
Avelskommittens policyuttalande (i juni 2004 gällande medfött
navelbråck/ljumskbråck, grava dysplaster,demodex, nära släktskapsavel).
Hundavel i teori och praktik om strukturer och möjligheter inom hundaveln” ur
SKK:s bokserie Hunduppfödaren.
Prioriterade område
Hälsa och funktion
Hundens hälsa och välbefinnande skall alltid komma i första hand, d v s störst
hänsyn skall tas till hälsostörningar som förorsakar stort lidande hos hunden.
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