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MAGYAR AGAR
(Ungarnsk Greyhound)
Oprindelsesland: Ungarn

Klassifikation:

FCI Gruppe 10 (Mynder)
Sektion 3 (Korthårede mynder)
Uden brugsprøve

Anvendelse:

Til jagt og coursing, idet den jager ved hjælp af synet, men dens lugtesans er desuden
bemærkelsesværdig. Den er særlig egnet til baneløb og coursing, hvor den opnår gode
resultater, især på de længere distancer. Den er en meget god følgesvend og loyal
som vagthund.

Historie:

Magyar Agar er en urgammel jagthunderace. Dens oprindelse går tilbage til de tider,
da Magyarerne erobrede landet. Det bevises af arkæologiske fund af hundekranier.
For at gøre racen hurtigere er den i det 19. århundrede krydset med andre
mynderacer.

Helhedsindtryk:

Giver indtryk af styrke. Dens knoglebygning og muskulatur er meget kraftigt udviklet.
Elegant
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Proportioner:

•
•

Temperament:

Utrættelig, særdeles udholdende, hurtig, hårdfør og robust. Fremragende til væddeløb.
På visse distancer er den hurtigere end en Greyhound. Af natur noget reserveret, men
ikke sky. Den er forstandig, intelligent og trofast. Den er vagtsom med et udviklet
instinkt for at beskytte både mennesker, hjem og ejendom, men er ikke aggressiv eller
bidsk.

Hoved:

Kileformet med ret bred basis – set i profil og fra oven

Kropslængden er en smule større end skulderhøjden.
Næsepartiet måler omtrentlig det halve af hovedets totale længde.

Skalle:

Moderat kraftig, bred. Panden er temmelig bred.

Stop:

Udtalt

Næse:

Relativ stor, godt pigmenteret med store, vidt åbne næsebor

Næseparti:

Kraftigt, langstrakt, ikke for tilspidset

Læber:

Tæt sluttende, stramme, godt pigmenterede

Kæber, bid:

Kraftfulde, stærke kæber. Veludviklet, stærkt og komplet saksebid jfr. tandformlen

Kinder:

Stærke, muskuløse

Øjne:

Middelstore og mørke, hverken dybtliggende eller udstående. Udtrykket er levende og
intelligent.

Ører:

Temmelig store og tydeligt af tyk struktur. Middelhøjt ansatte, godt bårne rosenører,
der ligger tæt ind til halsen. Når hunden er opmærksom, kan ørerne rejses. Noget
tykke ører foretrækkes frem for lette og tynde. Konstant rejste ører er en fejl.

Hals:

Middellang, men alligevel elegant. Tør, muskuløs og uden hudfolder

Krop:
Manke:

Veludviklet, muskuløs og lang

Ryg:

Bred og lige, fast og meget muskuløs

Lænd:

Meget bred, lige og med kraftig muskulatur

Kryds:

Bredt, let faldende med kraftig muskulatur

Bryst:

Brystkassen er dyb og tydeligt hvælvet for at give god plads til hjertet og de store
lunger. Ribbenene er godt hvælvede og strækker sig langt bagud.

Underlinie:

Moderat optrukken bug
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Hale:
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Stærk og tyk, middelhøjt ansat og kun moderat aftagende i tykkelse udefter. Den er let
buet og kan nå til haseleddet. Undersiden er beklædt med grove hår. I ro bæres halen
hængende, under bevægelse kan den løftes op i højde med overlinien.

Lemmer:
Forpart:

Lige og senede forben. Set forfra og fra siden er de lige og parallelle.

Skuldre:

Skulderbladene er moderat skråtliggende, bevægelige, muskuløse og lange.

Overarm:

Lang, let skråtstillet, muskuløs

Albuer:

Slutter smidigt til brystkassen, bevægelige og hverken ind- eller udaddrejede

Underarm:

Lang og lige med kraftig benstamme og tørre muskler

Håndrod:

Bred og stærk

Mellemhånd:

Kort og lodret stillet

Forpoter:

Relativt store, aflange. Solide trædepuder og stærke kløer, der holdes korte.

Bagpart:

Bagbenene er velvinklede, men ikke overdrevent, med stærk muskulatur og rigelig
knoglekraft. Set bagfra er de stillet parallelt.

Overlår:

Med kraftfuld muskulatur bestående af ret langstrakte muskler

Knæ:

Moderat vinklede, stærke, hverken ind- eller udaddrejede

Underlår:

Lange med tørre muskler

Haseled:

Stærkt og godt, lavt ansat

Mellemfod:

Set bagfra er haserne parallelle, både i stand og bevægelse

Bagpoter:

Relativt store, let aflange med stærke trædepuder og kløer

Bevægelse:

Jordvindende, elastisk trav. Set forfra og bagfra bevæges benene parallelt.

Hud:

Relativt tyk og tæt sluttende overalt, uden folder eller løs halshud

Pels:
Hårlag:

Kort, tæt, groft og glatliggende. Om vinteren kan der dannes et betydeligt lag af tæt
underuld.

Farve:

Alle farver og farvekombinationer kendt fra mynderacerne er tilladt, undtagen de farver,
der er nævnt under ”Diskvalificerende fejl”.

Størrelse:

Idealhøjde for hanner 65 til 70 cm
tæver 62 til 67 cm
Størrelsen angivet i cm målt ved manken er af mindre betydning end hundens
generelle harmoni.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indvirkning på
hundens sundhed og velbefindende.
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Diskvalificerende fejl:
•

Aggressive eller for sky hunde

•

Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal
diskvalificeres.

•

Atypisk hoved

•

Underbid, overbid, skævt bid.

•

En eller flere manglende fortænder, hjørnetænder, P2 – P4 eller M1 – 2. Mere end
to manglende P1. Der tages ikke hensyn til M3

•

Entropion, ektropion

•

Pelsfarven blå, blå-hvid, brun, ulvegrå, black-and-tan, tricolour

•

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

•

Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg bør anvendes i
avlen.

Bemærk:

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl.
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