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SALUKI
Oprindelsesland: Mellemøsten
Protektion: FCI
Anvendelse:
Klassifikation:

Som jagthund og til coursing
FCI Gruppe 10 (Mynder),
Sektion 1 (Langhårede mynder eller mynder med frynser)
Uden brugsprøve

Historie:

Salukis varierer i type, og denne variation er både ønskelig og typisk for racen.
Årsagen til denne variation findes i den særlige position, som Salukien har i arabisk
tradition, samt den umådelige størrelse af det område i Mellemøsten, hvor Salukien
har været anvendt som jagthund i tusinder af år. Oprindelig havde hver stamme den
type Salukis, som var bedst egnet til, i deres eget område, at jage en bestemt slags
vildt, men efter den mellemøstlige tradition køber eller sælger man ikke Salukis – de
skænkes som hædersgaver. En følge heraf var, at de Salukis, der således som gaver
blev givet til europæere og bragt til Europa, kom fra en bred variation af terræn og
klima og derfor også var forskellige. Den engelske 1923-standard var den første
officielle standard for Saluki og blev udformet sådan, at den kunne dække alle disse
oprindelige Saluki-typer.

Helhedsindtryk:

Denne races hele fremtræden skal give indtryk af ynde og harmoni, stor fart og
udholdenhed kombineret med styrke og energi.
Den korthårede variant: Detaljerne er de samme bortset fra, at pelsen er uden frynser.

Proportioner:

Kroppens længde (fra skulderspids til sædeben) svarer omtrentlig til skulderhøjden,
selv om hunden ofte virker længere end den egentlig er.
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SALUKI

Side 2 af 3

Temperament:

Reserveret over for fremmede, men hverken nervøs eller aggressiv. Værdig, intelligent
og uafhængig.

Hoved:

Langt og smalt med et ædelt helhedsindtryk

Skalle:

Moderat bred mellem ørerne, ikke hvælvet

Stop:

Ikke udtalt

Næse:

Sort eller leverbrun

Kæber, bid:

Stærke kæber og tænder med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid.

Øjne:

Mørke til nøddebrune og klare, store og ovale, men ikke udstående. Udtrykket skal
være værdigt og mildt med et trofast og fjerntskuende blik.

Ører:

Lange og beklædt med et langt, silkeagtigt hårlag. De er højt ansatte, bevægelig og
bæres hængende tæt ind til skallen.

Hals:

Lang, smidig og godt muskuløs

Krop:
Ryg:

Ganske bred

Lænd:

Let hvælvet og godt muskuløs

Kryds:

Med bredt stillede hofteben

Bryst:

Dybt, langt og moderat smalt. Hverken tøndeformet eller fladribbet

Underlinie:

Godt optrukken

Hale:

Lang, lavt ansat og båret naturligt i en bue. Godt behængt på undersiden med lange,
silkeagtige hår, ikke busket. Hos voksne hunde bæres halen ikke højere end ryglinien,
undtagen under leg. Halespidsen når mindst til haseleddet.

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:

Godt tilbagelagte og godt muskuløse uden at være grove

Overarm:

Omtrent af samme længde som skulderbladet, som den danner en god vinkel med.

Underarm:

Lang og lige fra albue til håndrod

Mellemhånd:

Stærk og spændstig, let skråtstillet

Forpoter:

Poter af moderat længde med lange og godt hvælvede tæer. Ikke flade og spredte,
men dog heller ikke kattepoter. Hele poten virker stærk og smidig. Behåring mellem
tæerne

Bagpart:

Stærk. Tyder på kraft til galop og spring

Lår:

Over- og underlår er veludviklede.

Knæ:

Moderat vinklet

Haseled:

Godt lavt ansatte

Bagpoter:

Som forpoterne

SALUKI
Bevægelse:

Side 3 af 3

Blød, flydende og ubesværet i trav. Let og ”svævende” med både fremgreb og fraskub
– uden højt løftede poter (hackney) eller tung, stødende gangart.

Pels:
Hårlag:

Glat, af en blød, silkeagtig tekstur, med behæng (frynser) på benene og bag på lårene.
Voksne kan have behæng ved struben, og hvalpe kan have lette, uldagtige frynser på
lår og skuldre. Den korthårede variant har ingen behæng.

Farve:

Alle farver og farvekombinationer er tilladte – dog er brindlet pels uønsket.

Størrelse:

Skulderhøjde gennemsnitligt mellem 58 og 71 cm.
Tæver er forholdsmæssigt mindre.

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.

Diskvalificerende fejl:
• Aggressive eller for sky hunde
• Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal
diskvalificeres.

Bemærk:
• Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
• Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg bør anvendes i
avlen.

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