
Russkaya Psovaya Borzaya, den russiske 
mynde, har en oprindelse som er omgivet 
af mystik. Ifølge FCI-racestandarden har 
den russiske borzoi gennem ni århund-
reder været en fast bestanddel af landets 
nationale kultur og historie.
Racenavnet borzoi er afledt af det russi-
ske borzaja sobaka – en hund, der er hur-
tig som vinden. Borzoien er en kraftfuld, 
modig og hurtig hund. Den er udviklet 
til jagt, dels til hetzjagt på mindre byt-
tedyr som hare, kanin og ræv og dels til 
jagt på ulv. Når den blev benyttet til jagt 
på ulve, forlyder det, at en flok foxhounds 
først blev sluppet løs for at opspore ulven. 

R ACEPORTR ÆT BOR ZOI

Borzoien 
TEMPERAMENT

Rolig indendørs – kan være eksplosiv 

udendørs grundet sit store jagtinstinkt 

og sin trang til at løbe. Selskabelig. Ven-

lig og hengiven over for familien – til-

lidsfuld over for fremmede.

BEHOV

Masser af motion med mulighed for at 

løbe frit i indhegnede områder. Forskel-

lige oplevelser. Tæt kontakt til familien.

STØRRELSE

Ønskelig skulderhøjde: hanner 75-85 

cm, tæver 68-78 cm. 

PELS

Silkeagtig, blød og bølget eller med 

korte krøller. Satinagtig, kort og tæt 

tilliggende på hoved og ben. Kropspel-

sen lang og bølget, danner lette krøller 

ved skulderblade og kryds. På siderne 

af krop og lår er pelsen kortere. Den er 

længere ved bukser, frynser og halebe-

hæng.

FARVER

Alle farvekombinationer, men aldrig 

farver, der indeholder blåt, brunt (cho-

kolade) eller afledninger af disse farver. 

Alle farverne kan forekomme som ens-
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– hurtig som vinden

Derefter blev borzoier i matchende farver 
sluppet efter for at ende jagten.  

Aristokratiets hund
Den Franske Krønike fra det 11. århund-
rede viser, at tre borzoier ledsagede Anna 
Iaroslavna, datter af storhertugen af Kiev, 
da hun ankom til Frankrig for at blive 
hustru til Henri I. Der har blandt racens 
ejere og opdrættere været mange berømte 
personer, også zarer og digtere: Ivan den 
Grusomme, Peter den Store, Nicolas II, 
Pushkin og Turgenev. Den berømte ken-
nel Pershinskaya Okhota (Perchino-ken-
nelen), der blev skabt af de fremragende 
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FAKTA OM BOrzOien

farvede eller brogede. Frynser, bukser 

og behæng på halen er betydeligt lysere 

end grundfarven.



opdrættere storhertug Nikolai Nikola-
evich og Dimitri Valtsev, har været af stor 
betydning.  
Før revolutionen i 1917 havde racen en op-
tur takket være Nikolai Nikolaevich, som 
var en fremragende jæger. Han holdt på de 
gamle traditioner, og fra hans kennel syd 
for Moskva var 78 mennesker beskæftiget 
med jagterne og med at passe mere end 
to hundrede borzoier, et halvthundrede 
greyhounds og 80 heste.

Et sjældent syn
Borzoi betegnes den dag i dag som russer-
nes nationalrace. Umiddelbart før forrige 
århundredeskifte kom de første borzoier 
til Danmark. Racen passer godt til vores 
klima og befinder sig bedre i kulde end 
i varme. Racen blev først alment kendt i 
mellemkrigsårene, men opdrættet har al-
tid været begrænset herhjemme. De sene-
ste år har registreringstallene været meget 
lave og har fortrinsvis bestået af importer. 
Det sidste kuld borzoihvalpe, der blev re-
gistreret i DKK, blev født i 2009. Fra 2010 
og frem til i dag har der været registreret 
12 importer i alt. Man kan undre sig over, 
hvorfor netop denne mynderace ikke er 
mere udbredt.

En ædel skønhed
Det er svært ikke at blive betaget af borzoi-
ens ædle skønhed, stolte væsen og aristo-
kratiske udstråling. Den viser sig med stor 
værdighed og arrogance. Den er slank, 
meget muskuløs og kendes især på de har-
moniske og elegante bevægelser samt den 
meget smukke silkeagtige bølgede pels, 
der er forholdsvis nem at holde.
Det er en hunderace, som besidder en 
naturlig reserverthed, selvstændighed og 
værdighed. Disse egenskaber passer godt 
til hundeejeren, som netop sætter pris på 
disse karakteristika og respekterer dem i 
samlivet med hunden. Borzoien er ikke 
en typisk familiehund, som passer i bør-
nefamilien. Dertil er dens selvstændige 
personlighed og værdighed alt for frem-
trædende egenskaber, som der skal tages 
hensyn til i hundens dagligdag.
Borzoiens stolte og afmålte indstilling til 
mennesker uden for familien kan måske 

give opfattelsen af, at hunden er kedelig, 
snobbet eller upersonlig. Men intet kunne 
være mere fejlagtigt, for den har i allerhø-
jeste grad personlighed og et stærkt følel-
sesliv, som går lige i hjertekulen på enhver, 
som lever sammen med en borzoi. 

Rolig inde – eksplosiv ude
I dagliglivet inden døre har hunden et 
stilfærdigt og harmonisk væsen. Det er 
en sofaligger, som nyder at være i selskab 
med sin ejer. Det ligger ikke til en borzoi 
at gø uhæmmet, kaste sig ud i linen eller 
vogte ved havelågen. Det er en venlig, blid 
og tolerant hund, som betragter alle som 
venner, indtil det modsatte er bevist. Der 

har været tradition for at holde borzoi i 
flokke og mange trives stadig godt i sel-
skab med racefæller. 
Borzoien har et gennemtrængende og 
langtrækkende syn, hvilket kommer ty-
deligt til udtryk udendørs. Spotter den 
et bytte, bliver dens jagtinstinkt tændt, 
og i løbet af et splitsekund træder dens 
myndeegenskaber i karakter, og den vil 
sandsynligvis bevæge sig efter byttet i fuld 
galop. 
Borzoi er specialiseret i at jage hurtigt og 

effektivt og uden samarbejde med jæge-
ren. Derfor kan racen fejlagtigt bedømmes 
som en hund, der er umulig at træne. Den 
fungerer naturligvis ikke på samme vis 
som en samarbejdende hund som f.eks. 
en hyrdehund eller en retriever, men den 
kan sagtens lære det meste, når ejeren 
forstår at tage hensyn til dens personlig-
hed, kropsbygning og interesse for syn-
ligt bytte. Taler vi mynderacer, tilhører 
borzoien den mere lærevillige af slagsen.

Carpe diem
En borzoi er skabt til bevægelse og har 
derfor behov for en del motion. Den el-
sker at løbe frit, men det er vigtigt at være 

sig bevidst om dens jagtinstinkt og tage 
højde for dette, inden man slipper hun-
den løs på et indhegnet område. Den bør 
have mulighed for at strække ud i galop, 
helst hver dag.
Jagtinstinktet er stadig dybt forankret i ra-
cen, og i nogle østeuropæiske lande, hvor 
det er tilladt at jage med mynder, bruges 
borzoien til blandt andet harejagt. De 
hunde, der meget bliver anvendt til jagt, 
er en lidt mindre og lettere type end dem 
man eksempelvis ser på udstillingerne.
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      BOrzOien er skaBt til Bevægelse Og har 
derfOr BehOv fOr en del MOtiOn.

De fleste borzoier finder stor glæde ved 
coursing (jagt efter en kunstig hare), som 
tilbydes i racens specialklub Myndeklub-
ben. I øvrigt er det en fleksibel hund, som 

kan aktiveres med hjernegymnastik, f.eks. 
sporarbejde, som supplement til den dag-
lige motion. Man må dog indstille sig på, 
at borzoien følger sit humør på dagen, 

uanset hvad man som hundens ejer havde 
planlagt at lave med den.  n

Se mere på www.myndeklubben.dk

Borzoien er skabt til at løbe, og væddeløb eller lure coursing er en fortrinlig beskæftigelse for denne hund.Borzoien findes i mange forskellige farver.


