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Martta er en magyar agár og som navnet antyder født i Finland i maj 2012. Hendes far bor i 

Ungarn og bliver brugt som jagthund dernede. Martta er en ekstrem rolig og fattet hund, som 

aldrig har været nødvendig at opdrage. Hun er min første mynde og jeg valgte racen både af 

nysgerrighed, men også fordi jeg havde hørt, at det var en god coursing race.  

Hvad jeg dog ikke overvejede, da jeg fik Martta, var at selve det at konkurrere i coursing blev lidt 

besværligt, fordi der ikke er ret mange konkurrenter. Det vil sige, at jeg har skullet rejse langt og 

med kort varsel, når og hvis der har været en anden Magyar agár, der ville konkurrere. Det viste 

sig dog hurtigt, at Martta var helt exceptionel, da hun ved sin coursingdebut i Norge 2014 blev 

Best in Field – dog uden cert da hun var den eneste af sin race.  

Martta har været i Finland og deltog sammen med tre søskende i en LC konkurrence, hvor Martta 

efter første gennemløb lå som den bedste af alle deltagere på hele dagen og efter andet gennemløb 

kom ned på en 2. plads kun slået af sin søster.  



Efter mange forsøg, på at få andre Magyar agárer til at konkurrere her i Danmark, var jeg faktisk 

ved at opgive og det er ingen hemmelighed at Martta ikke var i konkurrenceform, da vi i Juli 2017 

deltog i Nørresundby sammen med en svensk Magyar agár. Jeg havde absolut INGEN 

forventninger, men efter første gennemløb, hvor Martta lå 8 point foran den anden hund, tænkte 

jeg ”nå, den gamle kan sørme stadig”.  

Martta fik en overlegen sejr og fik endelig sit sidste danske cert og blev derfor Dansk Lure 

Coursing Champion, men ikke nok med det kan hun nu få bekræftet sit svenske og finske Lure 

Coursing championat og dermed også få titlen som NORDISK Lure Coursing Champion og det er 

hun den første og eneste Magyar agár der nogensinde har opnået!  Det var altså en historisk dag i 

Nørresundby. 

Det kan ikke beskrives med ord hvor stolt og glad jeg er for min lille engel. Hun er en vidunderlig 

hund at leve sammen med og hun har overgået alt hvad jeg havde af forventninger til hende. Jeg 

fik mynde på grund af coursingsporten og har nu opnået meget mere end jeg havde turde drømme 

om.  

Tak til alle der har været med hele vejen og specielt til Karin Jansz som altid gør Lure coursing 

her i Danmark til noget hyggeligt og uformelt, hvor hundenes trivsel altid er i højsædet.  

Glade og stolte hilsner  

Anne-Marie Waleue, Canes Gratia & Martta 

 

 


