Hei alle
salukientusiaster
Pinseutstillingen 2007 er historie, til
glede for noen og til gremmelse for andre.
Vi fikk for første gang på lenge oppleve en
dommer som flittig brukte hele fargeskalaen blant sløyfene.
Elisabeth Espedal Hoogstrate

N

å har Milla takket for seg som spaltist,
og overlatt skrivingen til meg. Det ser
ut som om jobben følger med ledervervet i salukiutvalget, og nå har turen kommet til
undertegnende. Hva har skjedd siden sist? Jo,
det er én kjempestor begivenhet og det er SalukiÅrboken ’06. Den er nå ferdig trykket og noen er
så heldige at de har fått kjøpe årboken på Pinseutstillingen. Jeg går ut fra at de har kost seg med
boken i helgen og vil fortsette å gjøre det fremover. Det var flere som satt fordypet i den når oppmerksomheten ikke var på hundene i ringen.
Vi er så heldige i Salukiutvalget at vi har en salukieier som kan dette med ”layout”. Hun bærer navnet Renata Goel og er den stolte eier av
Whisky, en grizzle salukigutt. Renata har gjort
en formidabel jobb, og produktet, Saluki-Årboken, er vi i salukiutvalget umåtelig stolte av. Vi
håper at alle norske salukieiere kjøper boken
slik at de får et innblikk i den norske salukien
sin historie. Ingunn Solberg Eriksson tok på seg
en meget omfattende jobb da hun gikk i gang
med å skrive norsk salukihistorie. Det krevde
et stort forarbeid å samle inn materialet som
nå presenteres i boken. Dette er unikt og vil forhåpentligvis være til glede for alle salukiinteresserte i ubegrenset tid framover. Det er mulig å
bestille boken ved å kontakte utvalget, og så kan
den bli tilsendt i posten. Kanskje passer det slik
at den kan leveres på en utstilling? Ta kontakt!
Hva skjer ellers? Salukiutvalget har også fått laget dekaler med logoen sin på. Disse er det også
mulig å kontakte utvalget for å få kjøpt.
Vi skal ha Open Show 12. august i forbindelse
med Bjerkeutstillingen. OpenShowet vil telle på
lik linje med de andre offisielle utstillingene for

beregning av Årets Saluki. I år har vi gleden av
å presentere Steinar Hoff, kennel Courtborne,
som dommer på utstillingen vår. Steinar har
vært aktiv som salukioppdretter i mange år og
har bred kunnskap om rasen. Courtbornekennelen har produsert mange flotte hunder som
har gjort seg bemerket i utstillingsringene både i Norge og i våre naboland. Se ellers dommerpresentasjon i forrige Mynden.
På OpenShowet vil Årets saluki 2006, 10 på
topp, bli presentert. Det vil bli flotte premier
og vi håper at mange salukier melder sin ankomst til utstillingen. I sist Mynden stod det at
påmeldingsprisen var 280,- per hund. Dette skal
korrigeres til 200,- for alle klasser unntatt valper
og veteraner som koster 100,-. Fra og med tredje hund med samme eier er det halv pris. Se annonse annet sted i bladet.
Norske salukier gjør seg bemerket i utlandet.
Kristin Roaas og Renata Goel har vært i Sverige nylig, og guttene deres har tatt hvert sitt cert.
De følger dermed i fotsporene til andre norske
salukier som har herjet på svenske lc-baner og
forsynt seg rikelig av de tilgjengelige certene.
Det er nettopp født salukivalper hos Eva og Tollak, og Evy sin tispe venter valper om kort tid.
Det er godt at salukimiljøet i Norge er på vei oppover. Vi trenger en styrket stamme med et vidt
spekter av avlsmaterial. Det er også mye kjekkere når vi er mange med samme interesse rundt
ringen. Det var riktig hyggelig i salukileiren nå i
Hurdal.
Jeg ønsker alle en riktig god sommer med
mange flotte turer i skog og mark. ■
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VILKEN DEBUT!
Hisilome’s Hilton

Lilla Stockholm 2:a bästa junior HP
Stange 28/4-07 2:a bästa hane CK
Stange 29/4-07 CERT & BIM
e: Gbuch CranstalQuantum
u: Intuch Norduch NV-00 Hisilome’s
Celine
uppfödare: Mary-Ann Axelsson
Filipstad, Sverige
Ägare: Mona Bergström, Hagfors,
Sverige
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Oppdretterprofilen:

Guri og Nils
Juel Blix,
kennel El-A’dini
Elisabeth Espedal Hoogstrate
Hvorfor valgte dere saluki som rase?
Etter en hundeutstilling tidlig på 80-tallet kom
Nils hjem og påsto at han hadde sett verdens
vakreste hunder... En av hundene han hadde
sett, var den da meget unge og vakre Caravan
Easterly Rose. Vi har “alltid” drevet med hunder,
inntil vi oppdaget saluki, var det doberman og
brukshundarbeid som gjalt. Mynder var ikke
fremmed for oss, ettersom Nils sin søster,
Wenche Elisabeth Rudi og svoger Amund
Rudi var eiere av flere Afghanere. En av dem
var den legendariske Int Uch Unjan’s Kaztor
Khan, som blant annet ble BIS på Skokloster.

denne kombinasjonen valgte Lena ut Schiram
Gharmanda til oss.
Med det samme Schiram Gharmanda kom hjem
til oss, skjønte vi at vi hadde fått noe spesielt.
Ikke før hadde vi kommet ut av bilen, stakk den
åtte uker gamle valpen av – på jakt etter en
kråke, langt oppe i bakkene. Noe sånt hadde
vi aldri sett av en åtte uker gammel valp – vi
hadde blitt eiere av en ekte saluki.
Schiram Gharmanda (kalt Adini) var en meget
velbygget tispe, egenrådig, uredd og med et velutviklet jaktinstinkt. Hun var ingen stor showhund, hun hadde ikke de lange bevegelsene
som enkelte dommere tror saluki skal ha.
Hva fikk dere til å begynne med oppdrett?
Plutselig var vi bitt av utstillingsbasillen. Hele
familien, unger, hunder og pikkpakk dro land og
strand (og utland) rundt på utstillinger. Schiram
Gharmanda (Adini) ble raskt norsk utstillings-

Vi begynte å lese alt vi kunne komme over
om saluki. Vi reiste til Norsk Vinnerutstilling
på Sjølyst for at Guri også skulle få se saluki
“live”. - Gjett om det ble nedtur... Vi kom
for sent til utstillingsringen, og de eneste
salukiene vi fikk hilse på, var to sølete, våte
og frosne tisper på trappa utenfor hallen...
Denne erfaringen stoppet oss imidlertid ikke,
og vi begynte å orientere oss etter oppdrettere
som vi mente kunne ha salukivalper av en
slik kvalitet vi var ute etter.
Vi endte opp hos Lena Staalhandske,
Kennel Schiram i Gøteborg. Lena er en av
Sveriges mest kunnskapsrike oppdrettere/
dommere med meget lang erfaring og et godt
blikk for rasen. Møtet med henne, hennes
salukier og Jonas Bagge ble starten på et
nært vennskap og samarbeid. Lena hadde
akkurat parret Int Uch Schiram Lupus in
Fabula med Int Uch Baklavas Ahsan-Min. Fra

Lena Staalhandske med NuCh Schiram Gharmandas
mor
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Barna hadde stor glede av hundeutstillinger

champion. Vårt vennskap med Lena og Jonas
utviklet seg, og Lena ville gjerne hjelpe oss i
gang med oppdrett. Hun så at vi hadde en god
avlstispe.

A'dini Ahzuri og El-A’dini Ahzi ble også meget gode utstillingshunder. Ahzi ble stamtispen i Venke
og Joar Schei sitt fremgangsrike oppdrett.

Hvordan valgte dere kennelnavn?
Kennelnavnet ble valgt, ganske tradisjonelt, etter kallenavnet til Schiram Gharmanda: Adini.
Når fikk kennelsen sitt første kull?
Den 12. september 1988 ble Kennel El-A’dini
sitt A-kull født. Det ble 4 tisper og 1 hann. Det
er ingen grunn til å være beskjedenen når det
gjelder dette kullet. Kullet inneholdt to sjokoladefargede valper, El-A’dini Ahratz og El-A’dini
Ahmari. Ahmari beholdt vi selv, mens Ahratz ble
eksportert til Kennel Kiabe i Australia. Han ble
senere far til Kiabe Basthan, som ble Australias
mestvinnende hund i 1994! Den mest kjente fra
A-kullet er nok allikevel Int Uch El-A’dini Ahma.
Hun regjerte øverst på resultatlistene i flere år,
tidlig på -90-tallet. De to grågrizzle tispene, El-

El - A’dini Ahratz ble eksportert til Australia
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Saluki er meget gode familiehunder

Hvilke kvaliteter ser du som viktigst hos en
saluki?
En saluki skal være sunn, det vil si at med en
gang du ser en saluki så ser du en hund som
kan bevege seg med voldsom fart over lang
tid. Du skal kunne se at den med letthet kan
legge ned et bytte som er større enn den selv.
En saluki skal kunne jakte på lang avstand fra
sin herre, derav vil den utstråle selvstendighet.
Innendørs skal en saluki være rolig og avbalansert. Den skal være til å stole på i forhold til
både voksne og barn.

har for tiden kun en saluki,
Nuch El-A’dini Jamilah. Hun
har til nå hatt to kull. Selv
om vi ser viktigheten og
nødvendigheten av hundeutstillinger, har vi mistet noe av interessen for
dem. Mye av hysteriet
rundt hundeutstillinger og
viktigheten av å vinne har
blitt fremmed for oss. Vi
opplever stadig valpekjøpere som er ute etter utstillingshunder, og som regelrett krangler om å få den
valpen de mener er den
beste. Vi er rett og slett drittlei folk som skal detalj-studere ti dager gamle
valper for å se om de kan finne en kommende
stjerne! I framtida ønsker vi å ha bare noen få
kull, og selge valpene som de meget gode familiehundene de er.
Saluki har kommet inn i vårt liv for å bli der. I
dag kan vi vanskelig tenke oss å leve uten saluki i huset. Det må nevnes at vi også eier to azawakh-tisper fra Kennel n’shat-ehad i Tyskland.
Vi planlegger ingen valper på disse tispene. ■

Hva ser du etter når du velger en avlshund?
Vi ser først og fremst etter en hund som
har et stødig gemytt, dernest legger vi
vekt på de kvaliteter vi har nevnt ovenfor.
Hvor mange kull har dere hatt?
Kennel El-A’dini har hatt 14 kull, hvorav fem kull har vært i samarbeid med
Venke og Joar Schei. De ble innlemmet i
kennelen i 2002.
Hva er deres fremtidplaner og forventninger til oppdrettet deres?
Kennel El-A’dini består nå av to familier, Blix og Schei. Schei vil fortelle om
sine fremtidsplaner og forventninger i et
senere nummer av Mynden. For vår (Blix’)
del, trapper vi sterkt ned oppdrettet. Vi

I dag har vi en saluki N Uch El - A’dini Jamilah
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Presentasjon av Årets Saluki 2006

INT NORD NV-05-06 SV-5 NordV-06 Qirmizi Global Temptress
Gucci har hatt nok et fantastisk år i utstillingsringene i Norden. Hun avsluttet 2006 med å bli Årets
tispe, mestvinnende mynde (SKK-system) og nr 9 alle raser i Sverige, samt Årets Saluki og Årets
mynde i Norge. I løpet av året har hun vunnet 13 BIR, 9 grupper och 7 BIS-placeringer, hvorav to Best
in Show. Hennes største vinst i 2006 var da hun ble Best in Show på SKKs utstillingen i Vänersborg
med nesten 3000 deltakende hunder.
Gucci er en velkonstruert saluki med flere fine rasedetaljer. Blant annet fine, lange rasetypiske føtter,
noe som man ser altfor sjelden i dag. Hun har en vakker silhuett og et flytende linjespill. Hennes
sidebevegelser er lette og frie.
Her hjemme er Gucci en riktig “smiske-Fia” og halen vifter konstant. Hun har lopper i blodet og vil
helst at det skal hende noe hele tiden. Hun nyter virkelig av å springe løs i skogen, å være på lurecoursing eller å jage hare på engene rundt huset. Siste nytt er at hun nå har fått sin lc-lisens.
Gucci har en stor plass i våre hjerter med sitt nydelige vesen, til tross for att hun, når hun får ligge
i sengen, tar all plass og dytter deg ut av sengen. For Gucci er ikke livet bare en lek, det er også en
dans på roser.
Ingunn Solberg Eriksson og Nicklas Eriksson
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2. LV EST N UCH PLJCH PLJV-05 LTV-06
PLClubV-05-06 El-A’dini Kybele
Belle er en sandfarget saluki-tispe, som har tydelig gjort seg bemerket i utstillingsringen i inn og
utland med flere BIS, BIG og BIR plasseringer.
Disse ga henne 3 champion tittler N-EST-LV UCH,
4 CACIB og 2 Winner titler: PLClubW-06 & LithuanianW-06. Hun har i 2006 plassert seg på 2
plass som Mest Vinnende Norske Saluki & # 5
Mest Vinnende Norske Mynde i 2006.Jeg takker
Venke og Joar Schei, Kennel El-A’dini, For denne
fantastiske og ekstraordinære tispen med et
flott temperament!
Joanna Engvik

3. INT N DK PL UCH PLV-05 NLCCH
SLCCH Ritzas Phantera
Tera er en meget vakker tispe som representerer
mange av de kvalitetene jeg elsker I mine
salukier. Hun har en vidunderlig balansert
kontur, et herlig hode og øyne, balanserte lette
bevegelser hvor ingenting er overdrevet eller
ute av proporsjon. Hennes aller beste trek er
hennes snille og behagelige personlighet. Selv
om Tera kun har blitt sparsommelig stilt ut har
hun blitt anerkjent av mange dommere som jeg
respekterer og beundrer. Jeg ser fram til Teras
første valpekull som er ventet I slutten av juni
2007.

4. N UCH Shafaq Romantic Ronya
To dager før vi skulle hente Ronya fikk vi melding
om at hun hadde brukket et bakben og vi ble
tilbudt en annen hund, men tross benbrudd
valgte vi Ronya og det har vi aldri angret på, De
første tre ukene måtte hun tilbringe i et lite bur
og det var mektig slitsomt både for hund og eier.
Ronya utviklet seg til en psykisk frisk og sterk
hund. Hun er ukomplisert og lett å ha med å
gjøre. Hun er ganske vakker og selv om hun
er litt liten ble hun N UCH på sin 2 års dag
19.03.06
Brith Hiorth
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5. Courtborne Chara Mar Cheidon
I sin unge alder har han blitt N UCH i 2007.
Hans resultater i 2006 var: Årets mestvinnende
hannhund nr. 1 og årets saluki nr. 5. 4x Bir,
2x Bim, Big 2, Big 3, Big 4, Big 5. Han ble på
jubileumsutstilling på Lillehammer under salukiutvalget BIM Unghund begge dagene slått av
søsteren Courtborne Chara Mar Charina. Utenlands har han også gjort seg bemerket med å vinne unghundsklassen på Mariefred i stor konkurranse og ble tilslutt BIM unghund.
Kristin Hoff

6. N UCH Shafaq Quattro Gashar
En stor og snill gutt som vi hentet fra kennel Shafaq i Sverige i 2002 sammen med sin kullbror
Qiwi. Vi gledet oss og hadde store forventninger,
og vi ble ikke skuffet de var noen sjarmtroll
Quattro er en veldig mild og rolig saluki, som
tåler det meste, når f.eks. valpene eller unghundene leker fritt “vilt” så trekker han seg bare vekk, aldri noen konflikt med han. Han er sofagris (som de fleste andre hundene vi har) og
toppen av lykke er når det hans tur til og sove i
mamma og pappas seng.
Eva og Tollak Skogland

7. N UCH Courtborne Chara Mar Chardif
Chardif ble 3 BH og nr 7 totalt av alle salukiene
2006.
På Mariefred ble han nr 1 i sin klasse og BIM på
søndag. På lørdag ble han nr 2 i sin klasse.
Resultater for 2006
3 BIR og BIG2 og BIG 3 samt at han har fått
1 CACIB og ble NUCH
2 BIM
Linda
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8. N S DK UCH Volante’s Bizzarini

9. Anso Av All Sighthounds
Han var den største valpen i kullet, også den
største “pysa”. Han syntes at langkosten og støvsugeren var kjempeskummelt. Og mannfolk som
var litt dype i røsten likte han heller ikke. Men
nå er alt så mye bedre, han er blitt ordentlig tøff
gutt som som de andre i flokken har respekt for.
Han har fått god selvtillitt og er ikke lenger er
en pyse.
Eva og Tollak Skogland

10. N UCH El-A’dini Kamilia
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