Jul nærmer seg med så raske skritt at det
er vanskelig å fatte. Jeg har en følelse av
at høsten har sust forbi i høyt tempo i år,
og at det bare er kort tid siden sommer,
og utendørs utstillinger var en del av aktivitetene som fylte helgene.
Elisabeth Espedal Hoogstrate

I

løpet av høsten har den norske salukifamilien vokst. Kullene som ble
født hos oppdrettere her hjemme er nå i nye hjem. Mange av valpene
er sikkert i verste slyngelalderen i disse tider. Nye importer har kommet
over grensen fra våre naboland Sverige og Finland. I år har vi til og med fått
nytt salukiblod fra Frankrike. Det skal bli spennende å treffe nykomlingene rundt utstillingsringen, og flere vil kanskje også etter hvert delta på lure coursing. Ja, og så kom det jo noen valper fra Spania, men det teller liksom ikke ettersom det er Lotta som har oppdrettet dem og hun må jo nesten fortsatt regnes som norsk oppdretter.
Det som er spesielt kjekt er at vi nå også har flere sletthårssalukier her i
Norge. Carina med sin røde gutt Cæsar (Shafaq Cæsar Manrique) var jo et kjent syn, men nå er antallet sletthår mangedoblet. Cæsar gikk dessverre så alt for tidlig bort. Da nyheten om hans plutselige
bortgang kom på Myndeklubben sin hjemmeside ble det klart at han hadde gjort inntrykk på mange. Nå blir det spennende å følge med på om det blant nykommerne vil komme en ny sletthår som
gjør seg like bemerket.
Når Julemynden dumper ned i postkassen har vi sikkert fortsatt noen salukikalendere til salgs. Så
dersom du ikke har sikret deg 2008-kalenderen så er det bare å hive seg rundt og kontakte Brith
Hiort i salukiutvalget. Info om salukiutvalget finnes lenger bak i bladet.
De norske salukiene gjør seg bemerket på lure coursing-feltet både i Norge og Sverige. Det er også
imponerende hvordan en gjeng nye salukieiere står på og er aktive med hundene sine, det være seg
med å delta på treninger eller konkurranser. Det at de også er ivrige fotografer gleder oss andre salukieiere som ikke har anledning til å delta.
Når dette skrives er vi på oppløpet mot Hamar og årets siste og kanskje største utstilling. Det blir
spennende om en får en like stor påmelding her som på Kongsvingerutstillingen. Tenk at 53 salukier
var påmeldt på en norsk NKK-utstilling. Jeg kan ikke huske om det noen gang har vært så mange salukier på en NKK-utstilling noen gang. Selv om en hel del av de påmeldte kom fra Sverige så er dette
et signal på at noe er i ferd med å skje innen rasen vår. Vi går spennende tider i møte.
I neste nummer av Mynden kommer PM-en for neste års salukispesial. Vi skal ha certutstilling samme helg som NKK Drammen, som er flyttet til august i 2008. Dommer er canadiske Alan Ewles og
ham skal dere få lese mer om da.

Salukiutvalget ønsker alle en riktig god jul og at vi alle neste år skal
få mange kjekke stunder sammen med salukiene våre.
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N Ch Caravan Talisman

(N Ch Caravan Rashiiq Ibn Saad x Caravan Qatiifah Bint Jabiya)
13.05.2007 • NKK Kristiansand • Dommer: Orietta Zilli, Italia
Eier: Christina Hals, Porsgrunn
Oppdretter: Kennel Caravan, Norge/Spania

Tysk VDH Youth Ch Caravan Yaz Yalaz

(Dawidan Az Rubah x Caravan Pan The Egyptian Princess)
28.10.2007 • Dortmund, Tyskland • Dommer:
A.M. Thommassen, Sverige
Eier: Bettina Krause, Tyskland
Oppdretter: Kennel Caravan, Norge/Spania
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Internasjonal Spansk & Gibraltar Champion Caravan
Ujjaina Halal

(Multi Ch Asarafi Juan Jagannath x Caravan Pan The Egyptian
Princess)
29.03.2007 • Bekreftelse på Spansk Championat
26.07.2007 • Bekreftelse på Internasjonalt Championat
Eier: Merethe Peersen, Spania
Oppdretter: Kennel Caravan, Norge/Spania
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Kennel All Sighthounds

BIS Oppdretter NKK Bergen 24.03.07
BIS 3 Oppdretter NKK Drammen 02.06.07
BIS 2 Oppdretter NKK Kongsvinger 06.10.07
Etter Kongsvinger ligger vi på 3 plass på NKK liste over
beste oppdretter aller raser.
Eva & Tollak Skogland
Furustadveien 1, 3232 Sandefjord
www.kennel-all-sighthounds.piczo.com
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Kennel All Sighthounds

Gratulerer N uch Shafaq Mozart Melodi med

BIS AVLSHUND KONGSVINGER
06.10.07

”Caspar” vant klassen med sine avkom
Akira, Ari Philip, Asterix og Angel Phoebe av All Sightounds

Eva & Tollak Skogland
Furustadveien 1, 3232 Sandefjord
www.kennel-all-sighthounds.piczo.com
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GOD JUL OG
GODT NYTT ÅR!!

Norsk Champion

Caravan Talisman (Timmy)

NKK Kristiansand: Dommer: Orietta Zilly
NKK Drammen:
Dommer: Espen Engh
NKK Stavanger:
Dommer: Benny Blid

N Championat, BIM, Cacib
BIM + Cacib
BIR + Cacib

Takk til handler
Christin ”Mim” Eriksson Fink!
Eier: Christina Hals
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Oppdretter: Lotta Brun,
Kennel Caravan
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God Jul!

Yazid Sethar
{
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