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God jul &
 godt nytt år!
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Yaz Yasirah’s Ayishah – vinner av LC-prøven på Sona 
(foto: Egil Børsum)
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Hei alle sammen!

I skrivende stund er det november og her 
nord er det litt fram og tilbake vinteren, ak-
kurat som det pleier å være på denne tiden av 
året. Men det pleier å gå seg til og vi satser på 
en hvit jul og gode skiforhold utover vinteren. 
Siden forrige Mynden har det vært både 
vinter og sommer, og jeg håper til tross for 
noe varierende vær at dere alle har fått vært 
på mange fine turer i skog og mark. Her i 
nord var det kanskje høsten som var den aller 
fineste, med vakre farger god temperatur og 
lite nedbør. 

I salukiutvalget har det vært noen utskift-
ninger og vi ønsker å takke de som har gått 
ut for en flott innsats for rasen!  Vi har i dette 
nummeret presentasjoner av noen av de nye 
medlemmene i utvalget, men også flere av de 
som har sittet i styret en stund som oppsum-
merer hvordan det har vært og planer fram-
over. Neste år blir det noen utskiftninger, og 
om du brenner for rasen og har lyst til å være 
med i utvalget så meld gjerne din interesse til 
valgkomiteen.
 
Videre i dette nummeret er det resul-
tater, bilder og kommentarer fra årets 
salukibegivenhet i Norge; salukispe-
sialen. I år var den lagt til Hvam VGS 
og området viste seg å være veldig godt 
egnet. Spesialen vil også neste år bli 
arrangert her, så sett allerede av datoen 
som blir søndag 3. juni 2018 (samme 
helg som NKK Drammen).

I dette nummeret er det også litt om 
LC, det er noen ord fra en relativt ny 
deltaker som har hatt gode resulta-
ter med sine salukier. I tillegg er det 
presentasjon av vinneren av Behrmann 

prisen, som er den salukien som sammen-
lagt gjorde det best på salukispesialen og 
høstprøven, beauty and perfomance. For flere 
resultater fra prøver i Norge eller fra prøver 
med norskeide salukier se hjemmesiden til 
salukiutvalget.  

I vår opplevde salukimiljøet en tragisk hen-
delse med vanskjøtsel av flere mynder, inklu-
dert salukier, i ett av våre naboland. Miljøet 
er lite og dette er mennesker og hunder vi alle 
kjenner til. Saken har bragt stort engasjement, 
og jeg tror vi alle har felt tårer for hvordan 
disse hundene i en periode har måttet lide. 
Inkludert var det to som var passert ti år der 
den ene levde kun noen få måneder etter 
denne hendelsen, og fikk deretter sovne inn 
på grunn av skadene han fikk på grunn av 
vanskjøtselen Oppi det hele er det også noen 
lyspunkter; mange mennesker er engasjert, 
de bryr seg oppriktig og er villig til hjelpe når 
andre har det vanskelig. Man kan si mye om 
«å blande seg inn i andres liv og bry seg med 
andre sine saker», men når det gjelder velferd 
til dyr må vi aldri slutte å bry oss. 
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Nytt fra dogweb

Har du deltatt på konkurranser eller 
prøver med din saluki? Har du deltatt 
på en spennende utstilling? Vært 
på noen aktiviteter? Har du vært på 
en fin tur? Har du tatt ett fint bilde?  
Uansett lite eller stort så hører jeg 
gjerne fra deg om du har lyst til å dele 
på salukidelen i Mynden!  

Send da til:  
cfareth@hotmail.com 

Salukitvalgets hjemmeside:  
http://www.saluki-norway.com/

I perioden 1. januar 2017 til og 
med 7. november er det registrert 
deltakende salukier på 54 
utstillinger.  Det har variert med 
deltakere fra 1 til 37, flest deltakere 
var det på Salukispesialen. 

Det har blitt registrert 10 importer, 
8 fra Sverige, en fra USA og en 
fra Ungarn. Det er blitt registret 2 
valpekull med henholdsvis 7 og 
8 valper hos kennel Noor Inca og 
Qatiifah. 

Av helseresultater er det registrert 
en AD, HD og øye avlesning i 
perioden. 

På nettsiden til salukiutvalgets 
hjemmesider ligger det fullstendige 
opplysninger med navn, bilde 
og stamtavle over importer og 
valpekull. I tillegg ligger det 
oversikter over utstillingsresultater, 
LC resultater og nye championer.

Saluki
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I fjor ble RAS utgitt, i dette nummeret er 
det en liten sammenfatning av dette vik-
tige dokumentet. Jeg anbefaler alle å lese 
dette dokumentet i sin helhet, min helt 
personlige mening er at dette burde være 
obligatorisk å sette seg inn i av alle som 
eier saluki eller har interesse for rasen, like 
fullt som dette er obligatorisk for oppdret-
tere å ta hensyn til i valg av avlsdyr – og 
hannhundeiere før de låner ut sine hanner 
til avl. Å bevare salukien er en av våre 
viktigste oppgaver, andre raser opplever 
endringer både i utseende og funksjon på 
relativt kort tid, dette må vi ikke la skje 
med vår gamle og tradisjonsrike rase; vi 
skal fortsatt jobbe for å bevare rasen. 

Vi i salukiutvalget vil ønske 
dere alle en riktig god jul 
og godt nyttår!

For salukiutvalget, 
Cathrine Fareth

Jule-Mynden_2017.indd   91 2017-12-14   15:37



Saluki

92 • Mynden

(vi besto bronsemerket rett før Cocktail ble 2 
år) og finner på mye gøy sammen likevel! Og 
når Elsa blir litt eldre, håper jeg å kunne prøve 
henne på både LC-banen og i utstillingsringen! 

Saluki er virkelig blitt en stor del av livet 
mitt, og det kommer det nok til å være i 
mange år framover! 

Linn Mari Sørgård
Jeg har sittet i salukiutvalget i ca. 2 år. Fikk 
min første saluki, Caravan Xanthia, i 2005. Si-
den denne gangen har antall salukis økt, og nå 
består flokken av tre stykker som bor hjemme 
sammen med meg, og Tia (Caravan Xanthia) 
som lever pensjonisttilværelsen hos min mor.

Jeg driver oppdrett av rasen under kennel-
navnet Qatiifah sammen med Bente Waldal, 
og i skrivende stund er vårt B-kull 5,5 uker 
gamle. Jeg synes det er en givende jobb å sitte 
i salukiutvalget. Det siste året har vi gjen-
nomført en temakveld der vi hadde ernæring 
og hjerteundersøkelse som tema. Jeg vil veldig 
gjerne få til flere slike kvelder og håper at 
mange salukientusiaster møter opp på dette. I 

Presentasjon av noen av  
 salukiutvalgets medlemmer

Milla Stav Nilsen
Mine ønsker for utvalget har nok vært å få 
frem litt mer kunnskap om hjertelidelser og 
å få ferdigstilt RAS. Det har vi nå fått til ved 
hjelp av temakvelden med Liva Ihle Vatne, 
og RAS er publisert på NKKs hjemmeside. 
Så mine mål for året er å få i gang det nye 
utvalget som et godt og sammensveiset utvalg 
der alle trekker lasset mot våre felles mål. Jeg 
synes vi har kommet godt i gang. Jeg har en 
del andre tanker om det helsemessige arbeidet 
for saluki, som kommer frem når det er klart.

Andrea Victoria Haugland
Jeg har fått vervet som utvalgets web-ansvarlig 
og skal fungere som det i hvert fall et par år. 
Jeg gleder meg til å komme i gang! 

Jeg er 23 år og bor i Nordmarka i 
Oslo. Her bor jeg sammen med Cocktail 
(Loveshack’s Assisi Rosso), en salukihanne 
på 4 år, og Elsa (Qirmizi Quinntessa), en 
salukitispe på 9 måneder. Til hverdags studerer 
jeg konflikthåndtering ved UiO. Jeg har ikke 
deltatt mye på de vanlige myndeaktivitetene, 
som utstilling eller LC, da Cocktail ikke har 
egnet seg til noe av dette (helsemessig), men 
vi har vært innom både spor og lydighet 
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tillegg har vi arrangert salukispesialen, og er i 
gang med en ny når dette bladet er i trykken. 
Håper å treffe mange salukifolk i løpet av 
2017.

Cathrine Fareth
Jeg er nyvalgt i salukitutvalget, men har sittet 
i utvalget for noen år siden. Da hadde jeg 
som oppgave å samle inn stoff til Mynden, en 
oppgave jeg også påtar meg videre. Det blir 
spennende med en ny periode, mye har vært 
gjort siden jeg sist var i utvalget. Spesielt vil 
jeg trekke fram helseundersøkelsen og RAS, og 
dette tenker jeg kan være interessant å fokusere 
på i tiden framover.

Om meg selv: Jeg bor i Tromsø og har 
for tiden tre salukier. Vi har alltid hatt hund 
i familien, det var engelsk setter og sibirian 
huskie. Selv kjøpte jeg min første schäferhund 
da jeg var 14 år, og drev aktivt med lydighet, 
bruks og tjeneste. Men det var saluki jeg ville 
ha, og min første saluki, Gunde (CH Khalils 
Moniet El Nefous) er 14 år, i tillegg har jeg 
Bahram som blir 9 i år (CH Al Wathba Bah-
ram Al Nadir), og en sønn av Bahram, Rigel 
(Dhawati Batal Rigel) som snart blir 2 år. 
Salukiene er gode venner og perfekte turkom-
piser, og i tillegg stiller vi ut en gang i blant.

Jeg har tidligere vært aktiv med Bahram på 
LC, for tiden nøyer vi oss med «filletreninger»; 
de elsker det og får utløp for sin jaktlyst.

Eva Kristine Stav
Jeg er ny i salukiutvalget, men ikke helt ny i 
salukiverdenen. Mitt første møte med «verdens 
vakreste» hunderase, saluki, fant sted i et 
ridehus en sensommerdag i 2003. Den dagen 
valgte en liten salukimann med en kjempestor 
personlighet familien min til menneskene sine. 
Han viste oss alt en saluki kan være, og åpnet 
«veien» inn i den fascinerende salukiverdenen. 

Jeg oppdaget raskt at når du blir et «salu-
kimenneske», vil du ha minst én saluki til, så 
«flokken» ble snart utvidet. Gutta mine har 
fått prøve seg på lure coursing og i utstillings-
ringen. De har tatt bronsemerke i lydighet og 
prøvd seg på blodspor. Det er nettopp dette 
som fascinerer meg aller mest med rasen. 
Deres evne til å tilpasse seg de fleste situasjo-
ner. De kan egentlig «alt» hvis de vil, og hvis 
du er tålmodig og prøver ut litt alternative 
metoder. Men framfor alt er de verdens beste 
turkompiser! De følger deg til «verdens ende» 
hvis de må. Gutta og jeg er «alltid» på tur, og 
elsker langturene våre i marka til fots, på ski 
eller med sykkel. Det er på nye stier og topper 
vi trives aller best, og finner vi en vakker plass 
å spise matpakka, er dagen perfekt. 

Jeg ser fram mot nye utfordringer og dager 
videre i «salukiverdenen» og håper jeg kan 
bidra positivt en periode i salukiutvalget. 

Jule-Mynden_2017.indd   93 2017-12-14   15:37



Saluki

94 • Mynden

Hvam videregående skole 24.juni • Dommer: Sharon Kinney, USA – kennel Issibaa
Antall: 16 + 21 (1 + 2 valper, 1 uoffisiell klasse)

• Beste hannhund 2, cert: SE JV-16 Mala’s Amal Amir Arihan Ibn Jato
• Beste hannhund 3: N DK UCH Caravan Brins Khamsin Ibn Bahiim
• Beste hannhund 4, res.cert: Noor Inca Alfa Romeo Tipo Stradale
• Beste tispe 2: N UCH Mwinda Zibiah
• Beste tispe 3: C.I.B NORD UCH Courtborne Sinaxs Antilla
• Beste tispe 4: NORD LCCH Caravan Zariefa
• Cert: Qirmizi Quinelle
• Res.cert: Dhawati Bellatrix Bint Rafiiqa

Salukispesialen 2017
Foto: Linn Mari Sørgård og Tone Orre (BIS og BIM + BIS bruks)

Salukispesialen ble for første gang arrangert på 
Hvam videregående skole. Stedet viste seg å 
være veldig godt egnet både med fasiliteter og 
naturskjønne omgivelser. Mens det fredagen 
øste ned, så opprant utstillingsdagen med 
opphold og sol. Det var gode deltakerantall, 
og utvalget fikk gode tilbakemeldinger om 

utstillingen. Det var god atmosfære, og i år 
som tidligere år var felles lunsj en stor suksess. 
Salukiutvalget takker dommer, alle frivillige og 
utstillerne for en fin dag og ønsker velkom-
ment tilbake neste år. Også da vil spesialen 
arrangeres på Hvam, og det vil bli samme helg 
som NKK Drammen. 

 BIS: N SE FI EE RUS CZ UCH FI JW-13 Salgrey’s Dream Khan – BIM: NUCH Qatiifah Amal Amirah

Resultater
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  BIS valp: Shamali Kahar Al Dirw Ibn Jamal – BIM valp: Davu Jumanji Lani Pegaah

  BIS Junior: Qirmizi Quinelle – BIM junior: Dabka’s Secret Service
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  BIS unghund: Dhawati Bellatrix Bint Rafiiqa – BIM unghund: SE JV-16 Mala’s Amal Amir Arijan Ibn Jato

BIS brukshund: 
N UCH Mwinda Zibiah    

  BIS monorchid: 
Loveshack’s 
Assisi Rosso

Jule-Mynden_2017.indd   96 2017-12-14   15:37



Saluki

Mynden • 97

 Beste hode og uttrykk:  
N SE UCH Sinaxs Dama

Beste bevegelser: N SE FI EE RUS  
CZ UCH FI JW-13 Salgrey’s Dream Khan    

  BIS veteran: INT NORD UCH Courtborne Sinaxs Antilla  
BIM veteran: N DK UCH Caravan Brins Khamsin Ibn Bahiim
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  Beste par: Noor Inca Bar Caramel og Noor Inca Bar Mocca

  Beste oppdretter: Kennel Sinaxs
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  Beste avelsgruppe: INT NORD UCH Courtborne Sinaxs Antilla

Dommerkommentar
Thank you for your invitation to judge your 
beautiful salukis at your specialty.  It was a 
pleasure and your hospitality was superb! 

Many thanks to Milla Nilsen for her 
organization of me.  I was extremely grateful 
that the weather cooperated and it was sunny 
the entire day!   

Your salukis are impressive, especially with 
full dentition and clean mouths.  Thank you 
for that.  Most exhibits were presented well so 
it didn’t make it difficult to observe your dogs.  
Most temperaments were sound and I was 
happy to see most were not shrinking away 
from me. 

It was a pleasure «not to see» salukis that 
were too skinny or too fat, as I do penalize 
a dog not being in proper conformation 
condition. 

I love my veterans.  It is especially fun to 
see «well preserved» specimens of our breed.  
The oldsters always have a special spot in my 
heart! I was pleased that I could use 3 in the 
final lineups. 

I am looking for a curvy silhouette which 
defines saluki type. My BOS excelled in this 
area. I was pleased that many had this accet.  
Sometimes, movement seemed to be lacking 
in soundness in the front quarters. My BOB 
continued to get better and better on his side 
movement and got the top spot. 

I would like to offer this handling tip:  
Please train your dogs to turn on the outside 
of your turn.  Salukis have long legged strides 
and when you turn into them, it makes the 
dog stop or worse yet, loose their   stride and it 
looks choppy.  Use the most of your skills, so 
your presentation is smooth and it’s a pleasure 
for the judge to see and study! 

Thank you again for having me judge your 
wonderful salukis! 

Most Sincerely, 
Sharon Bartosh Kinney 
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(foto: Victoria Lintvedt)

Kommentar fra BIS vinner

Vi hade inte pratat igenom att anmäla detta 
år till Norska Saluki-specialen som gick av 
stapeln på självaste Midsommarafton,men det 
visade sig att Johan, i ett tidigt skede redan an-
mält till utställningen och ordnat med boende.

Vi kom dagen innan utställningen och 
satte tältet på en fin plats i Hvam, där vi aldrig 
tidigare varit. Tyvärr så regnade det så tältres-
ningen gick undan.

På parkeringen vid boendet ser vi ett be-
kant ansikte, Susanne Råberg som också hade 
rest till Norge och dessutom visade det sig att 
vi skulle bo på samma ställe.

Utställningsdagen bjöd på bättre väder med 
en stor ring, fint prisbord och den traditionella 
knappen alla får med ett Salukimotiv på, samt 
det bästa; den gemensamma lunchen som intas 
efter hanhunds bedömningen, och som alltid 
smakar det så bra när man har varit igång ett tag!

Domaren kom från USA, Sharon Kinney 
Kennel Issibaa, för henne hade vi aldrig ställt 
så det var spännande.

Det visade sig gå riktigt bra då «Chagall», 
Salgrey’s Dream Khan ble BIS och även vann 
bästa rörelser, tack än en gång Anneliese Wetter-
green för din insats då vi stod med två finalister! 
Samt «Philippe», Mala’s Amal Amir Arian Ibn 
Jato som blev tvåa bästa hane med Cert.

Tack alla inblandade för en alltid lika väl-
ordnad Saluki-special med galet många priser, 
fin stämning och trevliga människor.

Nå har vi ett till fint minne av en ny 
«knapp» att sätta till samlingen på vårt tält. 

Vi ser framemot att träffas till nästa års 
Saluki-special 2018!

Med vänliga hälsningar: Ulrika Pettersson & 
Johan Grönborg

NYE CHAMPIONS

NORD FI UCH DKV-16 DKJV-16 NOR-

DJV-16 NJV-16 Dhawati Batal Rigel

Født: 25.06.15 (CH Al Wathba Bahram Al 

Nadir- N SE LCCH Dhawati Nashira Bint 

Rafiiqa)

Norsk Lhasa Apso klubb, Råde 28.07.17: 

Cert, championat, BIR 

Eier: Cathrine Fareth, oppdretter: Katarina 

Widstrøm, Sverige
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(foto: Victoria Lintvedt)

NUCH Tazillah Ayham Aladdin

Eier: Victoria Lintvedt,  

oppdretter: Satu Hyvärinen, Finland

2 år og 1 måned gammel ble 

«Nirwan» norsk utstillingschampion 

i Nordkjosbotn 1. april 2017 for dom-

mer Gabriela Maria Veiga, Portugal.  

Øvrige cert:  28.05.16, dommer: Hans 

Almgren, Sverige, 29.05.16, dommer: 

Nina Karlsdotter, Sverige,  03.07.16, 

dommer: Hanne Berit Husby, Norge 

(«stort» cert, NKK Trondheim)

C.I.B* N SE UCH Dabka’s Qaiser
Født: 29.12.2014Eiere: Renata Ewa Goel & Erik Watz, oppdret-

ter: Liz-Mari og Anders Persson, Sverige 
Qaiser fullførte norsk og svensk utstillings-
championat på Eidsvoll den 21. januar for 

dommer Saija Juutilainen (Finland). Bildet er 
tatt i Spania i mai, da han fikk CACIB og full-
førte kravene til internasjonalt championat (*venter på bekreftelse fra FCI)
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Bakgrunn
NKK startet i 2012 arbeidet med å skaffe alle 
raser en skriftlige avlsstrategi. De ga raseklub-
bene i oppdrag å utarbeide RAS for sine raser. 
Hensikten med RAS er å tydelig definere 
raseklubbenes mål for rasen og er ment som et 
verktøy for å sikre videre sunn hundeavl.

Norsk Myndeklubb delegerte oppgaven 
videre til sine raseutvalg, og salukiutvalget ut-
arbeidet RAS for saluki som ble offentliggjort i 
2017 og er gyldig til om med 01.01.2022. 

Svenska Salukiringen utga RAS i 2009 
og reviderte den i 2015. Denne er et ut-
gangspunkt for den norske RAS. Dette er et 
solid stykke arbeid som det anbefales på det 
sterkeste å lese, ikke bare av oppdrettere og 
hannhundeiere, men av alle nåværende og 
framtidige salukieiere. Det samme kan sies 
om den norske versjonen. Det er et verdifullt 
dokument som i tillegg til å basere seg på den 
svenske versjonen også inkluderer resultater fra 
en helse- og atferdsundersøkelse gjennomført 

Rasespesifikk avlsstrategi
(RAS) for saluki
Jeg vil med dette innlegget kort presentere RAS for saluki og vil samtidig, på 
det sterkeste, oppfordre alle med interesse for saluki å lese igjennom RAS i sin 
helhet. Jeg vil også takke utvalget som har gjort dette arbeidet for rasen, og 
håper det kan inspirere oppdrettere til å jobbe for rasens beste på alle områder.

Av: Cathrine Fareth
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av Norsk Myndeklubb og Norges Veterinær-
høgskole i 2015. Disse finner du i sin helhet 
på Norsk Myndeklubbs hjemmeside under 
fanen «saluki». Denne bør alle med interesse 
for saluki lese igjennom i sin helhet. 

I innledningen poengteres det at retnings-
linjene i avlsstrategien er anbefalinger, men 
alle har et ansvar for det avlsarbeidet som er 
besluttet. 

Innholdet i RAS
RAS begynner med å gå igjennom rasens 
historie, bakgrunn og utvikling. Denne delen 
baserer seg på statistikk fra registreringer hos 
NKK. Siden RAS ble levert inn for godkjen-
ning i 2015, baserer statistikken seg på tall i 
periodene før dette. I denne delen er det verdt 
å merke seg begreper som effektiv populasjon, 
innavlsgrad, bruk av avlsdyr og innhenting av 
avlsmateriale fra andre land. 

Hvert kapittel i RAS avsluttes med «Be-
skrivelse av langsiktige og kortsiktige mål» og 
«Prioritering og strategi for å nå målene». 

Helse
Kapitlet om helse innledes med at salukien 
alltid har vært ansett som en frisk rase som 
lever lenge. I tillegg til å basere seg på helseun-
dersøkelsen utført i Norge refereres det til tre 
undersøkelser utført av Svenska Salukiringen. 
Kapitlet omfatter forekomst av helseproble-
mer, sykdommer og/eller defekter. Det er tilsy-
nelatende ikke store helseproblemer hos saluki, 
men det fins registreringer av ulike sykdom-
mer som bør tas med i vurderingen av hvilke 
salukier som skal brukes i avl. Men hensyn til 
hjertefeil anbefales det også at tispene bør være 
over 3 år ved paring, og hannhunder over 5 år, 
i tillegg bør det gjennomføres hjerteundersø-
kelser i forkant. 

En svakhet ved helseundersøkelsen er at 
svarprosenten lå på rundt 55 % av rasepopu-
lasjonen, men den gir uansett en pekepinn 
for videre avlsarbeid. I helseundersøkelsen 
nevner salukieiere flere helselidelser som ikke 
er inkludert i RAS, og som oppdrettere bør 
vurdere i sitt avlsarbeid.Men dette er jo noe 

Mentalitet og bruksegenskaper

Historisk er saluki beskrevet som en hetsjakt-
hund og har vært en høyt verdsatt jakthund 
i hele Midtøsten. Denne jaktformen er som 
kjent ikke lovlig i Norge, og alternativet er å 
teste bruksegenskapene gjennom lure coursing 
(LC). Videre i RAS står det at lure coursing 
ikke direkte kan sammenlignes med naturlig 
jakt, men er det eneste verktøyet for å teste 
salukien med hensyn til dens opprinnelige 
bruksområde. Det har ikke vært ført noen 
formelle lister på deltakelse på lure coursing, 
men man ser en trend til at det deltar færre 
salukier på prøver. I perioden mellom 2003 til 
2016 varierte antallet fra 5 i 2003 til en topp i 
2009/2010 med 22 deltakende salukier, mens 
det i 2016 var 11 stykker. 

Videre beskriver RAS i detalj mentalitet og 
bruksegenskaper i forhold til rasestandarden og 
materiale fra Svenska Kennelklubbens rasekom-
pendium (1992). Der står det blant annet at 
salukiens mentalitet preges av sterkt jaktinstinkt, 
selvstendighet og reservert verdighet, noe som 
veldig mange av oss kjenner igjen i våre salukier. 

Historisk er saluki 
beskrevet som en 
hetsjakthund og har 
vært en høyt verdsatt 
jakthund i hele 
Midtøsten.

som gjelder all hundeavl, eksempler er hudlidel-
ser og allergier. 

Beskrivelse av langsiktige og kortsiktige 
mål: Det er et mål å øke variasjonen av avlsdyr. 
Det er en sterk trend at enkelte avlsdyr går 
igjen i mange kull. 

Prioritering og strategi for å nå målene: Å 
fortsette å øke informasjonen om populasjons-
størrelse, og hvor mange kull hvert enkelt 
avlsdyr bør ha. 
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Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige 
mål: Å oppfordre oppdrettere/nye eiere å 
tilegne seg kunnskap om rasens bruksom-
råde og aktivt delta i aktiviteter relatert til 
disse. Man opplever at rasen i dag brukes 
mest til utstilling, hvilket er uheldig med 
tanke på bruksegenskapene. Det opp-
fordres til mer deltagelse på LC og til å 
opprettholde den rasetypiske mentaliteten. 
Rasedommere oppfordres til å overvære en 
lure coursing-prøve, slik at de har kunnskap 
om rasens bruk. 

Prioritering og strategi for å nå målene: 
Raseutvalget skal innhente informasjon 
om nye (og gamle) eiere/oppdrettere og 
informere om LC og viktigheten for å be-
vare rasens opprinnelige bruksområde. De 
skal også involvere seg mer i LC-utvalgets 
treninger slik at flere salukieiere vil komme 
og delta med sin hund. 

Vi skal kun avle på mentalt stabile 
hunder som klarer seg bra i dagens samfunn. 
Vi skal ikke akseptere overdreven skyhet, 
nervøse eller aggressive hunder. Det må 
allikevel være en viss aksept/forståelse for 
den reserverte siden hos rasen, så vi ikke 
mister det rasetypiske temperamentet som er 
beskrevet i rasestandarden. 

Atferd
Dette kapitlet innledes med at salukien ikke 
er kjent for å ha særskilte atferdsproblemer. 
Det fins dog individer med for eksempel 
separasjonsangst og destruerende atferd, 
men uten at dette som noe som er særegent 
for og et problem hos rasen. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige 
mål: Å opprettholde salukien som en rase 
med få eller ingen atferdsproblemer. 

Prioritering og strategi for å nå målene: 
Det er oppdretternes ansvar å avle kun på 
stabile hunder med rasetypisk tempera-
ment. Det kan ikke sies for ofte at salukien 
ikke er en «hundegårdshund», og for at den 
skal utvikle seg til en harmonisk hund, er 
det viktig at den oppdrettes/vokser opp i 
familiemiljø med gode sosialiseringsmulig-

heter. Det er også viktig at oppdrettere infor-
merer kommende eiere om rasens mentalitet. 

Eksteriørbedømmelse
Dette kapitlet innledes med å beskrive 
salukiens opprinnelige funksjon som en høyt 
verdsatt jakthund. Det innebærer blant annet 
egenskaper som stor hurtighet, utholdenhet, 
bevegelighet og egenskaper for raskt å oppdage 
et bytte basert på synet. Salukiens opprinne-
lige geografisk område strekker seg fra Libya i 
vest til India i øst, fra Kaukasus/Kirgisistan i 
nord til Jemen/Sudan i sør. Dette betyr store 
variasjoner i terreng, noe som igjen forklarer 
den brede salukistandarden med rom for store 
variasjoner i blant annet størrelse og farge. 
Salukien fins i to hårlag, langhåret og korthå-
ret, og hårlagsvariantene fødes i samme kull 
og er ellers helt like. Videre går RAS i dybden 
med hensyn til rasestandardens beskrivelse av 
eksteriøret med bakgrunn i funksjon. Salukien 
beskrives som en rase som skal gi et harmo-
nisk og balansert inntrykk uten noen form av 
overdrivelser. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige 
mål: Det er viktig at nye hundeeiere og opp-
drettere tolker rasestandarden som en sunn, 
funksjonell saluki med rasespesifikke detaljer. 
Ordet moderat gjennomsyrer det meste som 
sies og skrives rasen, og likeså «grace» og sym-
metri i kombinasjon med styrke og energi uten 
overdrivelser, dette gjelder også i bevegelse. Vår 

Ordet moderat 
gjennomsyrer det meste 
som sies og skrives rasen, 
og likeså «grace» og 
symmetri i kombinasjon 
med styrke og energi 
uten overdrivelser, dette 
gjelder også i bevegelse. 
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målsetting er å bevare de ulike typene av saluki 
som finnes beskrevet i litteraturen. 

Prioritering og strategi for å nå målene: 
Rasedommere og oppdrettere bør sette seg 
godt inn i salukiens bruksegenskaper og ha 
et økt fokus på sunne hunder som tåler den 
belastningen kroppens deres er ment å tåle, 
fremfor overdreven eleganse. 

Oppsummering
Avslutningsvis er det en oppsummering med 
prioritering av viktige kortsiktige og langsik-
tige mål. Et viktig stikkord her er det å bevare 
salukien. 

Kilder:
http://web2.nkk.no/no/tjenester/helse/ras/ (18.04.17)
http://www.saluki.se/images/docs/ras_2015.pdf 
(01.05.17)
http://www.myndeklubben.no/wp-content/
uploads/2016/03/Saluki-helseundersøkelse-2015.pdf 
(01.05.17)
http://web2.nkk.no/filestore/RAS/RASsalukiver1.pdf 
(01.05.17) 

Videre plan for arbeidet i klubben er:
• å oppfordre til mer åpenhet blant 

eiere og oppdrettere om forekomst av 
sykdommer hos rasen 

• å øke informasjonen om helse

Qatiifah Amal Amirah «Hanna» 
- vinner av Michael Berhmanns vandrepris for beste Beauty & Performance saluki 2017

Hanna ble beste tispe på årets salukispesial på 
Hvam vgs for dommer Sharon Kinney (USA), 
i tillegg ble Hanna nummer 4 på den Interna-
sjonale høstprøven i Lure Coursing med cert. 
Det som er ekstra morsomt, er at både Hannas 
bestefar N DK UCH Caravan Ustura Bahiim 
og Hannas mamma C.I.B.P C.I.B NORD 
UCH SE & N LCCH Caravan Bariza Badiiah 
Bint Bahiim tidligere har vunnet den samme 
vandreprisen. Bahiim vant den i 2008, og hans 
datter Dille (Hannas mor) vant den i 2010. Vi 
synes dette er utrolig gøy, og det betyr veldig 
mye for oss å vinne denne prisen. Hanna har 
bevist ved flere anledninger at hun ikke bare er 
vakker å se på, hun er funksjonell også. 

Hanna er fra eget oppdrett, og den valpen 
vi ikke klarte å skille oss av med. Hun var den 
særeste, den mest gale og den som ga mest 
nusser som valp. Vi har ikke angret en dag. 
Hanna er en morsom og kreativ saluki – og 
med enorm jaktlyst og primadonnanykker. 

Hun er dronningen i huset, og hun vet så 
godt at hun får det akkurat som hun vil. Det 
beste hun vet, er å stå midt oppe på bordet på 
verandaen og skue utover sitt kongerike, det er 
tross alt slik man ser best!

Vi gleder oss til 2018-sesongen, men mest 
av alt gleder vi oss til lange turer i skogen med 
verdens beste Hanna.

Hilsen stolte oppdrettere Linn & Bente
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En saluki med suksess 
 på LC-banen!

Jorunn og Per-Helge Land eier salukien N 
DK UCH Sinaxs Chamsin, som var deres 
første saluki. Chamsin startet sin første prøve i 
fjor og har gjort noen strålende løp, og eierne 
ble oppfordret til å skrive noen ord om deres 
møte med og tanker rundt LC-sporten: 

Sommer/høsten 2015 var vi på en LC-trening 
for aller første gang sammen med våre opp-
drettere Geir Tore Land og Kenneth Karlsen. 
Det var Geir som introduserte denne sporten 
for oss. Vi så fort at dette var noe Chamsin 
bare digget, så i løpet av 2016 fikset vi tre 
godkjente lisensløp på han. Hans første løp var 
i Sona på en nasjonal prøve. Han gikk rett til 
topps og fikk sitt første cert. Deretter var det 
en internasjonal prøve på Trøgstad. Han gjorde 
atter en bragd, vant og tok cert og CACIL. Nå 
har han lagt bak seg fire løp og har fire cert og 
ett CACIL. Vi er meget stolte og overveldet 
over hans prestasjoner på banen.

Som nye i sporten har vi lest oss til hvilke regler 
som gjelder, og spurt de som vi kjenner i mil-
jøet. Dessverre har vi ikke møtt mange salukier 

Nye LC-lisenser:

Rakkestad 18. mars 2017: 
Qatiifah Amal Amirah

Trondheim 25. juli 2017: 
Canapus Sanctus

Norge12. august 2017: 
Sinaxs Damir

her i Norge som driver med dette, og det er 
veldig trist. Hva kan gjøres for å få opp antallet?

Dette er en sport som krever god oppvarming 
for det er full speed fra start til slutt. Det er en 
viss risiko, men så lenge vår Chamsin liker det-
te, så kommer vi nok til å fortsette med. Det 
eneste minuset ved denne sporten er at man jo 
selvfølgelig trigger hundenes jaktinstinkt.

Dessverre er det ikke så mange treninger i 
nærheten av oss, men er det noen, så melder vi 
oss på. Det er en del treninger i Oslo og om-
egn, men det er langt å kjøre for å få kanskje 
1–2 løp på våre hunder. Tidsklemmen er noe 
herk! Den treningen vi driver med, i tillegg til 
LC-trening, er sykling og trekking av dekk. Vi 
er også i sandtak og trener. Ellers løper de mye 
fritt i skog og mark når det passer. 
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