


















Cinderella Av Min Tera
Hedda ble Norsk utstillingschampion på første forsøk i åpen 

klasse på selveste skuddårsdagen, 2 år og 5 dager gammel.

Eier: Anne-Grethe Kleffelgård 
Oppdretter:  Joanna Engvik, Kennel Min Tera
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Nr. 1 – Qatiifah Amal Amirah

N DK SE UCH N SE LCCH 
Qatiifah Amal Amirah 

Kallenavn: Hanna
Født: 04. mai 2015
Kjønn: Tispe
Farge: Tricolor
Eier: Linn Mari Sørgård, Qatiifah Saluki
Oppdretter: Linn Mari Sørgård & Bente Waldal, 
Kennel Qatiifah 

Hanna ble årets LC saluki i 2018 også, så vi må 
vel være fornøyd med at hun blir dette to år på 
rad. Hanna er en intens jeger, og elsker å jakte 
på ”filla”.

Vi trives best på fjellet, og vi bruker mye 
tid på å vandre på toppturer rundt omkring i 
Jotunheimen. Hanna er verdens beste turkom-
pis, og elsker lange turer. Vi gleder oss til LC 
sesongen og ”topptur” sesongen 2020.

1

Årets LC- saluki 2019
På grunn av redusert aktivitet knyttet til hundesykdommen som florerte høsten 2019 er det be-
stemt at den hunden som har høyest score på en prøve er vinner for 2019

Nummer 1: Qatiifah Amal Amirah Eier: Linn Mari og Tore Dyrseth
Nummer 2: Sinaxs Deema Eier: Johnny Bauer
Nummer 2: YazYasirahs`s Ayishah Eier: Ann Kristin Børsum
Nummer 4: Sinaxs Damir Eier: Jorunn og Per Helge Land
Nummer 5: Biscotti Dani Diinamiit Noor Inca Eier: Kristin Roaas
Nummer 6: Mwinda Zibiah Eier: Linn Mari og Tore Dyrseth
Nummer 7: Sinaxs Chamsin Eier: Jorunn og Per Helge Land

Saluki
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Sinaxs Deema Biscotti Dani 
Diinamiit Noor Inca

 YazYasirahs`s Ayishah Mwinda Zibiah

Sinaxs Damir Sinaxs Chamsin

2 5

3 6

4 7

Saluki
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Saluki

Da jeg satte meg ned for å skrive dette 
innlegget nå hadde jeg rigget meg til inne 

på min sønn sitt rom, da mannen i huset for 
en gangs skyld fikk TV’en for seg selv. Fotball-
kamp er grunn god nok til å forlate åstedet 
for min del. Og hvem kommer trippende 
etter kort tid for å sjekke ut hvor i all verden 
det ble av mor? Med stirrende lett forvirrede 
øyne, man lar seg lett smigre av denne typen 
«seperasjonsangst». 

Da jeg mistet min Grand Danois tispe på 
grunn av magedreining høsten 2003, sa 

jeg raskt at jeg ikke skulle ha hund igjen, tapet, 
sjokket og sorgen tok virkelig tak i meg. Det 
var visst bare jeg som virkelig trodde på det. 
Nå er det mer klart at jeg sannsynligvis aldri 
vil være foruten livet med hund.

Etter å ha mistet vår første Saluki Philip, 
våren 2016, begynte jakten på det nye familie-
medlemmet. Da jeg så paringsnotisen til Ken-
nel Kabeerah på de svenske Saluki sidene var 
jeg ikke i tvil, fullstendig forelsket i foreldrene 
(SE CH Kabeerah Arwen/C.I.B, NORD CH, 
DE CH (VDH), DE CH (DWZRV), SE CH 
Dahaqin Baqir), enda mer i valpen med det 
sorte halsbåndet, kun utfra bilder. Mens min 
mann i utgangspunktet kunne tenke seg tid 
til å bearbeide sorgen etter Philip, hadde jeg 
noe mer hastverk. For hver dag uten en hund i 
huset var en stadig påminnelse på det vi hadde 
mistet. Det er så inderlig vondt hver eneste 
gang, og det vil aldri bli noe lettere heller. 
Jeg brukte taktikken om at jeg kunne da 
forhøre meg med oppdretteren om den 
hannen med sort halsbånd i det hele tatt var 
ledig. Hvorpå han til min store overraskelse 
mistenkte meg for å alt ha sjekket at den 
faktisk var det. Det hadde jeg ikke, men å 

Min waluki nummer 2 (og 3)

overbevise min kjære mann var ingen enkel 
sak. Han fikk dessverre mindre støtte av sine 
omgivelser når det kom til denne ønskede 
pausen fra hundeholdet, og da selv hans egne 
kolleger mente dette var en tapt sak måtte det 
gå som det gikk. 

Etter å ha vært på besøk hos oppdretterne 
Eva og Lars Bergman da valpene var 4 

uker, så skulle jeg til og med få velge hann. 
Vår Kabeerah Barahir, til daglig Bahir, ble med 
hjem fra Gøteborg på min mann sin bursdag 
i mai 2016, perfekt timing i mine øyne. Bahir 
er en drøm av en god hund, med mye sjel 
og et fantastisk gemytt og temperament, det 
perfekte familiemedlem for oss.
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Saluki

Det er tøft å miste den gamle trofaste 
hunden som forstår absolutt alt du sier, 

på det nivået at det må snakkes i koder i hjem-
met for at hunden ikke skal forstå hva som blir 
sagt. De gamle er best. For meg er det likevel 
så utrolig givende å få hente hjem et helt nytt 
liv, å bli gitt den store tilliten det er fra en 
seriøs oppdretter, jeg er uendelig takknemlig!

Nå har Bahir vært innom her sikkert for 
femte gang, må sjekke om jeg fremdeles er her, 
de går litt i skyttel trafikk begge to. Stirrer og 
lurer, jeg pleier jo vanligvis å sløve foran TV’en 
på denne tiden av døgnet. 

I mars i fjor sa jeg høylytt og gjentakende i 
sosial sammenheng at jeg ikke skulle ha en 

til Saluki, i juli samme år hentet vi med oss 
dronningen Dabka’s Xindy (C.I.B., NORD 
CH, PL W 2014 Dabka’s Naomi/ CZ CH, 
EE CH, FI CH, RU CH, SE CH, NO CH, 
DK CH, SE JW 2013, FI JW 2013 Salgrey’s 
Dream Khan), hos oss Xenia, hjem fra Kennel 
Dabka. Jeg skulle virkelig ikke ha en til, ikke 
enda hvert fall. I mai 2019 sendte jeg en mail 
til Kennel Dabka, jeg hadde hørt så mye bra 
bla om deres siste kull fra Eva og Lars så jeg 
ville gjøre meg til kjenne slik at jeg muligens 
kunne få en valp derfra en gang i fremtiden. 
Jeg så for meg å måtte stå et par år på vente-
liste før jeg kunne komme i betrakting til å få 
en helst hvit hann fra dem. Nå skulle det vise 
seg at skjebnen ville det litt annerledes. 

I midten av juni kontaktet svenske Kennel 
Dabka, Liz-Mari Seiholm Persson meg på mail 
og lurte på hva jeg tenkte om en crème tispe 
fra deres siste kull. Jeg visste jo at alle fra dette 
kullet opprinnelig var solgt, men det viste seg 
likevel å være en gylden mulighet for meg til å 
få en vakker liten skatt lenge før jeg hadde sett 
for meg. 

Heftige telefon samtaler med gode råd-
givere ble foretatt de neste to ukene, vi 

skulle på planlagt sommerferie til Sverige for å 
besøke oppdretterne til Bahir, det ville jo være 

veldig praktisk og bare plukke med seg valpen 
på vei hjem. 

Min mann ante derimot ugler i mosen da 
han overhørte deler av disse telefonsamtalene. 
Og da jeg for første gang i historien sa vi 
burde pakke lett til ferien spurte han meget 
mistenksomt om hvorfor. Denne gangen 
spurte jeg rett og slett ikke om lov, etter forslag 
fra Anders Persson gjorde vi heller ingen fast 

64 • Mynden

Sommer-Mynder 2020.indd   64Sommer-Mynder 2020.indd   64 2020-07-31   10:422020-07-31   10:42



Saluki

avtale om at jeg skulle kjøpe henne. Vi ble 
bare invitert til å komme på besøk og hilse på 
valpen, så kunne vi alle ta det derfra (jeg hører 
selv latteren, ingen drar og «ser» på en valp). 

Da jeg kvelden før vårt besøk til Dabka 
så min kjæreste elskelige mann rydde plass i 
bilen til den lille, øynet jeg at det likevel var 
håp, håp om at hun virkelig ville bli vår. Ikke 
før hun var i bilen turte jeg slippe jubelen løs 
og pustet lettet ut. Tenk hvor ufattelig heldig 
jeg er som har en mann som egentlig ikke ville 
valgt et liv med hund, men som likevel lar meg 
ha to. Ungene hadde stjerner i blikket hele 
veien hjem til Bergen, og Xenia er definitivt 
pappas lille jente!
Nå nyter jeg livet som Saluki-mor til to vakre 
og gleder meg stort over det!

Hilsen Benedicte, Bahir & Xenia
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Saluki

Historien om Saluki
De forskjellige waluki- typene

Kilde: Rasekompendium av Joanne Mahon

Alle de ulike salukitypene er korrekte i hen-
hold til rasestandard.

Salukiene skal vise styrke i kroppen, ikke 
være tynne og skrøpelige, men muskuløse på 
en slank måte. De skal fremstå som atleter, 
samtidig som de skal ha en høyreist og aristo-
kratisk holdning. Like viktig som at hver del 

av hunden er korrekt formet er det viktig at 
alle deler skaper en harmonisk helhet. Hofte-
bein skal være på samme høyde som manken 
eller gi utrykk av å være høyere enn manken. 
Skulderen skal være godt tilbakelagt, ingen 
overdrevet vinkling med riktig benstruktur i 
henhold til rasestandard.

Saluki eller Persisk Mynde regnes som den eldste mynden, den stammer fra Per-
sia og Midtøsten. Saluki er og har gjennom alle tider vært regnet som beduine-
nes jakthund. For å forstå de forskjellige typene innenfor rasen må en huske på 
deres opphav, bruksegenskaper og geografisk tilhørighet.

Foto: Joanna Engvik
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Saluki

Foto: Joanna EngvikDe f r  lik  salukitypene  samlet.

Foto: Geil D. GoodmanFoto: Cissi Wunch

1. Gazelle type, langhåret: 2. Nejdi eller korthåret: 

Denne typen har vært foretrukket av jegere på 
den sørlige Arabiske Peninsula samt på de flate 
ørken- områdene. De har lettere benbygning, 
med mindre substans jevnt over (enn for ek-
sempel Shami typer). Gazele typen har kortere 
pels og kan ha mer sparsommelig beheng på 
ører, lår, mellom tærne og på halen.

Dominerende fager er hvit, krem, fawn, 
gyllen/gull og grizzle. 

Korthåret saluki skal vise det samme utseende 
som er beskrevet i rasestandarden til langhåret 
saluki, men denne typen kan være en anelse 
kortere, ha mykere pels og den mangler be-
heng på ørene, halen og beina. Denne salukien 
er ofte lettere bygget og kan forekomme med 
noe rettere/åpen overarmsvinkel og ha noe 
brattere kryss. Den type kryss egner seg bedre 
for løping i et kupert landskap. Moderasjoner 
av alle vinkler er meget viktig for hurtighet 
og utholdenhet. Nejdi skal gjenspeile bruks 
egenskaper for området som disse hundene har 
arbeidet på.
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Saluki

4. Desert breed:

Foto: Geil D. Goodman

Foto: Geil D. Goodman

3. Shami type, langhåret:

Denne saluki typen kommer fra fjellregioner i 
nord Syria, Irak og Iran. Typiske trekk er
dypt bryst, noe som kan gjøre at de virker som 
om de har kortere framben, her ser vi mer sub-
stans, kraftigere benbygning uten at hunden 
virker grov. Hofte bein i lik høyde med skulder
eller noe høyere bak. Veldig brede over og 
underlår. Som regel mye beheng på bakside av 
framben, bakben, ører, hals, bryst og hale. De 
er supre jegere på fjell og hardt underlag. De 
finnes i alle farger, men treffes for det meste i 
sorte, røde og particolor varianter.

Beduinene avlet for funksjonalitet og var ikke 
så opptatt av rasestandard. De har avlet på de 
beste jegerne. Denne Salukien er et eksem-
pel på en vel bygget hund, moderasjon med 
flytende  overlinje, perfekt- godt tilbakelagt 
skulder og lett overarms vinkel, vel utfylt 
forbryst, dyp brystkasse, sterk og lett forhøyet 
lende, sterke lårmuskler, godt utviklet kryss og 
mykt ansatt hale. Finnes i alle farger.
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Saluki

Dagens Saluki som er kjent som kort- og 
langthåret variant er et resultat av avl på kryss 
av og med innblanding av alle saluki typer .

For flere tusen år siden fantes det neppe 
noen avls- teorier, men det ble praktisert 
seleksjons avl ut ifra menneskets behov. Evnen 
til å forsørge seg selv er det grunnleggende 
kravet som stilles i naturen.  Da hunden kom 
under menneskets beskyttende vinger, kunne 
mange valper leve opp som tidligere ville ha 
sultet ihjel
eller dødd av andre årsaker. Menneskets funk-
sjon som oppdretter tillot en større variasjon 
på individene og økning av utvalgsmulighe-
tene.

Dette er en del i en serie hvor det vil pre-
senteres saluki historie, utseende,  rasetypiske 
detaljer og saluki bevegelser.

Hilsen Joanna Engvik.

Mynden • 69

Sommer-Mynder 2020.indd   69Sommer-Mynder 2020.indd   69 2020-07-31   10:422020-07-31   10:42




