Hei alle salukivenner
Det er tid for nok en utgave av mynden. Det har
vært en spennende vår og sommer med masse
aktiviteter for oss salukieiere, og mye har skjedd
siden forrige utgave av mynden.
Milla Stav Nilsen

Jeg vil få begynne med å presentere sammensetningen av det nye salukiutvalget:
Leder: Milla Stav Nilsen

Kasserer: Eva Skogland

Nestleder: Elisabeth Espedal Hoogstraate

Utvalgmedlem: Joanna Engvik

Sekretær: Brith Hiorth

Utvalgsmedlem: Kristin Hoff

Salukiutvalget har fått egne effekter og ny logo

Endelig har vi kommet i gang med egne effekter i salukiutvalget. Det er nå i salg saluki tskjorter til 150 kr. pr stk. Vi har også fått laget en årbok for 2005, den selges for 100 kr. pr
stk. Ta kontakt med salukiutvalget via e-mail
stavnils@gmail.com for bestilling.
Salukiutvalget planlegger også å lage en årbok
for 2006. Bilder med utstillingsresultater, nye
champions, lc-resultater, eksporter, importer,
valpekull, juniorhandlig etc. kan sendes på mail
til brith.hiort@c2i.net. Ingen grunn til å vente
til siste frist.
Vi har fått laget oss en ny logo. Den er designet
av Renata E. Göel. Tusen takk for hjelpen,
Renata!

Nye champions

Yazid Zethar, eier: Line Urke, norsk utstillingschampion
Gaia De Lunduki, eier: Karin Mårteig, norsk
utstillingschampion
Shafaq Noelle Noor, eier: Anne Line Scheele,
dansk utstillingschampion
Shafaq Romantic Ronya, eier: Brith Hiorth,
norsk utstillingschampion
El-Adini Kybele, eier: Joanna Engvik, litauisk,
estisk og norsk utstillingschampion

Foto: Morten Gundersen
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Vapours Inka Brightstar, eier: Kristin Roaas og Anna Barman, norsk, finsk utstillingschampion
Qirimizi Global Temptress, eier: Ingunn Solberg og Niclas Eriksson, norsk, svensk, dansk
utstillingschampion
Barakich Narm Xubi De Lunduki, eier: Elisabeth Espedal Hoogstraate, internasjonal utstillingschampion
Caravan Ustura Bahiim, eier: Milla Stav Nilsen, norsk utstillingschampion
Ritzas Panthera, eier: Joanna Engvik, internasjonal og dansk utstillingschampion

Nye valpekull

I løpet av våren har tre nye valpekull sett sitt lys i Norge:

23.mai:

Kennel Caravan,
2+5 etter Dawidan’s Az Rubah og Caravan Pan the Egyptian Princess

29. mai:

Kennel El-Adini,
4+5 etter: Philander og El-Adini Isis

5.juni:

Kennel De Lunduki,
5+1 etter Volantes Zirocco og Barakisch Narm Xubi De Lunduki

Foto: Lotta Brun
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Importer

Qirmizi Intermezzo, eier: Hanne Tenvik og Arne Robert Bergli
Qirmizi Illeana, eier: Familien Brynjeng
Badavie Here comes the sun, eier: Heidi E. Hoff og Dag Clemet Johansen
Badavie Halfway to heaven, eier: Karianne Samset
Badavie Gravello, eier: Grethe Nell Lindstadhagen
Dervisch The Cloudbusting, eier: Elin Holen

Eksporter

Caravan Yaz Yalaz, eier: Bettina Krause, Tyskland
Caravan Yaz Yaman, eier: Annika Bäckström, Sverige
Caravan Yaz Yelda, eier: kennel Caravan, c/o Anita Chica Sandstrak, Spania
Caravan Yaz Yaffa, fam. Heggli Sverige
Noor Inca Alfa Romeo Sprint Veloce, eier: Alison Tyler, kennel Xanadu Farms, USA

LC-nytt

Den 5. juni i år var det klart for årets først LC-prøve i Norge. Prøven skulle vise seg å bli en
riktig gledelig norsk salukidag. Endelig klarte vi å sette både svensker og finner på plass ved å
sikre oss dobbelt norsk i tet. Vinneren av 2. plassen er til og med av ekte norsk oppdrett. Best
in Field og 1. plass gikk til Ritzas Phantera og Joanna Engvik som fikk det siste manglende
certet til sitt norsk-svenske lc-championat. I tillegg fikk de et cacil på kjøpet. Gratulerer
Joanna. På 2. plass kom en strålende norsk debutant, som fikk lc-lisensen sin den 6.mai. I
sin løpsdebut klinte Caravan Ustura Bahiim til og tok 2. plassen og fikk dermed cert og rescacil. Eier av Bahiim er undertegnede. Ritzas Panthera og Joanna fikk også gleden av å motta
Michael Beermans vandrepremie som tildeles den hunden som samlet har høyest resultat fra
salukispesialen og den internasjonale lc-prøven.
For tredje år på rad tok en norskeid, og nå også norsk oppdrettet saluki seieren under Svenska Vinthundsklubben, avd. Östra sin lc-prøve. Den ble i år ble arrangert i Stjärnhov. Caravan Ustura Bahiim stakk av med 1. plass, cert og cacil blant 33 startende salukier. Bra jobbet. Heia Norge! Etter tre år på rad begynner jo ting å bli tradisjon….
Norge stilte i år for første gang med salukilandslag i lc-EM; de deltakende var Ritzas Panthera,
eier Joanna Engvik, som ble beste norske på en 3. plass. Og i tillegg stilte Kristin Roaas med
sine tre hunder Vapours Inca Indiana, Vapours Inca Brightstar og Vapours Jedi Qui Gon.
Med vennlig hilsen fra Salukiutvalget
v/Milla Stav Nilsen
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Salukispesialen, Lillehammer 2006
Salukispesialen for år 2006, som fant sted i Lillehammer, var en stor suksess. Godt
vær, mange deltakere og god stemning gjorde spesialen til en kjempefin opplevelse
både for deltakerne og publikum.
Milla Stav Nilsen

D

en 5. juli gikk salukispesialen av stabelen under Norsk Myndeklubbs jubileumsutstilling. Dommer av spesialen var Malgorzata Szmurlo fra Polen. 6 + 42 salukier
var påmeldt, og i tillegg fikk vi gleden å ha tre påmeldte polske mynder. Været var
flott, og stemningen rundt ringen var på topp.
I tillegg til de vanlige klassene valgte vi å sette inn tre uoffisielle konkurranser i beste sletthår,
beste bevegelser og beste hode og uttrykk. Vi valgte også å lage BIS og BIM finaler i junior
og unghundklasse i tillegg til de vanlige finalene med veteran, valp, oppdretter, avlshund og
BIS.
Det var en slitsom dag for mange av oss, men en bra og minnerik dag!
Salukiutvalget vil også benytte sjansen til å takke alle dere som ga gavepremier/vandrepremier
og dermed sørget for at vi hadde et flott premiebord! Premier ble gitt av kennel de Lunduki,
Scandinavian Sighthound Journal, Brith Hiorth, kennel Noor Inca, kennel Caravan, kennel
Courtborne, Gullsmed Christoffersen i Sandnes, kennel El-Adini, kennel All Sighthounds,
Joanna Engvik og Michael Beerman.
Her kommer bildene og resultatene
fra spesialen.

Beste hode og uttrykk:
Shafaq Piazolla Pascal.
Foto: Ingunn Solberg
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Beste bevegelser: Shafaq
Quattro Gashar. Foto: Ingunn
Solberg

Beste par: El-Adini Kybele og
El-Adini Kamilia
Foto: Morten Gundersen

BIS avlshund: Shafaq Nicole
Effaté. Foto: Ingunn Solberg
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BIS oppdretter:
Kennel El-Adini.
Foto: Ingunn Solberg

BIS og BIM valp: Qirmizi
Illeana og Qirmizi
Intermezzo: Foto: Brynjeng

BIS og BIM junior: Anso av
All Sighthounds og Akira av
All sighthounds
Foto: Ingunn Solberg
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BIS og BIM unghund:
Courtborne Chara Mar
Charina og Courtborne
Cahara Mar Cheidon.
Foto: Ingunn Solberg

BIS veteran: S DK ch
Volante’s Astarte.
Foto: Ingunn Solberg

BIS og BIM: N ch PLW05 Ritzas Phantera og
Courtborne Chara Mar
Cheidon.
Foto: Ingunn Solberg
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annonse

Ny norsk champion
Caravan Ustura Bahiim

Bahiim fikk championat, BIM og CACIB
på NKK-utstillingen i Drammen den 18. juni
under dommer Antonio Di Lorenzo
Bahiim har oppnådd både BIR- og BIM-plasseringer
Den 5. juni deltok Bahiim på sin første LC-prøve, der han
oppnådde 84,5 poeng, hvilket ga ham en 2. plass med Cert
og Res-CACIL
På LC-prøven i Stjärnhov 31. juli fikk han 82,5 poeng,
1. plass med Cert og CACIL
Eier: Milla Stav Nilsen
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Farvel Zala
Ingunn Solberg

F

or 13 år siden hentet
jeg en liten black/
tan salukivalp, som
het El-Adini Gamil. Hun
hadde bodd hos en annen i
4 måneder, men hun kunne
ikke ha henne lenger. Jeg
skulle bare ha Zala, som
hun het, på prøve, for jeg
visste ikke om det skulle
fungere med min 10 år gamle salukitispe, Shamsi. Det
ble kjærlighet ved første
blikk og ingen vei tilbake.
Jeg kunne ikke se meg mett
på denne vakre skapningen
og jeg visste at hun var kommet for å bli.
Zala var en liten bølle da
hun var liten og full av rampestreker. Hun var ganske
vill og kunne ikke sitte i ro
lenge av gangen. Hver gang
hun var alene, så fant hun på
saker og det skulle tygges på papir, tapet og
møbler. Hun taklet Shamsi bra, for selv om
Shamsi ikke kunne fordra denne ekle lille
valpen, så smøg hun seg forsiktig inntil henne
og det endte med at de lå i samme hundeseng
begge to. Det må ha vært de eneste gangene
lille Zala lå stille.

Foto: Elisabeth Espedal
om at det var gøy med lydighet, men da
vi først klarte å knekke den nøtten så gikk
det veldig bra. Zala gikk fra å være nest
sist på første klubbkonkurranse til å vinne
de neste og hun fikk 1. Premie i klasse I
og klasse II og ble til og med nummer to i
lydighetskonkurransen på en av NKKs internationelle utstillinger i Drammen. Ikke dårlig
til å være saluki. Vi fikk også opprykk til
klasse III, der vi var med noen få ganger, før
Zala brakk benet. Historiene om Zalas lydighetskarriere og benbrudd kan dere lese om på
www.ingunnsolberg.com, under ”Articles”.

Da Zala var rundt ett og et halvt år så begynte jeg å trene lydighet med henne. Jeg
hadde egentlig ikke noe annet mål enn at hun
skulle lære seg litt hverdagslydighet. Våre
trenere fokuserte mye på kontakt og dette
trente vi mye på. Det var helt grunnleggende
for at man skulle kunne gå videre med anZala brakk benet da hun var fire år og
dre øvelser. Jeg brukte litt tid på å knekke
bruddet var så alvorlig at jeg fikk beskjed om
nøtten med kontakt og på å overbevise Zala
at hun måtte avlives. Etter en natts venting og
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flere timers grubling fra veterinærenes side på
om de i det hele tatt skulle forsøke å operere,
så ble vi enige om at de skulle åpne henne.
Var det like dålig i virkeligheten som det så
ut på røntgenbildene, så skulle hun får slippe
på operasjonsbordet. Jeg fikk beskjed om å ta
farvel med min Zala også kjørte de henne inn
på operasjonssalen. Nå var det bare å vente…
…

helt unødvendig med det ekle lille krapylet
i huset. De ble imidlertid gode venner og
hadde mye glede av hverandre både inne, der
de sov i samme seng og ute, der de løp og løp
på åker og eng og i skogen.

Zala ble plutselig en del av en flokk på
fem, da jeg møtte Nicklas. Dette syntes hun
var litt vanskelig til å begynne med, fordi hun
hadde en ganske stor privat sfære rundt seg,
Etter tre operasjoner og ovber ett år i reha- der ingen fremmede hunder fikk komme nær
bilitering, så var Zala som før.
henne. Dette endret seg etterhvert som hun
ble kjent med BianI tillegg til lydigca, Phantom og Elle
het så forsøkte vi oss
og tilslutt lå disse ogThey say memories are golden,
både på agility og
så i samme seng og
sportrening, noe som
well maybe that is true
til og med oppe på
både Zala og jeg synI never wanted memories,
hverandre.
tes var kjempegøy.
Det var likevel utstillingene som fanget
det meste av vår oppmerksomhet, og Zala
ble tilslutt både norsk
og svensk champion.
Hun ble også årets
saluki ett år og årets
salukitispe to år.

I only wanted you

In life I loved you dearly,
In death I love you still
In my heart you hold a place,
no one could ever fill
If tears could build a stairway
and heartache make a lane,

Vi flyttet til
Grästorp i Sverige i
2004 og der stortrivdes
hun. Hun gikk ut og
inn av huset som hun
ville og leste avisen
på tomten og utenfor.
I tillegg var med på
våre timeslange turer
helt til to uker før hun
døde.

I’d walk the path to heaven and
Zala hadde en fanbring you back again
tastisk personlighet.
Hun var lett å jobbe
Zala ble 13,5 år
(forfatter ukjent)
med, hun var snill mot
og levde et langt og
alt og alle og hun var
godt liv, men dette slukglad fra morgen til
ker likevel ikke sorgen
kveld, men hun likte ikke å være separert over at hun er borte. Tanken på at hun ikke
fra meg. Dette gjorde seg gjeldende i at hun bare er borte for en tid, men at hun er borte
hylte da hun var alene, hvilket medførte at for alltid er ufattelig vond å bære. Zala var
hun alltid fikk følge med meg, så naboene min sjelefrende og savnet er så stort at det går
ikke skulle klage.
ikke å beskrive.
Zala hade stor jaktlyst, så på de utallige
turene vi hade i skogen gjennom årene, så
lærte man seg å være på vakt for å forhindre
en rådyrs- eller harejakt.

Ingunn

Da Zala var 9 år kom lille Mindy inn i huset
og Zala fikk noe å bryne seg på. Hun hadde
vært alene-hund i flere år og syntes det var
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