
SA L U K I  •  79

Salukiutvalget hilser alle 
salukieiere og resten av 
myndefolket!
Jeg vet at dere som bor sørover og østover 
har hatt noe bedre sommervær enn oss 

vestlendinger, og nå mens jeg skriver disse velvalgte ord pøser regnet ned. Høsten 
er allerede på vei. Det er godt vi hadde slik en fantastisk sommer sist år. Det gir 
oss troen på at det er mulig at vi får en slik sommer igjen... kanskje neste år?

Elisabeth Hoogstrate

Til å begynne med passer det seg å komme med noen gratulasjoner. Salukier har gjort seg be-
merket både i utstillingsringen og på lure coursing-prøver. Kristin Roaas sin Qui (Vapours Jedi 
Qui-Gon) har slått til med både svensk og norsk lure coursing championat i år. Flere Caravan-

hunder har også gjort seg bemerket med fl otte plasseringer. Jeg har fått med meg at hunder med 
navn som Fant (Caravan Xavier) og eier Bente Walldal, Bahiim (Caravan Usturah Bahiim), eier Milla 
Stav Nilsen, og ”Knodden” (Daxlore Camran al Caravan), eier Lotta Brun, bør nevnes i denne sam-
menheng. Så har vi Renata E. Goel og hennes ”Whisky” (Noor Inca Alfa Romeo Visconti) som deltar 
både i inn- og utland, og ser til at norske salukier blir lagt merke til nedover i Europa. 

Den som har gjort den største bragden er Tara (Caravan Wathaarah) som løp seg til seier og Best In 
Field-1 på den Internasjonale LC-prøven, som blir avholdt i forbindelse med Riksutstillingen i Sveri-
ge, nemlig Stjärnhov. Det er fjerde året på rad at Norge tar seier der, så nå kan vi vel si at det er en 
tradisjon. Det er blitt meg fortalt at den norske leiren trampeklappet, huiet og skrek, da Nina (K.W. 
Sandbæk) tuslet opp til BIF-plasseringen med et stort spørsmålstegn i ansiktet: ”Å e’det for no’ da?” 
på klingende sørlandsk. 

Dhawati Haaza al Waki og Vapours Jedi Qui-Gon i Stjärnhov
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Vi er også så heldige at den allerede nevn-
te Nina har en mann ved navn Jan-Erik, som 
er en ivrig og kjempedyktig fotograf, og man-
ge gleder seg over de fartsfylte bildene han 
tar under lure coursingen både på trenin-
ger og prøver. Mange av disse er lagt ut på 
www.myndeklubben.no under ”Lure Coursing”, 
”bildeserier”. 

Trude Skogesal med El-A’dini Lainah fortjener 
også å bli nevnt. Trude må bare være den mest 
hjelpsomme nyankomne salukieier vi har. Hun 
er alltid blid og imøtekommende. Positivitet ly-
ser ut av denne damen. Det finnes ikke nei i 
hennes munn når en spør om hjelp. Det være 
seg når utvalget trenger en håndstrekning el-
ler dersom noen trenger hjelp til å vise hund. 
Som nybakt eier av saluki har hun virkelig slått 
på stortrommen og vist Lainah fram til hennes 
norske utstillingschampionat, og kjørt over fjel-
let fra Bergen og østover flere ganger for at Lai-
nah også skulle få mulighet til å delta på lure 
coursing. Det ble kronet med suksess. Lainah 
har tatt lisens og lure coursing-cert/cacil har 
det også blitt. 

Vi er så heldige å ha ildsjeler som holder styr 
på poengsankingen til salukiene våre. Det er 
bare å gå inn på den ene av Joanna Engviks sa-
lukisider, www.freewebs.com/salukiofnorway, 
Her blir vi oppdatert med de siste utstillings-
resultatene for rasen vår, samt en uoffisiell lis-
te over årets saluki (utstilling). Mange av dere 
har sikkert lagt merke til at nok en gang toppes 
listen av en saluki fra vårt naboland Sverige. 
Nemlig Mindy (Famenne) fra kennel Qirmizi. 
Det må nå allikevel skrives at hun er norskeid! 
Ingunn er fortsatt norsk selv om hun bor i Sve-

rige til daglig. Salukien som følger på andre plass, Joanna sin El-A’dini Kybele, er norskoppdrettet, og 
det er også flere av hundene som følger nedover på listen. 

Jeg opplever det som viktig at vi også her i Norge jobber aktivt med våre avlsprogram slik at vi kan 
stå litt på egne ben etter hvert. Per i dag er vi ganske avhengige av vår söta bror, som har et mye stør-
re avlsmateriale. Rasen har større popularitet i vårt naboland, og det er noe som gjør det enklere for 
oppdretterne å satse. Mange norske salukieiere har henvendt seg til Sverige når de skal anskaffe 
seg en saluki, og slik vil det nok også være i framtiden. Det er mange høyt profilerte kenneler som av-
ler fram hunder som gjør det godt både i utstillingsringen og på lure coursing-arenaen. Dermed er det 
forståelig at vi reiser over grensen og henter hunder hjem som forhåpentligvis oppfyller de krav vi stil-
ler til en saluki. Samtidig så merker jeg meg at det er valper til salgs her hjemme som det er på tide 

BIF-1 Caravan Wathaarah viser fram de norske farge-
ne i Stjärnhov
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fikk sine nye familier og hjem. Jeg håper inderlig at vi ikke ser oss blinde på at vi vil ha en saluki fra en 
bestemt kennel uten tanke for at det vi søker utenlands kan vi i mange tilfeller også få i Norge.

Nå vil kanskje noen av dere humre litt og tenke, ”jammen Elisabeth, verken Latif eller Gaby er norsk-
fødte, og du har reist til söta bror og Danmark for å bruke hannhunder”. Ja, det er jeg helt innforstått 
med, og jeg håper at de valg jeg har gjort med mitt avlsarbeid etter hvert skal gi et positivt bidrag til 
norsk salukiavl. Likevel oppfordrer jeg framtidige valpekjøpere her i Norge til å vurdere nøye de til-
gjengelige valpene i Norge før dere drar over grensen. Se på hva du vil med den framtidige salukien. 
Først og fremst er det snakk om et nytt familiemedlem, og deretter kommer aktivitetene knyttet til 
det å ha hund. I ethvert valpekull er det noen individer som vil nå langt, gitt riktig oppfølging når det 
gjelder fôring, sosialisering, utstillingstrening, kondisjonstrening, pelsstell med mer. Det vil også væ-
re noen individer som er det vi kaller ”kosehunder” eller ”familiehunder”. Det vil si hunder som kan-
skje ikke har like stor sjanse til å hevde seg i utstillingsringen eller lignende, men som er like verdi-
fulle for det. Dersom du er på jakt etter denne typen saluki, og en bestemt kennel ikke er alfa og om-
ega for valget ditt, så håper jeg at du like gjerne kjøper kosehunden hos en norsk oppdretter. Da er 
vi nemlig med å gi våre norske oppdrettere mulighet for å jobbe med avlsarbeidet sitt uten at de er 
redde for at de ikke finner gode salukihjem til de valpene som de anser som framtidige kosehunder. 
Når dette er sagt, så vet vi alle av erfaring at det er nærmest umulig å forutsi hvordan en valp vil bli 
som voksen. En særdeles lovende valp utvikler seg kanskje slett ikke slik en hadde håpet på, mens 
en valp som en ikke hadde like stor tiltro til blir en storvinner.

De siste årene har antallet salukier i Norge økt radikalt. Så langt oppleves dette som meget positivt, 
for det er ikke bare Trude som bidrar til et positivt miljø. Tilbakemeldingene jeg får fra dem som deltar 
både på lure coursing og utstillinger er at folk hygger seg sammen og tonen er gemyttlig. Det varmer 
en gammel ringrev sitt hjerte å høre dette. Jeg håper at ånden som hersker fortsetter å følge ordta-
ket ” tap og vinn med samme sinn”. 

Det er viktig at en husker at salukien trenger år på å bli voksen. Den skranglete unghunden vil stå 
frem som et flott eksemplar av rasen når den nærmer seg fem år. Det gjelder å være tålmodig.
Det er gøy å gå på utstilling når antallet påmeldte hunder er et tosifret tall. Det skaper liv og stem-
ning og vi får anledning til å se et utall forskjellige typer saluki, og dette er viktig ettersom salukien 
ikke er én fiksert type, men en rase som har rom for variasjon – og det er viktig at denne variasjo-
nen tas vare på.

Mange av dere har sikkert tildelt hedersplassen i bokhyllen til den flotte boken Salukiårboken som 
utvalget har utgitt i år. Takket være Renata og hennes utrettelige arbeidsinnsats har denne boken 
sett dagens lys. Jeg vil også takke Ingunn for den flotte artikkelen om den norske salukiens historie, 
og Joanna for innsamling av utstillingsresultater. Det vil ikke bli gitt ut en tilsvarende bok for 2007, 
men salukiutvalget planlegger å gi ut en bok med utstillings- og lure coursing-resultatene for dette 
året, hvor det vil bli anledning til å sette inn annonser for å profilere sin hund eller kennel. Vi håper at 
mange vil bidra og støtte salukiutvalget sitt arbeid. Renata har igjen tilbudt seg å hjelpe oss, og der-
med vet vi at det vil være klasse over det endelige produktet.

Følg med for informasjon på Myndeklubbens hjemmesider, www.myndeklubben.no. Vi er fantas-
tisk heldige som har slike ildsjeler blant salukifolket. Tusen takk for at dere står på for rasen vår! ■ 
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Open Showet 2007
Salukiutvalget hadde sin årlige Open Show-utstilling i tilknytning til NKK Bjerke-
utstillingen søndag 12. august.

Tekst: Elisabeth Hoogstrate • Foto: Ingunn Solberg

I år ble utstillingen holdt på Viubråtan Camping på Harestua. Vi hadde også ansvar for italiensk 
mynde og sloughi. Dommer på årets utstilling var Steinar Hoff, kennel Courtborne. Du kan lese 
hans dommerkommentar litt lenger bak i spalten. Dessverre var ikke været av beste slaget, med 

stadige skybrudd. De som var først i ringen fikk det verste regnskyllet. Jeg var ikke tilstede selv, men 
har forstått at det bedret seg noe utover dagen. 

Siden jeg selv ikke hadde anledning å være tilstede må jeg få lov å komme med noen takke-
ord: Først og fremst til Roxanne Meyer fra Sloughi-utvalget, som tok imot alle påmeldinger 
til utstillingen, og som klarte å få dem videresendt til Joanna til katalogtrykking selv om pc-
en hennes hadde krasjet totalt. Jeg vet også at Roxanne stod på til nærmest siste minutt for 
å få et akseptabelt antall påmeldinger til utstillingen. Takk også til Kristian Viken som, selv 
om han ikke er med i utvalget, hjelper til utrettelig, og alltid med et smil. Han er bare god.
Og selvfølgelig til resten av salukiutvalget: Takk for et godt gjennomført arrangement, uten dere had-
de det ikke blitt noe Open Show.

Under følger resultatene og bildene fra utstillingen. Neste år, 2008, skal salukiutvalget ha cert-utstil-
ling, og vi håper at mange vil støtte opp om arrangementet og melde på hunder. Vi lover at det skal 
være BIS-sløyfe til valpene, med mer!

BIS og BIM: Qirmizi Famenne og Bavadie Gravello
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Resultater
BIS: Int Nord Fin Ch KbhV-03 SV-03 
NordV-03 FinV-04 VDHEuSg-05 Qirmizi 
Famenne

BT-2: NUCH Shafaq Romantic’s Ronya

BT-3: NUCH El-A’dini Kamilia

BT-4: Qirmizi Heninne

BIM: NORDJV-06 Badavie Gravello

BH-2: Arab Bahari’s Baytor Abdullah

BH-3: Noor Inca Alfa Romeo Visconti

BH-4: Noor Inca Alfa Romeo Tipo Stradale

BIS-valp : Caravan Zariefa

BIM-valp: El- A’dini Nadir

BIS-junior: Arab Bahari’s Baytor Abdullah

BIM-junior: Caravan Yaz Yildiz

BIS-unghund: Noor Inca Alfa Romeo Zeta

BIM-unghund: Noor Inca Alfa Romeo Tipo 
Stradale

BIS-brukshund: Noor Inca Alfa Romeo 
Visconti

BIM-brukshund: Caravan Wathaarah

BIS-veteran: Caravan’s Lamiis

BIS-oppdretter: Kennel El-A’dini

BIS-bevegelser: Ritzas Qiimah

BIS-sletthår: Caravan Zariefa

BIS-particolour: Ritzas Qiimah

BIS-hode og utrykk: Int Nord Fin Ch KbhV-
03 SV-03 NordV-03 FinV-04 VDHEuSg-05 
Qirmizi Famenne

BIS-par: N-Est-Lit Ch PLJCH PLJV-05 
PLClubV-05-06 LTV-06 El-A’dini Kybele & 
NUCH El-A’dini Kamilia

BIS- og BIM- valp: Caravan Zariefa og El- A’dini Nadir

BIS- og BIM unghund: Noor Inca Alfa Romeo Zeta og Noor Inca 
Alfa Romeo Tipo Stradale

BIS- og BIM-junior: Arab Bahari’s Baytor Abdullah og Caravan 
Yaz Yildiz
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Beste particolor og beste bevegelser: Ritzas QiimahBeste hode og uttrykk: Qirmizi Fa-
menne

Beste oppdretter: Kennel El-A’dini

BIS-sletthår: Caravan Zariefa
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BIS-veteran: Caravan’s Lamiis

BIS par: El-A’dini Kybele & El-A’dini Kamilia

BIS og BIM brukshundklasse: 
Noor Inca Alfa Romeo Visconti og Caravan Wathaarah
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Salukiutvalgets OpenShow

Dommer-
kommentarer
La meg først få takke for mange hygge-
lige tilbakemeldinger i forbindelse med 
OpenShowet. Etter NKKs utstilling på 
Bjerke dagen før, i plaskregn og gjørme, 
var det med spenning jeg så fram til ut-
stillingen. Ville det bli like ille med hen-
syn til været? 

Steinar Hoff

Fra morgenen av var det ikke stort bedre. 
At bedømmelsen ikke startet før klokken 
11.00 viste seg å være bra, da været ble 

bedre etterhvert. 

Italiensk mynde
Det var vel bare italienerne som ble berørt av væ-
ret. Likevel syntes jeg at de mestret været me-
get bra. I regnvær har jo frambensbevegelsene 
en tendens til å bli ekstra høye, men her ble jeg 
meget overrasket. De fleste hadde jordvinnende 
bevegelser. Videre hadde de fleste bedre pels 
enn hva jeg hadde sett tidligere. Noen få var litt 
lette og noen få var litt flate i overlinjen og man-
glet den karakteristiske ”S”-en i profil som er så 
typisk for Italienerne. Disse ble da litt lange i for-
hold til høyden. Størrelsen var ok og ingen var 
overtegnet med hvitt. 

Min BIS-vinner ble veterantispen Int. Nord. UCH. 
NV-02 Nord.V -06 Movado B’doria, som fortsatt 
viste gode kvaliteter tross sin 10 år. BIM fant jeg 
i brukshundklassen: Dervisch Open Sesame. Jeg 
fikk et positivt inntrykk av italienerne.

Sloughi
To sloughier møtte. Begge var veldig unge, og 
meget forskjellige i typen trass i at de var kull-
søsken. Her valgte jeg Ain Zafir Bahij som BIS 
på grunnlag av at han var mye mer ”ferdig” enn 
sin bror.

Saluki
Tjuefire salukier møtte til bedømmelse og dis-
se var, som natulig er, av variabel kvalitet. Men 
mange var gode representanter for sin rase. 

Siden sist jeg dømte, ser jeg at vi har fått flere 
som er litt flate i lenden, dette må vi være opp-
merksomme på, da salukien skal ha lett konveks 
lend. En hadde for mye bue i lenden slik at den 
ga inntrykk av å være understilt og overbygd. 

Noen hadde for høye halefester, en hadde kraf-
tig overbitt, en annen hadde for små øyne og var 
helt uten stopp. Stoppet skal være lite men ikke 
helt fraværende, da blir hodet som en kile. De 
fleste hadde gode skuldre, men en var steil og 
framskutt og manglet manke slik at nakken gikk 
rett ut i ryggen, sammen med fravær av knevin-
kel ga dette inntrykk av å være overbygd bak. No-
en hadde helt platte poter.

Mer utviklet underkjeve har vi vel ønsket oss len-
ge og mange salukier har lette vertikale overbitt, 
noe som dommerne ikke er så flinke til å opp-
dage. 

Mange hadde vakre hoder, med flatt skalletak, 
høyt ansatte ører og vakre mandelformede øyne 
som ser litt overlegent på deg. Det vakreste ho-
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de fant jeg på min BIS-vinner, som i tillegg hadde 
vakkert beheng.

Beste bevegelse hadde Ritza’s Qiimah. Hun  fløt 
rundt i ringen som et orientalsk teppe, med let-
te, markvinnende bevegelser, Jeg måtte bare se 
henne flere ganger og jeg må innrømme at jeg 
fikk gåsehud. En edel velbygd particolor tispe 
av meget høy kvalitet. Dessverre var hun  ukjent 
med utstillingssituasjonen og ville ikke bli tatt på 
av dommeren. Derfor plasserte hun seg ikke i 
beste tispeklasse.

Beste tispeklasse hadde meget høy kvalitet med 
BIS-vinner INT NORD FIN UCH KBHV-03  SV-03 
FINV-04 Qirmizi Famenne, i meget hard konkur-
ranse med N UCH Shafaq Romantic’s Ronya. En 
delikat tispe med myke vakre linjer.

I hannhundklassen fant jeg min vinner i den un-
ge, grizzle NORD JV-06 Badavi Gravello. En me-
get vakker unghund, enda under utvikling, som 
kommer til å bli vanskelig å slå når frambryst og 
frambensbevegelser er på plass, men det man-
glet litt, derfor BIM. 

Ellers ble jeg meget begeistret for BIS sletthår. Al-
lerede stabil og fin, med vakkert hode og rene lin-
jer. Noe av det vakreste jeg har sett på sletthår. 
Skal bli spennende å følge den videre.

Så vil jeg takke for meg og for en flott dag på Ha-
restua. Håper at dere hadde utbytte av åpen be-
dømmelse. Det virket som alle hadde en hygge-
lig dag sammen. Sporty innstilling manglet det 
ikke på. ■ 

Beste bevegelse gikk til Ritza’s Qiimah

Redaksjonen MÅ bare få ta med disse to, som 
konkurrerte i Beste Par: 

Qui, en veldig høy dverg-saluki, og Tinka, en noe 
kortbeint saluki av meget edel og moderat type. 

Muligens med litt lang topplinje...
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Da ble hennes sønn, N Such Courtborne Latzarii, 
2. beste hannhund. I 1991 ble kullsøster Court-
borne Leila 2. beste tispe, og kullbror N Such Co-
urtborne Laheero vant beste bevegelser på Sko-
kloster. 

Zaf Zendi fikk to kull. Det første kullet var med 
Norduch El Hamrah Latiif i 1988 (4+2). En av 
valpene ble solgt til Finland, hvor han fikk grup-
peseier. Dessverre ble han ikke stilt ut mer. Her 
i Norge ble tre av søskenene champions og fikk 
mange flotte plasseringer i grupper og show, og-
så på Skokloster. 

I 1990, kull nummer to med Zera’ati El Achet 
Aton, ble det født tre hannhunder. To av dem 
ble stilt. En ble eksportert til Sverige og ble Such 
(Courtborne Ached Azade.) Den andre ble Nuch 
(Courtborne Ached Absalon). Disse fikk også go-
de plasseringer på Skokloster og i utstillingsrin-
gen for øvrig.

I 1993 hadde familien Riberg kull på Courtborne 
Leila og dette ble registrert på vårt kennelnavn. 
Her ble hannhunden Nuch Aslan Asmaranti Azur 
brukt. I dette kullet ble det født 3+5. De mest 
kjente fra dette kullet er vel Uch Courtborne Ani-
tra Azur og N Finuch Ahmar Azur. 

I 1999 traff vi hjerteknuseren Abu Baqr’s Cha-
ra Mar Chara på Skokloster sommershow. Etter 
mye trygling fikk vi ta henne med hjem, selv om 
Benita og Staffan hadde tenkt å beholde henne 
selv. Tachi, som vi kaller henne til daglig, bor hos 
den eldre delen av kennel Courtborne, det vil si 
hos Rita og Steinar. Hun har etter hvert blitt Nord-
uch. Hun har ett kull, født 2004 (2+6), etter seg 
med hannhunden Zaran Chrash Bandicoot. Fra 
dette kullet bor det en tispe og en hannhund hos 
den yngre delen av kennel Courtborne, Kristin og 
Jørgen. En tispe fra samme kull bor hos en bror 
av Mona Riberg som nå er blitt deleier av vår ken-

Vårt første møte med salukirasen var på 
et medlemsmøte i myndeklubben i Trond-
heim. Moderklubbens formann, Krøtøe, 

presenterte mynderasene. Hanne Berit Husby 
viste sin røde salukitispe og vi ble svært betatte 
av henne. Vi bestemte oss for at vår neste hund 
skulle bli en saluki.

I 1977 fødte Ann Karin Myhres tispe, Ben Huris 
Rasadne, ni valper. Vi hadde egentlig ikke tenkt 
på valp riktig ennå, selv om lysten var der. Når 
valpene var 8-9 uker og ingen var solgt bestem-
te vi oss for å hjelpe henne med en tispevalp til 
hun fant en kjøper på henne, men vi ville velge 
valp i tilfelle hun ble i huset og selvfølgelig, det 
ble hun. Dette var N.Sv UCH Rasaya, som var en 
stor personlighet.

Hva fikk deg til å begynne med oppdrett? Når 
fikk du ditt første kull?

Da Rasaya fylte tre år fikk vi lyst til å forsøke oss 
som oppdrettere, og typelike Ben Huris Yazzaf El 
Zaran ble valgt. I 1980 ble vårt første salukikull 
født. Fire grizzle valper (1+3) hvorav to ble stilt 
ut. Vår egen Saya Is Sahara fikk fem cert. Hun dø-
de dessverre i en trafikkulykke. Abyad Qatifa ble 
champion og fikk klasseseier på Skokloster. Det-
te kullet var meget homogent, det vil si meget ty-
pelike valper.

Rasayas neste kull var med Zera’ati El Zaf Zahir i 
1983, hvor eneste fellesnevner i stamtavlen var 
den kjente Beduin. En kombinasjon som vi kan-
skje ikke ville valgt i dag, da typelikheten mang-
let. Her fikk vi tre ulike valper, alle tisper. Den 
ene, som vi var meget fornøyd med, beholdt vi 
selv: N Such Courborne Zaf Zendi, som tok man-
ge BIR og ble BIS veteran flere ganger. Hun var 
en utrolig show-saluki som skjønte hva som krev-
des av henne i ringen. Hun ble beste tispe på 
Skokloster i 1989 og 2. beste tispe året etter. 

Oppdretterprofilen:

Kennel Courtborne
Rita og Steinar Hoff, Kristin Hoff og Jørgen Kristensen, Mona Riberg
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nel. De har utmerket seg både på utstilling og i 
lydighet.

Hvilke kvaliteter anser du for å være viktigst i 
en saluki?

For oss er sunnhet, gemytt, bevegelsesmønster 
og salukiens personlighet, viktig å ivareta. Når 
dette er sagt, så bør man sette seg inn i rasens 
historie for å forstå dens særegenhet.

Hvor viktig er det at de opprinnelige egenskape-
ne til rasen bevares?

Selvsagt er det viktig, men forbudet mot hets-
jakt i Norge setter grenser for å teste ut deres 
jaktegenskaper. Uansett velger vi å tro at denne 
egenskapen ligger latent. I Trøndelag har vi nå 
skaffet løpsmaskin og vi gleder oss til å få i gang 
litt organisert løp og etter hvert, lure coursing. Ut-
over dette må man satse på sunne individer som 
er bygd etter rasens standard.

Hva ser du etter når du velger en avlshund?

Her er det mange hensyn å ta. Først og fremst 
at den tispen vi vil ha valper etter er sunn, med 
trivelig gemytt, og at hun fyller rasestandarden. 
Partneren må ha samme egenskaper så langt vi 
kan kontrollere dette. Hannhunden må ikke ha 
svakheter som eventuelt tispen har. De må væ-

N Such Courtborne Laheero

re typelike, gjerne med gode individer som fel-
lesnever på stamtavlen. Salukien består av for-
skjellige typer, etter hvor den jakter og hvilket 
byttedyr den jakter på. Som oppdretter bør 
man velge å holde seg til en type. 

Hvor mange kull har dere hatt? 

Totalt har vi hatt seks kull på 30 år fordelt på fire 
tisper, med champions i alle kull.

Hva er fremdriftsplaner og forventninger til opp-
drettet deres?

Vi håper på kull etter Nuch Courtborne Chara 
Mar Charmen til neste år (2008). Som dere ser 
fra foregående spørsmål har vi ikke noe stort 
oppdrett av saluki. Denne edle rasen med sine 
særegenheter er kanskje ikke en førstegangs-
hund. Vi føler et stort ansvar for å finne gode 
hjem med et stort hjerte, med mye tålmodighet 
og masse humoristisk sans til våre salukibarn.

Hvordan valgte du kennelnavn?

Kort og godt oversatt: Hoff-født!

Beskriv din idealsaluki.

Vår idealsaluki er ikke for stor og ikke for grov. 
Med flatt skalletak og høyt ansatte ører, med 
svak stopp og godt utfylt snuteparti. Tilstrekke-
lig underkjeve. Den må ha mørke, mandelfor-
mede øyne, som på en måte ser rett igjennom 
deg. Hodet er overlegent høyt hevet. Edel, sterk 
og lang hals med lett nakkebue. Skuldrene så 
langt tilbakelagt at overlinjen markerer man-

Saya Is Sahara
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Hvilket ansvar synes du en dommer har for ra-
sens utvikling?

Selvfølgelig viktig, da det stort sett er vinnerne 
som blir satt i avl. De må også være klar over de 
store typeforskjeller og ser kvaliteten på tvers av 
dette. 

Hva har vært ditt største oppdrag som dom-
mer?

De to overnevnte openshow. Som nevnt tidlige-
re så er det bare Steinar som har denne erfa-
ringen. 

Hvordan vil du beskrive norske salukiers utvik-
ling sett i forhold til resten av verden?

Det produseres så få salukier i Norge at vi har 
problemer med å finne den ”norske salukien”. ■

N uch Courtborne Achet Absalon

ken og går mykt ut i ryggen. Lenden lett kon-
veks med god bredde i krysset. Halen skal være 
lavt ansatt med tilstrekkelig lengde og ikke bæ-
res over rygglinjen under bevegelse. Den må ha 
brede lår og lave haser. Potene skal være lange, 
sluttede (ikke kattepoter), men heller ikke platte. 
Lett svikt i mellomhånden. Frambena skal være 
ovale i tverrsnitt, ikke runde. Frambena må ikke 
være kortere enn brystdybden, da det er en ga-
lopperende hund. Brystet må ikke være for kort, 
slik at frambrystet kommer tilstrekkelig fram. Un-
derlinjen tilstrekkelig opptrukket – ikke dober-
man-underlinje. Tilstrekkelig lengde på overar-
men. Moderate vinkler. Bevegelsene må være 
smidige, myke og på linje, singeltrack, f lytende 
som et orientalsk teppe. For å nevne en saluki 
som er oppimot vår idealsaluki så må det være 
El Hamrah Giah. 

Når startet du som dommer på saluki?

Ingen i kennelen er autoriserte dommere men Stei-
nar har hatt det ærefulle oppdraget å dømme på to 
openshow for saluki i Norge. Det siste openshowet 
dømte han på Harestua i år. 
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