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Hei alle sammen!
I årets første nummer starter vi med 

å hedre resultatene fra i fjor. Vi har 
som vanlig med oss en presentasjon av 
de ti øverste plasserte i lure coursing 
og utstilling, de fleste representert med 
bilde og litt tekst.

Vi har vært så heldig å få med en 
artikkel om salukien «Gucci» som ble 
årets hund i Danmark i fjor. Hun har jo 
som kjent tidligere også gjort det skarpt 
her i Norge, og nå får vi bli mer kjent 
med henne.

Vi har også med resultater fra 
vinnerutstillingene på Lillestrøm og i 
Stockholm, der nye titler ble vunnet. 
Vil også i den anledning gi en ekstra 
takk til Milla som er en trofast bidrags-
yter! Og takk til Renata som trofast 
stiller med bilder.

Norske hunder gjør det bra i utlan-
det, og vi har fått med oss en artikkel 
om norske salukier som gjør suksess i 
Polen.

På vegne av utvalget vil jeg takke 
så mye for alle innsendte bidrag, og vil 
gratulere alle som har oppnådd gode 
resultater.

I neste nummer har vi med flere 
artikler om salukiens farger, det er noe 
jeg ser fram til.

Når dette nummeret kommer ut, 
er det langt ut på våren, og det er enda 
god tid igjen til å melde på til årets 
store salukifest: Salukispesialen. Årets 

dommer er Mrs. Starr White, Canada, 
som oppdretter saluki under ken-
nelnavnet «Windstorm». Dette er en 
meget velkjent og anerkjent kennel, 
og deres salukier har gjort suksess i 
store deler av verden. Vi i utvalget vil 
ønske alle hjertelig velkommen til vår 
utstilling. Annonse finner dere i dette 
nummeret, for fullstendig annonse, se 
nettsiden vår. Så selv om det er god tid 
igjen kan det være lurt å begynne plan-
leggingen, for plutselig er dagen der …

Jeg vil igjen minne om at alle som 
ønsker, er hjertelig velkommen til 
å sende inn stoff til oss. Har du en 
historie fra hverdagen? Utstilling? 
Lure coursing? Spor? Agility? Ny med 
saluki? Fått deg ny saluki og vil fortelle 
om den? Opplevd noe spennende på 
tur? Forslag til tema? Alle bidrag mot-
tas med takk!

Send til: cfareth@hotmail.com eller 
min kjære medsammensvorne, Bente: 
bentewaldal@gmail.com

Avslutningsvis vil vi i utvalget takke 
Kristian Viken som går ut av utvalget 
dette året. Han har vært en suveren 
webmaster de siste årene og gjort en 
kjempejobb i utvalget: Stor takk! Sam-
tidig vil vi ønske velkommen de som 
kommer inn i utvalget, hvem det blir, 
får vi se etter årsmøtet.

For salukiutvalget, 
Cathrine

I perioden 14.11.11–27.02.2012 ligger 
det resultater fra sju utstillinger. Utstil-

lingen med flest antall deltakende saluki 
i perioden er NKK Lillestrøm, med 25 
salukier. 

Det er registrert to kull:
Født 01.08.2012, hos kennel Gehela, etter 
SE UCH El Ubaid`s Genesis x N UCH 
Dabkas Dina Naszmie. 6 hannhunder: 
Gehela’s Civan Ibn Genesis, Gehela’s Can 
Ibn Genesis, Gehela’s Cemal Ibn Genesis, 
Gehela’s Celal Ibn Genesis, Gehela’s Ci-
hangir Ibn Genesis og Gehela’s Celalettin 
Ibn Genesis + 2 tisper:  Gehela’s Camélia 
bint Dina El Gisou og Gehela’s Ceyda bint 
Dina

Født: 21.08.2011, hos kennel Biscotti, et-
ter Gehela's Abu Al Khayr ibn Fajr x Arab 

Bahari's Varah Wahimah. 3 hannhunder: 
Biscotti Csilai Chayaan-Amir, Biscotti 
Csilai Coskun og Biscotti Csilai Cassim + 
3 tisper: Biscotti Csilai Cilla, Biscotti Csi-
lai Charisma og Biscotti Csilai Cassiopé

Det er registrert to importer:
Ibriz Ephrahim, født 20.03.2010 (Sve-
rige), etter Min Arabi Ramih Ali Khan x 
S UCH Ibriz Yphehria
Abu Al Khayar Fairha, født 23.08.2011 
(Sverige), etter Total Khaos of Shikarah 
x DK SE UCH KBHV-10 Dabka’s Ishana

Det er registrert to øyelysninger,
 utført 11.02.2012, begge med resultat 
intet påvist: 
CH Omens Yaffa To Elsto-Khariz Jc 
CH Elsto-Afareen- Khariz

Nytt fra nett

At vi har gode lure coursing-salukier i 
Norge, det vet vi fra før. Hvert år kårer 
vi Årets LC-mynde i Norge, og på denne 
listen finner man hvert år flere salukier. I 
2011 var det flere salukier som også viste 
hva de er gode for i utlandet ved flere an-
ledninger, og ikke mindre enn tre norske 
salukier har plassert seg høyt oppe på lis-
ten over Årets LC-saluki i Sverige. Cara-
van Afaia al’Hambra startet fem ganger i 
Sverige i 2011, noe som ga henne to cert 
og en respektabel 3.plass på årslista. Ca-
ravan Bariza Badiiah Bint Bahiim startet 

også i fem løp i Sverige i 2011, og også 
hun stakk av med to cert, hvorav det siste 
gjorde henne til både svensk og norsk LC-
champion. Dette holdt til en flott 10.plass 
på årslista. Caravan Zariefa startet bare 
i tre løp i Sverige i fjor, men det var nok 
til å stikke av med en beundringsverdig 
16.plass på lista. Dette er ikke først gang 
Zariefa plasserer seg på årslista i Sverige, 
i 2009 ble hun nr. 6 og i 2008 nr. 15. Stort 
grattis til de flinke hundene og deres ei-
ere/sjåfører! 

Bente Waldal 

Årets LC-saluki i Sverige 2011
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ÅRETS LISTER – 2011
Topp 10 Lure coursing

Nr. 1 Caravan Afaia al’Hambra 
(foto: Bente Waldal)

Stolte «foreldre» takker alle for en hyggelig og hek-
tisk LC-sesong med åtte løp i Norge, Sverige og Dan-
mark – med resultater som vi er veldig godt fornøyd 
med: to 1.plasser, én 3.plass, én 5.plass, én 7.plass, én 
11.plass og én 17.plass, og det ga tre svenske cert og 
ett norsk.

Vi gleder oss til en ny sesong!
Odd og Sigbjørn

Dille har hatt en flott sesong både på utstilling og 
LC i 2011, og at hun skulle plassere seg på topp 
10-listen på begge deler, er bare helt fantastisk! 
Jeg visste at Dille var spesiell helt fra hun var ny-
født, og selv om mange mente jeg skulle velge 
en av de andre valpene, hadde jeg alltid et ekstra 
godt øye til Dille. Hun var en av de mest rampete 
og tøffeste valpene fra starten, og skulle alltid ut-
forske alt. Hun var fryktelig selvsikker og travet 
rundt med hodet høyt hevet og skulle vise seg 
frem. Noen 10-talls sko, bånd og diverse andre 
ting har hun jo selvsagt makulert, den er særdeles 
kreativ denne hunden, noe som til tider kan være 
en smule frustrerende. Men hun er uansett alltid 
verdens beste Dille. Årets sesong har bestått av 
mye kjøring rundt på utstillinger og LC i inn- og 
utland. Dille fikk sitt norske utstillingschampionat 
på NKK Bergen i mars, få uker etter hun fylte to år. 

Hun har flere BIR- og BIM-plasseringer, og høyde-
punktet var da hun ble BIR i Nesbyen. På denne 
utstillingen konkurrerte Dille mot sin pappa (N DK 
UCH Caravan Ustura Bahiim) i BIR og BIM, og jam-
men slo hun ikke pappa’n sin!  Det var en ganske 
spesiell følelse. Hun har i tillegg blitt både norsk 
og svensk lure coursing-champion i løpet av se-
songen! Dille har bevist at hun ikke bare er vak-
ker, men at hun i tillegg kan jakte. Hverdagen med 
Dille er en dans på roser, og hun er alltid så glad 
når hun ser deg! Dille logrer nemlig ikke bare med 
halen, men med hele kroppen! Tusen takk til alle 
dommere som har verdsatt Dille både i utstillings-
ringen og på LC-banen. Nå gleder vi oss stort til 
årets sesong starter.  

Linn

Nr. 3 NORD DK LCCH Caravan Zariefa 
(foto: Rati Goel)

Zarifa er unik, ingen annen saluki har plassert seg 
så bra over flere år. Vi er snart igjen klar for ny se-
song og gleder oss til det.

Nr. 2 NUCH N SE LCCH Caravan Bariza Badiiah Bint Bahiim
 (foto: Tomas Jeansson)

Nr. 4 N LCCH Courtborne Chara Mar Chenit 
(foto: Geir Land)

Til tross for bare tre starter har Chenit plassert seg 
bra på lista. Når hun ikke gjør det i utstillingsrin-
gen på grunn av at hun ikke har gode nok beve-
gelser, så tar hun det tilgangs igjen på LC-banen. 
Her er det ikke noe å si på bevegelsene, smidig 
og lett som hun er. Med to cert i fjor ble hun norsk 
lure coursing-champion på høstprøven til NMK.
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Nr. 5 N UCH N DK LCCH  
Aziz Dayeman 
(foto: Johanna Engvik)

LC-eventyret til Aziz Dayeman 
begynte i Rakkestad en kald 
aprildag i 2009. 
Dexter og jeg hadde planer om 
å ta LC-lisens. Gutten hadde 
lykken med seg og tok lisensen 
med glans! Dexter konkurrerte 
ikke mange ganger, men det 
stoppet han ikke fra å bli N og 
DK LCCH. Han har også vunnet 
flere LC-cert i Norge, to CACIL 
og tre res-CACIL! Alle vet hvilken 
trivelig hund han er, som støt-
tehund har han bidratt til at flere 
salukis har fått sin lisens og nå 
er flinke coursing-hunder. Han 
er en fantastisk god venn, og en 
snill og vennlig gutt som er glad 
i alle – og alle er glad i Dexter!

Joanna Engvik 

Nr. 6 Vapours Khadeijah
(foto: Renata E. Goel)

Kajsa fikk sin LC-lisens godkjent i påsken og var dermed klar 
til å debutere helgen etter. Matmor var kjempestresset, så 
nervøs for at Kajsa skulle tulle seg helt bort, men ingen grunn 
til bekymring, Kajsa løp så fint så. Dette ga mersmak for den 
stressede matmoren, det var ikke skummelt jo, og Kajsa var helt 
enig. Det ble to løp til i Norge og ett i Sverige, nå var vi kommet 
skikkelig i gang. Stor var gleden da Kajsa plasserte seg som nr. 
6 på listen, det er ikke verst for en nykommer vel. Vi ser frem til 
sesongen som snart er rundt hjørnet, og kanskje matmor har 
ristet av seg stresset i løpet av vinteren, det gjenstår å se. Men 
Kajsa har i alle fall bevist at hun vet hva hun skal, og jeg er sik-
ker på at hun gleder seg til nok en LC-sesong, selv om hun ikke 
vet det ennå.

Vi sees på vår-prøven! 
Kajsa og Ida

«Skjønnheten og udyret». Det satt langt inne hos Kenneth å la Antilla få 
prøve seg på LC-banen. Hun skulle få prøve seg på en trening på våren. 
Skal si skjønnheten ble omdannet til et villdyr. Vi var solgt, og Antilla 
fikk etter hvert sin lisens og startet sin første konkurranse på Nannestad 
i juni. Hun ble her nr. 2 og fikk cert. Hun fulgte opp med en meget god 
konkurranse på høstprøven.

Geir og Kenneth

2010 var et annerledes-år for Tara. Først mistet 
hun sin beste venninne og løpskamerat Fanta, 
og så ble hun mor til verdens søteste åtte små 
valper. Etter dette følte Tara at hun var blitt 
voksen, og å løpe med småbarna var ikke noe 
stas. Hun la ikke ned noen store anstrengelser 
for å holde på løpsformen, og at hun derfor har 
klart å plassere seg på topp 10-listen i 2011 med 

bare tre starter, er vi kjempestolte av! Jaktlysten 
er der fremdeles, selv om formen nok var bedre 
i de yngre år. 2012 blir nok ikke noe stort LC-år 
for Tara, men i stedet krysser vi fingrene for alle 
hennes lovende barn som vi håper får sin debut 
på banen i år.

Bente Waldal, for Nina

Nr. 8 INT LCCH Caravan Wathaarah 
(foto: Jan-Erik Sandbæk)

Nr. 7 CIB NORD UCH Courtborne Sinaxs Antilla 
(foto: Geir Land)
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Nr. 9 Biscotti Razali Nadir
(det har dessverre ikke vært mulig å få verken foto 
eller omtale av denne hunden)

Nr. 10 Caravan Barriq Barudi 
(foto: Steinar Elnes)

Barry er mamsens lille «skygge». Han forfølger 
meg overalt i huset. Der jeg er, der er Barry også. 
Han er snill og god, liker å trekke på tur, har mye 
energi (stor motor). 
Han er veldig nysgjerrig av seg og er egentlig 
ei stor «pyse». Barry fremtrer som den tøffingen 
når han møter andre hunder, men saken er 
den at han egentlig bare spiller tøff. Blir det for 
skummelt, skvetter han unna dem han er redd 
for. Han er veldig nysgjerrig på andre hunder og 

liker å være sosial med andre lekekompiser. Som 
valp viste han stor jaktinteresse. Så han ei kråke, 
var han snar til å fly etter for å jage og jakte. LC 
er noe Barry elsker. Da er han i sitt ess og trøkker 
til det han kan under jakta. Barry har deltatt på 
én prøve, og det gjorde han med glans. Ble beste 
hannhund med cert og CACIL. Mamsen er så 
stolt over godgutten.  Blir spennende å følge han 
videre på LC.

Margareth Kvistnes

Topp 10 Utstilling

Yaffa – Omen Yaffa To Elsto-Khariz Jc – hadde 
sine store seire i fjor. Det begynte med pinseut-
stillingen, der ble hun BIR begge dager. Dom-
mere var Bitte Ahrens og Henrik Härling. Hun ble 
BIS 3 på Greyhoundklubbens utstilling for Bitte 
Ahrens. Hun skulle ikke stilles mer dette året, 
hadde vi tenkt, for vi hadde planlagt å ha valper 
Det ble det ikke noe av, så vi reiste på utstilling 
i Sverige, Ransäter.  Høy plassering med res. 
cert og CACIB. Salukispesialen som høydepunkt 
med dommer Juan Carlos Vasconsellos, der hun 
ble BIM, og dagen deretter på NKKs utstilling 
for Knut Blütecher ble hun både BIR og nr. 4 i 
gruppen. Store Stockholm var også et høyde-
punkt, hun ble BIM (dommer Knut Blütecher). Så 
nå venter vi bare på at hun skal få løpetid. Helt 
utrolig kjekt. Veldig stolte av hennes avkom. Tre 
av dem er stilt og er blitt norsk champion på 
første forsøk.  Elsto Afareen-Khariz, som vi eier 
selv, er også svensk champion og er blitt plassert 
på NKK-utstilling som nr. 3 i Show. Hennes søster 
Elsto Ata Alanna-Khariz har plassert seg som nr. 
2 i gruppen på både NKK-utstilling og utstillin-
gene til Ølen og omegn hundeklubb og Stord 
hundeklubb 

Ført i pennen av Elsa Storesund

Nr. 1 US N DK SE UCH NORD V-11 Om-
ens Yaffa To Elsto-Khariz JC 

(foto: Jessica Bolander)

Nr. 2 CIB NORD UCH Courtborne Sinaxs Antilla 
(foto: Geir Land)

Nok et stort år har vi lagt bak oss. Trodde aldri vi 
skulle fortsette suksessen fra 2010, men vi tok 
feil. Det største vi opplevde i 2011, var nok å bli 
2. Best in Show på NKKs utstilling i Trondheim. 
Turen gikk deretter til Danmark, der hun ble 
både nordisk og internasjonal utstillingscham-
pion. Hun plasserte seg i fjor også som nr. 3 
på lista over mestvinnende utstillingsmynde. 
Antilla tok også førsteplassen på NKKs konkur-
ranse «Årets rasevinner». Den plasseringen delte 
hun med Al Wathba Bahram Al Nadir. Vi er både 
ydmyke og svært stolte over det Antilla har pre-
stert tross sin unge alder. I år blir hun forhåpent-
ligvis ikke så mye å se i utstillingsringen. Håper 
at hun om ikke så alt for lenge skal bli mamma.
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Nr. 3 DE JCH VDH JCH, EUJW´11, Eu-
JgSg´11 FCI-100-JW´11 DKV-11 Aziz 
Ihsan 

(foto: Renata E. Goel)
Ice hadde et strålende utstillingsår i 2011. Han 
fylte 9 måneder i begynnelsen av januar og ble 
stilt i junior- og senere i unghundklasse i løpet 
av 2011. I tillegg til å være årets mestvinnende 
saluki hannhund i Norge og den 3. beste salukien 
ble han også 3. beste saluki på Norsk Kennel 
Klubbs «Årets Rase»-liste. Han ble vist ikke bare 
i Norge, men også i Dortmund, Tyskland på FCIs 
100 års-jubileumsutstilling med et par flotte titler 
som resultat: FCI-Centenary-Youth Winner og 
Europajugendsieger -11. Senere dro vi tilbake til 
Tyskland, og resultatet ble to tyske juniorchampi-
onater: VDH CH (det tyske kennelklubbschampi-
onatet) og DE CH (Myndeklubbchampionat). Det 
neste landet han ble stilt i, var Sverige, og sukses-
sen bare fortsatte. Han fikk en fin-fin plassering 
som 3. beste hannhund på «Skokloster Summer 
Show» på Lövudden og et cert i Österbybruk. På 
den norske Salukispesialen ble Ice BIS-unghund 
og res-cert vinner. Så klarte vi heller ikke la være 
å dra til Nederland der Europautstillingen ble 
avholdt i år. Resultatet ble Europa Junior Winner 
-11. Vi dro også til Danmark til Dansk vinnerutstil-
ling, og Ice slo til igjen: Dansk vinner -11! I løpet 
av året vant han hele 15 cert i tre land (Norge, 
Sverige og Danmark, som gjør ham til en nordisk 
champion samme dagen han oppnår norsk 
championat). Han har også vunnet 4 CACIB i to 
land. I slutten av desember 2011 var Ice bare 20 
måneder! Vi er så stolte av hans prestasjoner!

Renata og Erik

Nr. 4 NUCH NORD V-10 Courtborne 
Sinaxs Antera 
(foto: Geir Land)

Anne Berit Sveen og Geir Rune Bergsodden

Nr. 5 N S UCH Elsto Afareen Khariz 
(foto: Jessica Bolander)
Omtalt i presentasjon av nr. 1. Omens Yaffa To 
Elsto-Khariz JC

Nr. 6 N S UCH Khalils Tarab 
(foto: Jan Vidar Bakker)
Etter to år helt på toppen av listen imponerte 
Tarab oss igjen med å bli nr. 6 totalt, og nr. 2 
blant hannhundene. Og vi har lagt enda et begi-
venhetsrikt år med både opp- og nedturer i og 
utenfor utstillingsringen bak oss. Nok en gang 
en stor takk til Kenneth Karlsen og Geir Land 
for all hjelp med Tarab på utstillingene hele året 
gjennom. Tarab er en fantastisk personlighet 
med sitt rolige, vennlige vesen og sitt tydelige 
språk, og vi lar oss begeistre av ham hver eneste 
dag.

Marit Engdal Borgersen  
og Frode Borgersen

Nr. 7 INT NORD DK RUS LT UCH NV-10 
KBHV-11 Al Wathba Bahram Al Nadir 
(foto: Britt Mikkelsen)
Er både glad og overrasket over at min kjære 
venn Bahram fikk en så fin plassering på årets 
liste. Han deltok på seks utstillinger i Norge i fjor, 
og ble beste hannhund på fem av dem.  I tillegg 
hadde han flere gruppeplasseringer, vant to 
ganger og ble BIS på en utstilling. I år som i fjor 
tror jeg vi vil på ganske få utstillinger, men noen 
reiser til utlandet blir det også. Vi hadde et vel-
dig spennende år i fjor, i løpet av året møtte vi 
nye og gamle myndevenner, var på noen spen-
nende reiser og fikk i tillegg møte hyggelige og 
dyktige dommere – håper også på mange gode 
opplevelser i 2012. 

Cathrine Fareth
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Dato: Søndag,  19. august.
Sted: Lier Videregående Skole,  
 Drammen området. 
Dommer: Starr White 
 Windstorm Saluki, Canada.

Salukiutvalget inviterer igjen til Salukispesial hvor våre vakre hunder er i sentrum. I år som i 
fjor er Spesialen lagt sammen med NKK sin Bjerkeutstilling. Det betyr en mulighet til å ta et 
lite og et stort cert, pluss Cruftskvalifisering på lørdagens NKK utstilling. 
Salukispesialen vil igjen ha et fantastisk premiebord og vi planlegger felles lunsj! 

Til Salukispesialen 2012 har vi invitert Starr White fra Canada. 
Hun har oppdrettet saluki siden 1976 under kennelnavnet “Windstorm”.  Windstorm salukier 
har blitt eksportert fra Canada rundt i verden og det er utstillings champions og Best in 
Show vinnere i mange land. I Canada har Windstorm hatt topp saluki hvert år siden 1996. 
Starr White har dømt saluki siden 2009 og har i tillegg dommerlisens for hele den kanadiske 
kennel-klubben sin ”Hound” gruppe.
Hun har hatt gleden av å dømme ”The 2011 Empire Saluki Club Specialty” i New Jersey, og 
i 2010 dømte hun ”The Saluki Club of America Western Regional Specialty” i New Mexico. 

Velkommen skal dere være alle som en! Sett av helgen 18. og 19. august.

Vi gleder oss!
Salukiutvalget

 Priser: ordinær (utsatt)
Offisielle klasser: 320,- (380,-)

Fra og med tredje hund med samme eier, halv pris 
per hund. Rabatten regnes fra og av laveste avgifter, 
men gjelder ikke valper.

Uoffisielle klasser: ordinær (utsatt)
Valper  200,- (250,-)
Monorkid* 100,- (120,-)
Junior handling 50,-
Barn og hund 50,- 
* For hannhunder som ikke har testiklene på plass.

Ordinær påmeldingsfrist web og manuell: 23/07-12. Utsatt påmelding: 01/08-12
Påmelding: Elektronisk via www.nkk.no, evt. manuell til: Renata Goel. E-post: web@saluki-norway.com

Betaling:  Brith Hiorth, Langgt. 7, 3080 Holmestrand. E-post: brith.hiorth@c2i.net

Kontonr: 0533 19 80473 eller Pay Pal 

Opplysninger: Brith, tlf: (+47) 33 05 35 90, mob: (+47) 928 69 395
 Elisabeth, tlf: (+47) 51 11 41 42, mob: (+47) 930 61 857

Gavepremier: Geir. E-post: sinaxs@hotmail.com, tlf: (+47) 959 30 345

Velkommen til årets Salukifest i Norge!

Salukispesialen 2012

SalukiNorge_sort_ny.pdf   1   02.03.12   18.29

Det vil bli avholdt konkurranser om beste bevegelser, beste par, beste hode og uttrykk, beste korthår og m.m.
Salukiutvalget tar med glede imot gavepremier til Spesialen.

Mer info om utstillingen, dommer, med mer på: www.saluki-norway.com 
More info about the show, judge and more at: www.saluki-norway.com

Nr. 8 NUCH N SE LCCH Caravan Bariza 
Badiiah Bint Bahiim 
(foto: Linn Mari Sørgård)
Presentasjon: Se nr. 2 på LC-listen.

Nr. 9 CIB NORD UCH SE LCCH Baklava’s 
Ushid 
(foto: Linda Arbliden)
Denna underbara salukikille som tagit oss på 
en fantastisk «resa» genom utställningar och LC 
under dessa år!!

Linda og Magnus

Nr. 10 NUCH Elsto Atif-Khariz 
(foto: Katarzyna Wojtowics)
Takk til Elsa og Anna for hjelpen med å stille Atif 
og få ham med på listen. 

Katja
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BIR og BIM: CH Shiraz California Dreamin’ og 
CH Omens Yaffa To Elsto-Khariz

Årets siste internasjonale utstilling i Nor-
den gikk av stabelen seg på Älvsjömässan 

i Stockholm, og her skulle årets nordiske vin-
nere kåres. 

Dette var en riktig proff utformet utstilling. 
Deltakerne fikk god informasjon på forhånd 
i form av et informativt hefte som inkluderte 
kart. Det var brede fine matter i ringene og god 
plass både i ringene og utenfor. Det var mange 
salgsboder der en kunne kjøpe alt mellom 
himmel og jord. 

Deltakerantallet var lavere enn i tidligere år. 
Dette er noe som ser ut til å ha vært tilfellet i år 
i flere land, også vinnerutstillingen i Norge (25 
salukier) og Danmark (4 salukier)  hadde færre 
deltakende salukier enn tidligere. Finland 
holder seg stabilt med også dette året store 
deltakerantall, 66 mot 68 året før. I Stockholm 
deltok 16 hannhunder og 28 tisper, totalt 44, 
mot 70 i fjor. 

Årets best i rasen, BIG og til slutt BIS 3 ble 
den storvinnende salukien Ch Shiraz Califor-
nia Dreamin’, han ble også Årets hund og Årets 
saluki i Sverige 2011. Blant tispene var det også 
en saluki oppdrettet i USA som vant, nemlig 
Ch Omens Yaffa To Elsto-Khariz, hun endte 
som Årets saluki i Norge 2011.

Nordisk vinner Stockholm 2011
Tekst: Cathrine Fareth 

Foto: Linda Frisén

Resultater 
Dommer: Knut Blütecher, Norge

BIR (BIS 3), CACIB NORDV-11: CIB NORD UCH EUW-
10 NV-07 SV-10 SL UCH WW-09 Shiraz California 
Dreamin’

BH 2, NORDVV-11: INT NORD FI EE PL LU PT US UCH 
FINV-05 PIW-06 WW-06 SV-06-07-08 WW-08 KBHV-
08 LW-08 MW-08 NORDV-08 NV-08 Amiyat Anakin

BH 3, cert, NORDJV-11 Qirmizi Meridian

BH 4, res-CACIB: FR SE SL UCH Dabka’s Italy

Res-cert: EUJW-11 Aziz Ihsan

BIM, cert, CACIB, championat, NORDV-11 NO US 
UCH Omen Yaffa To Elsto-Khariz

BT 2, NORD VV-11: INT DK FI SE UCH KBHV-04 
Dabka’s Cassandra

BT 3, res-CACIB: CIB DK SE SK SL UCH Dabka’s Izzie

BT 4, res-cert: Badavie Miriel

NORDJV-11 Qirmizi Mirabelle

BIR og BIM veteran: CH Amiyat Anakin og CH 
Dabka`s Cassandra

Helgen 26.–27. november 2011 sto 
Dogs4All på programmet. Lillestrøm-

messen kan vel trygt sies å by på Norges største 
arrangement for oss som driver med hund. 
Dommer for dagen var norske Brit Schøne 
Brodwall, som fikk gleden av å dømme 25 
vakre salukier. 

Hunde-Norge hadde fylt messen til randen. 
Som alltid var det spekket med stands for 
hundeutstyr, forprodusenter, dyreklinikker, 
raseklubber og alt annet man ellers kan tenke 
seg å trenge til hunden sin. Det er vel nesten 
så du kan si «Det du ikke finner til hunden 
din under taket på varemessen denne helgen, 
finnes heller ikke.» Hvor enn man snudde seg 
var det mennesker og hunder, og masser av 
lyd – ingenting for sarte sjeler. Jeg vet at flere av 
lydighetsekvipasjene slet i ringen fordi at lydni-
vået rett og slett var så høyt at det var vanskelig 
å kommunisere med hunden på avstand. Men 
moro er det likevel!

Nytt av året på utstillingssiden var at det var 
mulig å konkurrere om titlene Norsk junior-
vinner og Norsk veteranvinner. Et kjempefint 

tiltak for å berømme de unge og håpefulle, og 
for å sette litt ekstra ære på de gamle traverne 
som holder stilen i ringen år etter år. 

Første titler ut var til Norsk juniorvinner. 
Denne tittelen gikk søsknene Caravan Caesar 
El Kesh i hannhundklassen, og Caravan Can-
tara Ila Masudah Itheram i tispeklassen. Dette 
søskenparet er de første hundene som kan 
pryde seg med tittelen NJV – gratulerer! Vete-
ranvinnertitlene skulle gå til Sverige, til Xass 
Farah Cyrus i hannhundklassen og Caravan 
Rafiqa Bint Warda i tispeklassen. Vi gratulerer 
begge med å bli de første med NVV-tittel. Men 
jamen skulle ikke «søta bror» også dra avgårde 
med BIR og BIM og Norsk vinnertitlene. Shiraz 
California Dreamin’ ble BIR og NV-11, som 
alltid stødig handlet av eier Nicklas Eriksson. 
Et flott syn er det når Harley springer fremover 
i linen til Nicklas. BIM og NV-11 med cert gikk 
til Ingunn Solberg Eriksson og hennes Qirmizi 
Magnolia. Hannhundcertet fikk Aziz Ishan. 

Men én av hundene hadde en litt spesiell 
historie knyttet til sin prestasjon på utstillin-
gen. Den unge vakre juniorvinneren Caravan 

DOGS4ALL 
Norsk Vinner 2011 Tekst: Milla Stav Nilsen 

Foto: Erik Watz, Renata E. Goel og Catharina Wikander Nilsen
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Caesar el Kesh. Som mange av oss 
sikkert vet, har Caesars eier Nina K.W. 
Sandbæk slitt med sykdom i lengre tid. 
Caesar fikk ta utstillingsdagen uten sin 
eier. Som følge av komplikasjoner etter 
kirurgi lå Nina på sykehus. Tilstanden 
var kritisk, men alle vi som kjenner 
Nina, vet at hun er en riktig tøff dame 
som ikke gir seg uten kamp. Heldigvis 
begynte kroppen til Nina sakte, men 
sikkert å kvikne til. Ettersom Caesar 
ikke fikk bli med inn på sykehuset, 
visste hundepasser Tone Orre råd for 
overrekkelse av rosetten til Nina. Hun 
fikk en rosa dachs-bamse prydet med Caesars 
juniorvinnerrosett. Nina ble overrakt dachsen, 
men ettersom formen var alt annet enn på 
topp, registrerte hun ikke helt hva dette skulle 
være for noe. Nina var også sikker på at utstil-
lingen ennå ikke hadde vært. Dachsen med 
rosetten ble flere ganger overrakt Nina, men det 
tok ennå noen dager før hun skulle registrere 
hva dette faktisk var for noe. Men når hun først 
fant det ut, var gleden stor. Vi skulle virkelig 
ønske at du kunne stått på sidelinjen og gitt 
Caesar med handler Geir Land stående applaus 

med oss andre. Men viktigst av alt er at du er 
på beina igjen, og Caesars tittel har han foran 
navnet sitt for evig og alltid. Norges vakreste 
juniorhann i 2011! Det er godt å se deg smile 
igjen, kjære Nina. Stå på videre med alt du har 
foran deg, dette fikser du!

Jeg vil til slutt takke salukiutvalget som i år 
igjen stilte opp med salukikalenderen rett fra 
trykken, og kake med kalenderbilde til saluki-
folket. Et flott tiltak, og en tradisjon jeg håper 
har kommet for å bli. 

 Salukiutvalgets flotte kake med kalendermotiv

BIR, BIG, BIS 2, CACIB, NV-11: INT NORD SL SLO US UCH NV-07 WW-09 DKV-09, 
10, EUW-10, 11, SV-10, 11 Shiraz California Dreamin’

BH 2, cert, res-CACIB: DE JCH VDH JCH EUJW-11 EUJgSg-11 FCI-100-JW-11 Aziz 
Ihsan

BH 3: N S UCH Khalils Tarab

BH 4, res-cert, NVV-11: Xass Farah Cyrus

NJV-11: Caravan Caesar El Keesh

BIM, cert, CACIB NV-11: EuJW-11 Qirmizi Magnolia

BT 2, res-CACIB: N DK US UCH Omen Yaffa To Elsto-Khariz JC

BT 3: CIB NORD UCH Courtborne Sinaxs Antilla

NJV-11: Caravan Cantara Ila Masudah Itheram

NVV-11: Caravan Rafliga Bint Warda

Resultater
Deltakere: 12 + 13 
Dommer: Brit Schøne Brodwall

BIR Shiraz California Dreamin’ og BIM Qirmizi 
Magnolia, begge med tittelen NV-11,  

med stolte eiere

BIR veteran Caravan Rafliga Bint Warda og BIM veteran  
Xass Farah Cyrus – begge NVV-11

Norsk juniorvinner 2011 (hannhund) Caravan Caesar El Keesh

Norsk juniorvinner 2011 (tispe) Caravan Cantara Ila Masudah Itheram
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ÅRETS HuND I DANMARK

Guccis fulle navn og titler er: MultiBIS SBIS Int 
Nord Ch NV-05 SV-05 NV-06 NordV-06 SV-08 
NV-08 NordV-08 KBHV-11 DKV-11 DKKV-11 
Qirmizi Global Temptress. Hennes far er Am 
Ch Shiraz Global Storm (Storm) og hennes mor 
er SBIS Int Nord Fin Ch KbhV-02 Qirmizi Casa-
blanca (Bianca). Gucci er født på selveste kvin-
nedagen i 2004. I tillegg til sin flotte utstillings-
karriere, har hun også LC-lisens.

Gucci er et resultat av en inseminering med fros-
sen sæd importert fra USA. Da vi skulle finne en 
passende «make» til Bianca, bestemte vi oss for 
å pare henne med den amerikanske hannhun-
den, Ch Shiraz Global Storm. Storm er sønn av 
Nicklas gamle australske import, Ch Baghdad 
Globetrotter, som de fleste som har vært med 
en stund, husker fra 1990-tallet. Insemineringen 

ble gjort på Norges Veterinærhøgskole og resul-
terte i ni flotte, velskapte valper.

Gucci utmerket seg allerede tidlig ved å være 
en særdeles uelegant liten klump. Mens alle de 
andre valpene travet flott omkring, hoppet eller 
galopperte Gucci rundt. Ofte ser vi at de av val-
pene som begynner tidlig å trave, får gode beve-
gelser som voksen. Gucci er unntaket som be-
krefter regelen. Jeg tror ikke vi så henne trave før 
hun var åtte uker. Det var flere fine valper i dette 
kullet, men valget falt til slutt på Gucci fordi hun 
hadde egenskaper som vi ville forbedre i vårt 
oppdrett. Hun hadde kraft, var usedvanlig godt 
bygd, hadde en meget god front, samt fint vin-
klede håndledd og lange korrekte salukipoter.
Gucci utviklet seg jevnt og fint. De fleste unge 
salukier skal gjennom en slyngelalder, der de 

kun har lange ben som de ikke 
vet hvor de skal gjøre av, og lite 
kropp, akkurat som en tenåring. 
Gucci gikk aldri gjennom en 
slik periode. Hun har sett fin ut 
gjennom hele oppveksten. Gucci 
kombinerer kraft og eleganse og 
er virkelig en atlet. Hun er en 
særdeles velbygd saluki, med et 
vakkert linjespill. Hun har fan-
tastiske bevegelser fra siden. 
Lette, flytende, nesten dansende 
med godt fraspark og god rek-
kevidde fram. I tillegg har hun 
lange, fine salukipoter. Dette er 
en rasedetalj som man dessverre 
ser altfor sjelden i dag. Det er 
selvsagt også ting ved henne som 
kunne vært bedre.

Gucci seks uker gammel

Guccis utstillingskarriere begynte tidlig, og al-
lerede da hun var 1,5 år ble hun BIS-2 og BIS-3 
på to store SKK-utstillinger. En av mine største 
utstillingsopplevelser med Gucci var da hun 
ble BIS-4 på «Stora Stockholm», der mer enn 
7400 hunder var påmeldt. I 2005 ble Gucci 
årets mestvinnende salukitispe i Sverige og 
Årets hund nr. 10. I tillegg ble hun Årets saluki 
i Norge. Året etter ble hun Årets saluki og Årets 
mynde både i Norge og Sverige, og hun ble årets 
hund nr. 9 i Sverige.

2008 ble et fantastisk år i hennes utstillings-
karriere. Hun ble stilt ut i Norge og endte som 
Årets saluki for tredje gang i Norge, samt Årets 
mynde og Årets hund nr. 3. 
2010 ble Gucci paret med den flotte dansk-
oppdrettede og danskeide hannhunden Dk Se 
Ch JWW-08 Feisal’s Fadil Fariq Ibn Salar, og 
i juli 2010 fikk de et flott kull på ni valper. To 
av valpene har flyttet til Danmark. Selv beholdt 
vi to litt ulike tisper, Katie (Qirmizi Magnolia) 
og Wilma (Qirmizi Mirabelle). Gucci var en 
fantastisk mor, og selv om det var et stort kull, 
hadde hun nok både av kjærlighet og av mat til 
dem alle.

Gucci på lure coursing-banen. En atlet!  Foto: Morgan Slätt 

Gucci 2 år gammel

2011 skulle altså bli Guccis store år. Det var ver-
ken ventet eller planlagt. Jeg må si at jeg synes 
det er ganske imponerende at hun fikk et så fan-
tastisk comeback etter sitt store valpekull. Hen-
nes første utstilling var i Hillerød i mai. Der ble 
hun BIR og vant gruppen. I BIS ble Gucci num-
mer 2! Dette ga selvsagt mersmak og i Valby, på 
Københavnvinnerutstillingen, var vi på plass 
igjen. Denne gang i regn og ufyselig vær. Gucci 
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ble igjen BIR og BIG. I BIS ble hun nummer 
4. Etter denne utstillingen fikk hun en god 
plassering på Årets hund-liste, og vi begynte 
å ane at hun kunne ende blant topp 5!

Neste utstilling i Danmark var 4 x Vejen, der 
Gucci ble BIR alle fire dager. Dag 2 ble hun 
også BIG 2, dag 3 vant hun gruppen og ble 
BIS 2 ,og den fjerde dagen ble hun BIS i øs-
pøsende regnvær. Det var en så uventet seier 
at jeg knapt trodde mine egne ører da de rop-
te oss opp i høytaleren! Vi gjorde vårt beste 
for at Gucci skulle være så tørr som mulig og 
så varm som mulig, men vi vet alle at de fleste 

Gucci 7 år

God kontakt og hyggelige stunder er viktig for å lykkes,uansett hva man 
ønsker å oppnå sammen med sin hund. 

salukier, inkludert Gucci heller ligger hjemme 
i sofaen foran peisen med alle fire bena i været 
enn å være ute i regnvær. Jeg var derfor utro-
lig stolt og imponert da Gucci viste seg som en 
dronning og trosset det voldsomme skybruddet. 
Vi ble begge våte inn til skinnet. Men hva gjør 
vel det når man sammen klatrer helt til topps? 
Denne BIS-seieren sendte nemlig Gucci opp i 
toppen over listen på Årets hund i Danmark, og 
der lå hun faktisk resten av tiden.

Den neste utstillingen var Bjerringbro i septem-
ber. Der gikk det ikke like godt for Gucci. Hun 
ble BIM og fikk dermed ingen poeng i konkur-
ransen om Årets hund. Flaks var det da at ingen 
av de sterkeste konkurrentene heller fikk noen 
poeng, og Gucci lå fortsatt som nummer 1 alle 
raser etter denne utstillingen.
Da var det bare dobbeltutstillingen i Herning 
igjen. Jeg er vanligvis ikke nervøs når jeg stiller 
ut, men nå var det så mye som sto på spill, og jeg 

Foto: Martin Wacherhausen

Det var vått i Vejen. Foto: Lotte Kristensen

var nervøs i flere uker før selve utstillingen. Dag 
1 gikk godt og hun ble BIR. Før gruppen var jeg 
så nervøs at jeg nesten ikke kunne sitte stille, 
men når vi først entret finaleringen, så gikk det 
fint. Jeg er utrolig stolt over Gucci, og hun viser 
seg med verdighet og nobelhet, så jeg ikke kan 
annet enn å nyte det. Gucci vant gruppen, og nå 
senket skuldrene seg en smule. Alt over dette var 

bonus. Jeg kjente ikke til dommeren Christine 
Rossier fra Sveits, som dømte BIS-finalen, så jeg 
hadde ingen formening om hvordan det kom 
til å gå. Gleden var derfor enorm da hun valgte 
Gucci til Best in Show! For en dag! 

Selv om Gucci nå ledet Årets Hund med ganske 
mange poeng, var plasseringen for Årets hund 

fortsatt ikke klar, og en av hen-
nes konkurrenter kunne gå forbi 
henne om den ble Best in Show 
på søndag. Det hele var utrolig 
spennende. Gucci ble BIR også 
dag 2 i Herning. Hun vant også 
gruppen. Det gjorde derimot ikke 
hennes konkurrent, og nå var 
det klart. Gucci var Årets hund i 
Danmark!!! Det var en fantastisk 
opplevelse da Gucci ble presen-
tert som Årets hund i Herning 
etter at alle finalene var klare. Det 
var det stolteste øyeblikket i hele 
min fartstid i utstillingsringen! 
Publikum i Danmark var helt 
fantastiske gjennom hele året. Gucci BIS i Herning.  Foto Martin Wacherhausen
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Det har vært så rørende å høre og se alle som har 
heiet på min fine Gucci på hver eneste utstilling. 
Tusen, tusen takk! Jeg vil også takke våre gode 
venner Michael og Lotte Kristensen i Danmark 
for all hjelp og støtte gjennom året. Uten dere 
hadde dette ikke vært mulig!

Gucci har blitt Best i rasen over 40 ganger. Hun 
har vunnet gruppen 23 ganger på kennelklub-
butstillinger i Norden. På disse har hun blitt 
plassert i Best in Show hele 19 ganger, hvorav 
seks som Best in Show, to i Danmark, to i Sveri-
ge og to i Norge! Hun har også blitt BIS på myn-
despesial og på andre mindre utstillinger. Jeg 
har hatt saluki i 28 år, og jeg har stilt ut jevnlig i 
de fleste av disse årene. Gucci som Årets hund er 
den største jeg som eier, oppdretter og handler 
har vært med på.  

Gucci er en trygg, glad og aktiv, men nobel salu-
ki som med tiden har utviklet den aristokratiske 
personligheten som kjennertegner rasen. Det 
hender dog at hun glemmer rasestandardens 
beskrivelse om å være reservert og kaster seg i 
armene på besøkende. Gucci er en stor person-
lighet, og en av hennes fremtredende egenska-
per er at hun «snakker». Hun har alltid mye å 
fortelle, og når vi kommer hjem eller folk kom-
mer på besøk, kommer det lange historier. Skul-
le vi (Gud forby!) være sene med maten hennes, 

så er hun ikke sen om å minne oss på det, og når 
vi kler på oss for å gå på tur, så ville det være 
en umulighet å glemme Gucci hjemme. Til det 
hører vi henne altfor godt!

Gucci har også noen mindre noble trekk. Blant 
annet har hun en særegen måte å drikke vann 
på. Hun setter nesebrusken på utsiden av vann-
skålen og slafser i seg vannet opp langs kanten. 
Hvis det er mindre vann i vannskålen og hun 
må ned med nesen i vannet, så kan vi nærmest 
høre henne stønne og klage over dette, og det er 
bare å gå til kjøkkenet for å fylle på skålen.

Gucci har alltid vært en «kysser». Nå har hun 
jo etter hvert roet seg ned og blitt mer verdig, 
men fortsatt kan hun få sine «kysseanfall», og da 
er det ikke så viktig at hun treffer oss med sine 
kyss. Hun kan godt bare bli stående og kysse i 
løse luften. Jeg kaller det slengkyss (slapkyss på 
dansk?).

Gucci nyter nå en lang velfortjent ferie, og hen-
nes største bekymring er hvordan hun skal klare 
å ta igjen sin lynraske datter Katie når de løper i 
skogen. Til våren håper vi at Gucci får sitt andre 
valpekull, men frem til det skal hun bare nyte li-
vet i skog og mark eller i sin favorittstol i stuen.  

Gucci ute i naturen. Foto: Renata Ewa Goel og Ingunn
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N UCH N DK LCCH Aziz Dayeman, konkurrerte 
i championklasse, fikk sitt andre cert og ble beste 
hanne! Jentene Anais av Min Tera og Andromeda 
av Min Tera vant begge sine klasse og fikk ett cert 
hver. «Ela» ble beste tispe og «Dexter» vant rasen. 

Etter mye venting ble det endelig klart for 
finalene, og her skjedde det noe fantastisk, Dexter 
vant gruppe 10! Hurra! Så er det inni BIS-finalen, 
her går det unna! Jeg ble så overrasket og glad 
når dommeren hadde gjort sitt valg, han ville 
ha «Dexter» videre i finalen. Min glede kan ikke 
beskrives, Aziz Dayeman vinner til slutt Best In 
Show!

Jeg fikk virkelig problemer med å sovne etter 
dette, det hjalp lite at det var kl. 3 om natten og vi 
måtte opp kl. 8 neste dag.

Saluki skulle bedømmes kl 10.15 på morgenen 
neste dag. Gleden var stor når «Dexter» vant sin 
tredje cert, og dermed ble polsk utstillingscham-
pion, og beste hannhund. Dagens dommer dømte 
BIS-finalen natten før, og jeg trodde at «Dexter» 
hadde sjanse for en liten reprise ... En kan ta feil, 
Anais av Min Tera vant sin klasse, og dommeren 
spurte meg direkte: «Hvor kommer de fra de 
vakre salukiene du eier?» Litt beskjeden svarte jeg 
at «Ela» var norskoppdrettet. Da ble dommeren 
glad, han hadde nemlig sett norske salukier før og 
syntes de var meget vakre! 

Neste hund inn var Andromeda av Min Tera, 
hun eide ringen og det ble belønnet med Best i 
rasen! «Anja», som hun kalles til hverdags, ble kun 
16 måneder gammel plassert som nr. 3 i gruppen. 

 Dagen startet bra med azawakh-valpen Adina (foto: Johanna Boruch) Anais av Min Tera (foto: Johanna Boruch)

 «Dexter» som Best in show i Polen (foto: Anna Szynkiewicz)

Og dommerne var enige; norske saluki er av en 
utmerket kvalitet.

Min glede kan ikke beskrives med ord, på én 
helg: BIS, BIG 3 og championat, på toppen av det 
hele ble den norskoppdrettede azawakhen El-
A’dini Adina (El-A’dini var tidligere salukioppdret-
ter) BIS 2 og BIS valp.

Som dere sikkert forstår, gikk den lange reisen 
hjem til Norge som en drøm. Og hundene, ja, de 
fikk seg velfortjent tur i skogen.

Også i 2011 gjorde norskeide salukier det 
bra i Polen. Andromeda av Min Tera ble 3. beste 
saluki og totalt beste tispe, fra junior klasse!  Årets 
mestvinnende saluki i Polen ble Joannas og Jolanta 
Franeks Ritzas Shams Al Din. 

Hvordan gjennomføres bedømmingen i 
Polen? 
Jo, det er på samme måten som i Russland og 
andre østeuropeiske land. Juniorer konkur-
rerer ikke om voksen-cert, men om beste 
junior og junior-cert. I beste hannhund- og 
beste tispeklasse konkurrerer kun hunder fra 
unghund-, åpen, bruks- og championklasse. 
Det kan deles ut cert til vinner av hver klasse 
i de voksne klassene. Det fins ikke CK i Polen. 
Hunden blir først bedømt som hos oss. Hvis 
hunden får Excellent, går den videre til kon-
kurransebedømmelsen i klassen. Vinneren 
premieres med gullmedalje, nr. 2 får sølv og 
nr. 3 får bronse. Så bestemmer dommeren om 
hunden som vant og fikk gullmedalje, får cert 
eller ikke. Hunden går så videre til bedøm-
melse i beste tispe-/beste hannhundklasse og 
kan til og med bli BIR uten cert. I Best i rasen 
konkurrerer beste hannhund, beste tispe, 
beste veteran og beste junior.

På de internasjonale utstilingene konkur-
rerer klassevinnerne (ikke junior og veteran) 
om CACIB. Deretter konkurreres det om res-
CACIB, her konkurrer også den hunden som 
ble nr. 2 i klassen til CACIB-vinneren. 

Men før en i det hele tatt kan møte i rin-
gen, må hundene meldes inn til utstillingens 
representant og veterinær. Her stemples num-
merlappen, som er billetten til ringen. Hun-
dene blir ikke bedømt uten dette stempelet!

Til gruppefinalen blir hunden sjekket 
igjen, for å kontrollere om nummerlappen 
stemmer med kritikken, og om det virkelig er 
den samme hunden som vant rasen.

På internasjonale utstillinger får en utdelt en 
lapp der det står navn og rase på hundene som får 
konkurrere i gruppen. Uten den får hunden ikke 
delta i gruppen.

stemningen
Jeg opplever at dommere i Polen har mer kontakt 
med utstillerne, åpen kritikk blir ofte praktisert. 

Det er fantastisk stemning rundt ringen i Po-
len, nå er det ikke første gangen jeg stiller ut der, 
men mennesker hjelper hverandre. Når det ble 
klart at jeg har hadde tre hunder i konkurransen 
om Best i rasen, var det bare å be om hjelp, og alle 
ville hjelpe til! En var så sporty at hun stilte med 
nummerlappen i munnen og kledd i sin utejakke. 

Litt om shoppingmulighetene
Jeg har kjøpt nydelige utstillingsbånd til en 
fjerdedel av det de koster i Norge. Nadina fikk seg 
ny seng, utvalget her er gedigent og av utmerket 
kvalitet. Nevner bare at en stor dobbel hundeseng 
à la sofa koster 200 norske kroner!

Utstillingen
Det ble en meget lang reise ... etter 34 timer i bil og 
båt kommer vi endelig frem til Hotel Zawisza in 
Bydgoszcz, Polen. 

Vi hadde to dager til å hvile etter reisen, før 
vi stilte opp i Zawisza Sportshall. Det var minus 
25 grader ute, inne i hallen var det pluss 30, og 
mange forventningsfulle hunder og mennesker 
ventet rundt utstillings ringen. Klokken ble 18.00 
og utstillingen var i gang.

Først ute var vår azawakh-valp, El-A’dini 
Adina, Hun ble BIR og senere BIS 2 valp! Dexter, 

NORSKE SALuKIER 
GJØR SuKSESS I POLEN

Av Joanna Engvik, bearbeidet av Cathrine Fareth

Joanna forteller her om sin utstillingstur til Polen. Der gikk det riktig så godt, 
og vi får også ta del i litt av det praktiske rundt det å stille ut hund i Polen.

Å være på utstilling i Polen, noen praktiske detaljer.
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Hjortehund er hjortehund
Våren er her og med den lange spasertu-
rer med hjortehundene. Det er fascine-
rende å gå i byen med en rase som ikke 
er kjent for folk flest. Det kommer alltid 
en kommentar. I syv av ti tilfeller hører 
vi: «Å, så fine ulvehunder». I tre av ti 

tilfeller hører vi: «Å, se, det er en sånn 
«hund er hund»-hund». Reklame virker. 
Reklamefilmen for Jarlsberg har gjort 
mer enn osten kjent, selv om mange 
fortsatt ikke ser forskjell på Jarlsberg-
hunden og hjortehund.

Bein er bein
Jeg slutter aldri å forundre meg over 
mine to hjortehunders finurlige måte å 
kommunisere på når de får kraftbein. 
Normalt ligger de side om side på 
hundeputene eller stueteppet. Men ikke 
når de får bein. Da legger de seg lengst 
mulig unna hverandre og vokter beinet 

med sitt liv mens de gnager og sukker 
høylydt. Men, så plutselig etter en liten 
stund ser de på hverandre, reiser seg, 
bytter bein og legger seg side om side 
som verdens beste venner og gnager 
videre. En hjortehundting eller en hun-
deting? Ikke vet jeg.

Vår er vår
Våren er høytid for utstillinger, og det 
ekstra gledelige er at utstillingene flyttes 
ut av trange, støyende idrettshaller og 
ut i frisk luft. Vi i Hjortehundutval-
get gleder oss spesielt til Open show i 
Drammen 3. juni. Forberedelsene er i 
full gang, og vi har vært så heldige å få 
dommer Harto Stockmari fra Finland 
til å komme. Har du ikke vært på Open 
show før, må du bare få med deg dette. 

Det er en fantastisk opplevelse å se så 
mange som 40–50 hjortehunder i alle 
aldre fra Norge og Sverige samlet. I til-
legg er det veldig koselig å treffe nye og 
gamle hjortehundvenner. 

En god vår ønskes dere alle! 
Mona Bidne 

Arbeidsutvalget for Skotsk hjortehund




