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INNEHÅLL INFORMATION
Svenska Afghanhundklubben är rasklubben för afghanhundar i Sve-
rige. SvA har som målsättning att öka kunskapen om och intresset för 
afghanhunden som ras, att stödja och hjälpa nyblivna och blivande af-
ghanhundsägare samt att främja en sund avel av afghanhunden.

Som medlem i Svenska Afghanhundklubben har du rätt att delta på 
SvA:s utställningar.

Du är dessutom välkommen att delta i de andra aktiviteter som av-
delningarna anordnar, t.ex. handlerträning, pälsvårdsträffar, ögonspeg-
lingar, afghanträffar, tipspromenader, filmkvällar m.fl. 

Du får som medlem även vår tidning Afghanen, där ett nummer är en 
tjock årsbok.

BLI MEDLEM
Om du vill bli medlem i Svenska Afghanhundklubben så behöver du 
bara betala in rätt medlemsavgift och ange ditt namn och din adress. 
Du kan också kontakta styrelsen, så hjälper de dig att bli medlem.

Om du är nybliven afghanägare, 
fråga din uppfödare om valpgåvomedlemskap.

Medlemsavgifter 2021
Fullbetalande medlem:   250:-
Valpgåvomedlemskap:   75:-
Familjemedlemskap:      25:-
Utländska medlemmar:  300:-
Valpgåvomedlemskap utland:   100:-

Betalningar
Plusgiro 62 71 09-2
IBAN SE68 9500 0099 6042 0627 1092
BIC NDEASESS

De åsikter som publiceras i årsbokens artiklar är 
artikelförfattarnas egna, och motsvarar inte nödvändigtvis
Svenska Afghanhundklubbens åsikter. 

Redaktionen ansvarar inte för annonsers eller artiklars 
innehåll eller eventuella sakfel i dem. 

Material i årsboken får inte kopieras utan tillstånd av 
redaktionen. 

DESIGN & LAYOUT ÅRSBOKEN
MARIE PALMQVIST 

Foto omslag Saori Wohlin

 MEDLEMSTIDNING
ÅRSBOK

Annonspriser medlemmar
Helsida färg   500:-
Dubbelsida färg   700:-
Baksidan    1000:-
Insida fram & bak  800:-
Championannons (1/3-dels sida) 50:-
Veteranannons, In memoriam och små 
uppfödarannonser, typ visitkort, är gratis.

Annonspriser icke medlemmar
Helsida färg   700:-
Dubbelsida färg   900:-

Betalningar
Plusgiro 62 71 09-2
IBAN SE68 9500 0099 6042 0627 1092
BIC NDEASESS

ANNONSÖRER

till alla annonsörer som genom 
detta stödjer vår klubb!
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VEM KUNDE i januari eller februari 2020 ana att 
Corona viruset skulle vara så aggressivt och envist. 
Om någon sagt då att världen fortfarande skulle vara 
nerslängd i mars 2021 skulle ingen trott det. När Co-
vid 19 började härja trodde i alla fall jag att det skulle 
vara över på ett par månader. Världsutställningen i 
Madrid skulle helt säkert bli av i maj 2020 och att vår 
Strömsholmsutställning skulle ställas in fanns inte på 
kartan. Under sommaren 2020 lugnade smittan ner 
sig och ingen trodde väl att Stockholmutställningen i 
december skulle vara hotad men tänk så fel åtmins-
tone jag hade. Nu är det mars 2021 och antalet co-
vidsmittade ökar igen även om dödstalen inte är lika 
höga som under den värsta perioden 2020. Kommer 
vi att ha några utställningar eller andra aktiviteter 
över huvudtaget i år? Förhoppningsvis kommer lure 
coursing träning och några prov att kunna fortsätta 
då det inte behöver samla så många människor på 
en liten yta men vem vet vad som händer? Mitt hopp 
är att vaccinationerna ska ge ett så bra skydd att vi 
kan börja leva som vanligt igen men även här möter 
vi problem. Företagen kan inte tillverka så mycket 
vaccin som de lovat och olika länder strider om hur 
de doser som finns ska fördelas. Vi vanliga medbor-
gare kan bara vänta och hoppas att vi ska få våra 
vaccinationer så snart som möjligt och att det ska gå 
att få kontroll på smittan världen runt.

UNDER 2020 hade vår klubb inget årsmöte på grund 
av epidemin vilket var sanktionerat av Svenska Ken-
nelklubben. Under 2021 var alla klubbar som inte 
hade något årsmöte 2020 tvungna att genomföra 
ett årsmöte men det kunde ske digitalt. Så gjorde 
vi i Svenska Afghanhundklubben och vårt digitala 
årsmöte ägde rum i början av mars. Deltagarantalet 
var ungefär det samma som på tidigare års fysiska 
möten vilka vi i allmänhet arrangerat i anslutning till 
någon utställning i mellansverige.

VI VAR ALLA OVANA vid digitala möten men jag 
tycker att det fungerade mycket bra och vi har också 
fått positiva reaktioner från deltagare.  Alla kunde 
se varandra och alla hade möjlighet att yttra sig 
och framföra synpunkter på de frågor som behand-
lades. Jag kan tycka att ett digitalt årsmöte är mer 
demokratiskt än ett fysiskt för en landsomfattande 
klubb som vår.  Vi har medlemmar från hela Sve-
rige och även från andra delar av världen och ett 
digitalt möte ger alla samma möjlighet att delta  och 
påverka oavsett var man bor. Digitala årsmöten är 
kanske något vi kommer att se mer av i framtiden 
även då covidsmittan blivit mer begränsad. Vi får se 
vilka erfarenheter olika  ras- och specialklubbar har 
och vilka beslut SKK kommer att fatta för framtiden.

JAG HOPPAS att andra halvåret 2021 kommer att 
bli mer normalt än det första och att vi då kan återgå 
till vårt vanliga liv. Men även om allt inte blir helt som 
vanligt hoppas jag att vi alla får vara friska och ha 
trevligt tillsammans med våra hundar.  Gör vad ni 
kan för att begränsa smittspridningen och håll ut till 
dess faran är över! Självklart hoppas jag att vi kom-
mer att ses i utställningsringarna och på lure cour-
sing fälten så snart som möjligt.

ORDFÖRANDESPALTSTYRELSEN REDAKTÖRSSPALT

DÅ ÄR DET DAGS IGEN, en ny årsbok har 
sett dagen. Den här årsboken skiljer sig dock 
från tidigare års årsböcker till den punkten att 
det råder en nästan total avsaknad av täv-
lingsresultat. På grund av den rådande pan-
demin genomfördes endast två utställningar, 
MyDog i januari, och fem lure coursingprov. 
Klubbens styrelse hade i ett tidigt skede be-
slutat att om det kan genomföras sju utställ-
ningar och fem prov så räknas poäng för årets 
utställnings- respektive lure coursing afghan-
hund. Följaktligen har vi en presentation av 
årets lure coursing afghanhund, men ingen 
årets utställningshund.

TYNGDPUNKTEN i årsboken ligger därför 
på artiklar samt en historik över Svenska Af-
ghanhundklubben. Till historiken har vi samlat 
in en mängd bilder av de hundar som vunnit 
på klubbens rasspecialutställningar. Tanken 
är att historiken skall publiceras på hemsidan 
som ett levande dokument, som kan komplet-
teras med bilder an efter att nya BIS vinnare 
på rasspecialerna kåras, och bilder från gamla 
rasspecialer dyker upp. Det samma gäller ar-
tikeln om afghanhundens färger. Färggeneti-
ken går framåt med stormsteg, och det är att 
förvänta sig att ny forskning kommer att leda 
till att texten måste uppdateras. Som ett do-
kument på hemsidan kan informationen alltid 
hållas aktuell. 

SOM VANLIGT riktar jag ett tack till de per-
soner som bidragit med material till årsboken, 
såväl berättelser, faktatexter som bilder. Jag 
uppmanar er läsare att när någon tar en bra 
bild av er hund, be genast fotografen om att få 
en högupplöst kopia av bilden som duger för 
tryck. Det underlättar bildinsamlingen för kom-
mande år, det underlättar annonsmakandet, 
och det underlättar trycket på fotograferna, 
som inte varje vår bombarderas att förfråg-
ningar om högupplösta bilder. 

HUR DET KOMMANDE ÅRET kommer att 
se ut vet ingen av oss. Det är i alla fall klart 
att alla prov och utställningar första halvan av 
året är inhiberade, så även nästa årsboks re-
sultatskörd kommer att vara magrare än nor-
malt. Om du har någon god idé för en artikel, 
antingen som du själv vill skriva, eller som du 
skulle vilja läsa och någon annan kunde ta sig 
an att fullfölja, hör av dig till undertecknad! 

JAG HOPPAS INNERLIGT vi kan ses till hös-
ten! Om inte annat så har den här pandemin 
uppmärksammat en på hur viktiga vänner är, 
och hur roligt det är att träffa dem. Tills dess, 
håller er friska, sköt om er och era hundar! Ha 
det bra,
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STADGAR FÖR RASKLUBB INOM SVVK Antagna av Svenska Afghanhundklubben 2017-02-26

Inledning
Rasklubben Svenska Afghanhundklubben ingår som medlemsorgani-
sation i specialklubben SvVK/Svenska Vinthundsklubben.
Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisatio-
nernas gemensamma mål med den/de i rasklubben ingående rasen/
raserna.
Utöver dessa stadgar gäller också specialklubbens stadgar samt i till-
lämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av speci-
alklubben eller SKK utfärdade regler och riktlinjer.
Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar 
vara identiska.
Rasklubbens stadgar ska fastställas av specialklubben.
I den mån stadgar för rasklubben strider mot specialklubbens eller 
stadgar för SKK ska rasklubbens stadgar anpassas så att överens-
stämmelse råder.

§ 1 Mål
Rasklubben Svenska Afghanhundklubben, som är en ideell förening, 
har till mål att inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata speci-
fika intressen för rasen genom att:
• Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, 
bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
• Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för 
utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna. 
• Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, 
utbildning och vård.
• Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för 
hundägaren och hundägandet.
• Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och 
hundägaren och hundägandet.

§ 2 Verksamhet
För att nå det uppsatta målet ska klubben:
1. Informera och sprida kunskap om Svenska afghanhundklubben - 
dess mål, organisation och arbetsformer.
2. Informera om klubbens ras och dess användningsområden.
3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av special-
klubben och SKK upprättade riktlinjer.
4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och 
utom landet.
5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspe-
cifika egenskaper kan komma till användning.
6. Anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens direktiv.
7. Stödja och medverka i specialklubbens och SKKs forskningsarbete.
8. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

§ 3 Medlemskap
Enskild person kan bli medlem i rasklubben. Styrelsen beviljar med-
lemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKKs 
Centralstyrelse. Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom 
Sveriges Hundungdom.  Ungdomsmedlem har samma rättigheter och 
skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från 
det år under vilket han/hon fyller 16 år. Medlem ska följa klubbens stad-
gar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med 
beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att 
någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av ken-
nelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver 
uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackor-
dering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKKs regler i dessa av-
seenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter 
föreskriver. Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på 
ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas 
som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande 
för den del av organisationen anställningen avser. Medlemskap upphör 
om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid be-
talar sin medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-orga-
nisationen i enlighet med stadgar för SKK. Medlem som uteslutits kan 
inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.

§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera per-
soner i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av 
dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmö-
tet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klub-
bens publikationer. Uppfödare har möjlighet att ansluta sina valpköpare 
till klubben genom valpgåvomedlemskap. Valpköparna blir då medlem-

mar i klubben med samma rättigheter och skyldigheter som helbeta-
lande medlemmar. Valpgåvomedlemsskap gäller endast valpköpare 
som inte redan är medlemmar i klubben eller var det föregående år. 
Utländska medlemmar liksom valpgåvomedlemskap utland har samma 
rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlemmar men betalar 
en förhöjd avgift Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har 
samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med 
mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt 
stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med näs-
ta årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

§ 6 Organisation
Klubbens angelägenheter sköts av årsmöte och en av årsmötet vald 
styrelse. För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bil-
das efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter god-
kännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens 
organisation och arbetsformer.

§ 7 Årsmöte
Moment 1 Inledning
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före mars månads utgång.
Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens 
revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna 
skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.
Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och 
delges medlemmarna senast 4  veckor före mötet genom meddelande 
i klubbens publikation, på klubbens hemsida, via e-post eller på annat 
likvärdigt sätt.
Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.

Moment 2 Dagordning
Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne 
inte är närvarande, av styrelsens vice ordförande.
Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är när-
varande, av årsmötets ordförande. 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Justering av röstlängd.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska jus-
tera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlem-
mar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, 
redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt 
dessa uppkommen vinst eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till sty-
relsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12.A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen 
enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa 
stadgar.
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som 
senast 21 dagar innan årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av så-
dant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling 
på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medta-
get under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till 
behandling men inte till beslut.
Moment 3 Röstning
Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det 
år under vilket han/hon fyller 16 år.
Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. 
Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I 
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annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så 
yrkar och om mötet så beslutar.
Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga 
där annat stadgas.
För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika rös-
tetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som stöds 
av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. 
I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet vid röstning 
med slutna sedlar blir lika, avgörs ärendet genom lottning.
Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska lämnas skrift-
ligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande 
och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Moment 4 Närvarorätt med mera
Vid årsmöte äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men 
inte rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat 
en mot beslut avvikande mening.
• Ledamot och suppleant i SKKs Centralstyrelse eller annan av Central-
styrelsen utsedd person.
• SKKs verkställande direktör.
• Ledamot och suppleant i specialklubbsstyrelsen.
Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma 
som för annan medlem.

Moment 5 Motioner och ärenden
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska 
skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast 21 dagar innan 
årsmötet.
Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.
Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns 
upptaget under punkt 17, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, 
ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 
Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp 
till beslut.

§ 8 Styrelse
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet 
vald styrelse.
Moment 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande och två, fyra, sex eller åtta ordinarie 
ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter. Ordinarie årsmöte 
väljer ordförande för ett, övriga ledamöter för två år samt suppleanter 
för ett år. Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, 
eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Endast den som 
är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig se-
kreterare och kassör. Styrelsen har rätt att adjungera person eller per-
soner. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut. 
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig 
kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna 
arbetsuppgifter. Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var 
och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller vid förhin-
der för denne från vice ordförande. Styrelsen ska sammanträda minst 
fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde ska protokoll föras.  Sty-
relsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälf-
ten av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens 
beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika 
gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.

Moment 2 Styrelsens uppdrag
Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och specialklubbens stad-
gar samt i stadgar för SKK, bland annat:
• Ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och 
SKK upprättade riktlinjer.
• Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet.
• Verkställa av årsmötet fattade beslut.
• Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.
• Avge verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning inklu-
sive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte.
• Senast 4 veckor före ordinarie årsmöte avlämna verksamhetsberät-
telse med balans- och resultaträkning till revisorerna.
• Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.
• Avge yttrande över ärenden som specialklubben hänskjutit till klub-
ben.
• Följa de anvisningar som lämnas av specialklubben.
• Senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna till specialkubben 
uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner ut-
anför styrelsen.

• Utse delegater till specialklubbens fullmäktigemöte i den ordning som 
specialklubbens stadgar föreskriver.
• I övrigt sköta klubbens angelägenheter.

§ 9 Revisorer
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av 
klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet ut-
sedda revisorerna. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av 
ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med 
det därpå kommande ordinarie årsmötet. Klubbens verksamhetsberät-
telse med balans- och resultaträkning ska överlämnas till revisorerna 
senast 4 veckor  före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse ska 
vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före ordinarie årsmöte.  Or-
dinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden. Or-
dinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sam-
manträde. Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas.

§ 10 Valberedning
Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemäs-
sigt ska ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre 
ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankal-
lande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en 
ledamot ska väljas vid varje årsmöte. Efter beslut från styrelsen kan 
valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. 
Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sam-
manträden.

§ 11 Protokoll
Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. 
Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som 
fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald 
eller valda justeringsmän. Protokollen ska vara tillgängliga för medlem-
mar. Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 Disciplinärenden
För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK.

§ 13 Force majeure
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, 
såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel 
eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständig-
heter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på 
sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter 
som avser sådant evenemang. Klubben har således rätt att behålla del 
av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang 
till täckande av uppkomna kostnader. Klubbens beslut att behålla in-
betald avgift kan överklagas till Centralstyrelsen. På motsvarande sätt 
har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört eve-
nemang av den som inte redan erlagt avgiften. Klubben svarar inte för 
skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på 
grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjäns-
teman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant eve-
nemang svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar ska senast 21 dagar innan årsmö-
tet inges till styrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande. Beslut 
om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs 
antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de mötesdeltagare som del-
tar i beslutet vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas 
med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst 
ett ska vara ordinarie. Klubbens stadgar jämte ändring av dessa ska 
fastställas av specialklubben.

§ 15 Upphörande av klubben
Beslut att hos specialklubben begära få upphöra som rasklubb i speci-
alklubb fattas vid årsmöte. För att beslut om upplösning ska vara giltigt 
ska detta fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett 
ordinarie och på det senare årsmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar 
av de röstande. Upplöses klubben som medlemsorganisation i speci-
alklubben ska klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till specialklub-
ben att användas på sätt som sista årsmötet beslutar i enlighet med 
dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.

 

*
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RASRAS - Rasspecifika avelsstrategier

ANTALET REGISTRERADE AFGHANHUNDAR ÄR LÅGT

Antal reg/år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tikar (imp) 55 (2) 25 (4) 29 (5) 25 (8) 24 (6) 20 (4) 18 (1) 19 (4) 34 (8) 8 (2)

Hanar (imp) 57 (2) 31 (6) 33 (2) 30 (5) 31 (5) 20 (6) 27 (5) 27 (4) 25 (4) 9 (2)

Totalt 112 (4) 56 (10) 62 (7) 55 (13) 55 (11) 40 (10) 45 (6) 46 (8) 59 (12)  17 (4)

Användning av avelsdjur 

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med spe-
cialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier 
för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som 
föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. 
Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget 
och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas 
bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. 
Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, 
hur målen ska nås och när. Både uppfödare och han-
hundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller 
för rasen.

Den rasspecifika avelsstrategin för afghanhund godkän-
des 2010 och uppdaterades 2015. Den slutliga versionen 
godkändes av SKK 2016. 

Statistik över registrerade hundar, importer samt hälso-
undersökningar publiceras i årsboken. Nytt från 2018 är 
att hälsoundersökningar även finns redovisade på hem-
sidan. Undersökningar av höft- och armbågsleder liksom 
ögonundersökningar finns presenterade för de hundar 
som undersökts sedan 2000. Data kommer att uppdate-
ras 1-2 gånger/år. Alla uppgifter är offentliga och kommer 
från SKK avelsdata. 

De rasspecifika avelsstrategierna, RAS, är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. 
De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de 
avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Under perioden 2011-2020 registrerades i genomsnitt endast 55 hundar per år (varav 8 var importer) och totalt 547 hundar. 
Som framgår av tabellen registrerades endast 13 valpar 2020. 

Antalet registrerade afghanhundar under perioden 2011-2020
Antalet importer inom parentes.

Afghanhunden är numera en numerärt liten ras. Jämfört med övriga vinthundsraser är antalet registrerade afghanhundar knappt 
hälften av t ex saluki, borzoi, irländsk varghund och italiensk vinthund.

Möjligheterna att bevara ärftlig variation i en ras är i betydande grad beroende av antalet för avel tillgängliga hanhundar och det 
sätt på vilket de används i avel. I en situation där många hanhundar dessutom är relativt nära släkt med varandra finns det anled-
ning att ytterligare begränsa användningen av enskilda hanar i avel. Här är även avelstikarna viktiga att ta i beaktning. Tikarna kan 
dels vara släkt med välanvända hanhundar och dels ge ett antal söner som kan användas i stor utsträckning. 

Antalet avkommor till en hund bör (under hundens livstid) vara MAX 25 % av antalet födda valpar/år. Alltså, med ett genomsnitt 
av drygt 40 födda valpar/år under den senaste 10 års perioden, bör ingen hund ha mer än 10 valpar under sin livstid. Om 
man sedan tittar på antalet barnbarn, bör dessa vara max det dubbla, alltså i detta fall bör varje hund ha max 20 st barnbarn. En 
hanhund kan ha många valpar men i princip inte något barnbarn. Den hanhunden påverkar inte rasen på samma sätt som om 
hunden haft ett stort antal barnbarn. Det är därför av största vikt att inte enbart titta på antalet producerade valpar utan framförallt 
antalet barnbarn, för att undvika en för stark inavel inom rasen.

Numera är det rätt vanligt att sperma samlas från framgångsrika hanhundar som då kan användas lång efter deras livstid och då 
kan de komma att påverka aveln under en betydligt längre period. I SKK avelsdata finns sammanställning av barn och barnbarn 
efter hundar som använts i aveln. Det framgår av sammanställningen att det finns en del nu aktiva avelshundar/tikar som ligger 
nära eller över gränsen för rekommendationerna om max 25% avkommor räknat på antalet födda valpar och även antalet barn-
barn.

Svenska Afghanhundklubben har inget och har aldrig haft något avelsråd. Så det vilar ett stort ansvar på både uppfödare och 
hanhundsägare att se till att den ärftliga variationen inte försämras. Alla, vars hundar används i aveln uppmanas att noga kontrol-
lera hur en tilltänkt parning kommer att påverka antalet barn och barnbarn, vilket är enkelt att göra i SKK avelsdata under fliken 
”Avelsstruktur - barnbarn”. 

Säg att en tik får en kull valpar på 8-10 stycken så har hon i stort sett fyllt sin kvot av valpar under sin livstid och detsamma gäller 
pappan till valparna. Men inte bara dessa hundar berörs utan även far- och morföräldrar som får motsvarande ökning av antalet 
barnbarn. Om en parning innebär en risk med ökad inavelsgrad och att hundar får för många barn och barnbarn bör man kanske 
välja en annan kombination. Det spelar egentligen ingen roll hur fin en hund är, överanvändning av avelshundar är aldrig bra för 
rasen som helhet.

Vill vi kunna köpa friska, mentalt stabila och funktionsdugliga hundar även i framtiden måste vi kanske agera redan nu.
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Genomsnittlig inavelsgrad per år peräknat per 5 generationer 2011-2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3,3% 5,5% 2,3% 1,1% 1,4% 3,1 % 2,0% 3,0% 3,1% 3,4%

Inavelsgraden fördelat på parningar 2011-2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tom 
6,25%

10 6 6 6 8 6 5 5 4 2

6,26-
12,49%

2 1 1 0 0 2 2 1 1 0

12,5-
24,99%

1 2 0 0 0 0 0 0 1 0

INAVELSGRADEN ÖVERSTIGER SKKS REKOMMENDATIONER

SKKs rekommendationer angående inavel, är att inavelsökningen i populationen inte ska överstiga 2,5 procent, beräknat över 
fem generationer. I tabellen nedan kan man utläsa att afghanhundarna överstiger målet 2,5% under sex av åren under senaste 
10-års perioden.

Mot bakgrund av de hälsorisker en hög inavelsgrad medför och med hänsyn till rasens långsiktiga utveckling bör parning mellan 
närbesläktade individer undvikas. SKKs rekommendationer är att ett riktmärke ska vara att aldrig para hundar som är närmare 
släkt än motsvarande kusiner. En sådan parning ger en inavelsgrad hos avkomman på 6,25 procent. Detta ska ses som en övre 
gräns och är inte en önskvärd procentsats.

Tabellen nedan visar att endast under två av de senaste 10 åren är inavelsgraden fördelat på parningar under SKKs övre gräns.

I SKKs databas ”Avelsdata” finns funktionen ”Provparning” som ger möjlighet att beräkna vilken inavelsgrad den tänkta kullen 
kommer att få. Resultatet visas i form av en stamtavla där man lätt kan hitta vilka hundar som förekommer flera gånger i stamtav-
lan då dessa hundar visas med olika färger. Dessutom kommer det upp ett beräknat värde på inavelsgraden och även observan-
dum som förklaras. Beräkningen kan se ut som nedan: 

Varningstriangeln talar i detta fall om att inavelsgraden överstiger 6.25%, men kan också till exempel påpeka att tiken är över 8 år 
och måste ha veterinärintyg innan parning.

Funktionen är lätt att använda och är ett utmärkt hjälpmedel för att kunna jämföra olika alternativa kombinationer md hänsyn till 
bland annat inavelsgrad.

LITET ANTAL HD OCH ED UNDERSÖKTA AFGHANHUNDAR

HD undersökningar av hundar födda från 2008-2018 visar att av 32 undersökta hundar har 5 stycken diagnos C och 1 har D, alltså 
19% av de undersökta hundarna har en diagnos. Under samma period föddes 518 afghanhundar, vilket innebär att endast 6% av 
hundarna har undersökts. 

Höftledsdysplasiröntgade afghanhundar födda 2007-2017

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018

Antal födda 110 104 73 84 54 42 42 44 34 44

Snittålder 
månad

56 34 30 40 24 20 26 25 22

HD grad A 2 3 4 3 1  

HD grad B 1 2 2 1 6 1  

HD grad C 1 2 1 1

HD grad D 1

HD grad E

Totalt 2 5 0 7 2 1 11 2 1 1

ED undersökningar under samma period visar att 26 hundar undersöktes och att av dessa hade 6 grad 1 eller 2, alltså 23% av de 
undersökta hundarna. Något färre hundar har undersökts för ED jämfört med HD undersökningar. 
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Armbågsledsröntgade afghanhundar födda 2007-2017

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018

Antal 
födda

110 104 73 84 54 42 42 44 34 44

Snittålder 
månad

52 40 24 62 24 22 26 25 26

ED ua (0) 1 3 4 1 8 1 1 1

ED ua 1 1 3 1

ED ua 2 1

ED ua 3

Totalt 1 4 0 4 1 1 11 1 1 2

Under den senaste 10-års perioden är endast 10% av de registrerade hundarna ögonspeglade. Svenska Afghanhundklubben har 
ett krav på att båda föräldrarna till en kull ska vara ögonundersökta för att valparna ska ingå i klubbens valpförmedling. Många av 
avelsdjuren till registrerade valpar är ögonlysta, men inte alla. Hundar med svensk registrering som är undersökta i Sverige finns 
i SKKs databaser. 32 individer (8%) av de totalt 377 undersökta hundarna under perioden 2000-2021 har någon form av diagnos.  

21% AV ALLA REGISTRERADE HUNDAR UNDER PERIODEN 2000-2021 ÄR ÖGONLYSTA

ÖGONLYSNING OCH DNA-TEST

Sammanställningen i tabellen nedan är en summering av undersökningar under perioden 2000-2021 med både det gamla och 
nya protokollet för ögon. Som framgår av tabellen har merparten av de undersökta hundarna resultatet UA (utan anmärkning). 
Den vanligaste diagnosen är Corneadystrofi, som man antar kan vara ärftlig och man avråder därför från att para två hundar med 
diagnosen. Åtta individer har diagnosen katarakt, varav en bedömts som ärftlig.

Värt att notera är att hunden kan vara anlagsbärare för katarakt även om ögonlysningsresultatet är UA (utan anmärkning). Och 
paras en sådan hund med en annan anlagsbärare kan teoretiskt 25% av avkomman bli helt friska och lika många kan få katarakt. 
Resterande 50% av valparna blir anlagsbärare. Detta innebär att om det finns någon valp i en kull som fått diagnosen katarakt är 
båda föräldradjuren sannolikt anlagsbärare. För att säkert veta om hunden är fri från katarakt kan man göra ett DNA-test för att 
bestämma om hunden är anlagsbärare eller frisk. DNA test bör genomföras i kombination med vanlig ögonlysning för att få en 
helhetsbild av ögonstatus hos hunden.

DIAGNOS ANTAL

PPM, iris-iris lindrig 2

Irishypoplasi 1

Distichiasis 1

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig 4

Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftlig 1

Katarakt, total 1

Katarakt ÖP kraftig utbredning 1

Katarakt ÖP 1

DIAGNOS ANTAL

Retinopati, sannolikt ej ärftlig 3

Retinopati 2

Vitreusprolaps 2

Corneadystrofi 13

Öga UA 345

Svenska Afghanhundklubben har under senaste året haft en hälsoenkät på hemsidan som resulterat i 150 inskickade enkätsvar.
Glädjande är att mer är 99% av ägarna är nöjda med sitt val av ras och endast 3 stycken var tveksamma till att köpa en ny af-
ghanhund. Anledningarna varierar, en ansåg att rasvalet var fel men två ville nog egentligen ha afghanhund men en tror inte att 
hen inte någonsin kan få en lika fantastisk hund igen och den andra vill nog egentligen ha afghan, men vill ha en hund som hen 
kan ha lös och kanske mindre pälsvård.

Användning

Merparten (97%) uppgav att hunden användes som familjehund och drygt 70% anger även utställning, LC utövas av drygt 30% 
och 17% används i avel.

Allmäntillstånd och livslängd

73% ansåg att deras hunds allmäntillstånd var mycket gott, 24% svarade gott eller medelgott och endast 3% ansåg att hundens 
allmäntillstånd var dåligt eller mycket dåligt. (orsaker som angetts var hjärtfel, tumörer, sjukdom, temperamentsproblem)
21% hundar i enkäten lever inte längre, av de som avlidit var 47% 10 år eller äldre och 31% 5 år eller yngre.

HÄLSOENKÄT
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Vanligaste sjukdomen är problem med öronen med knappt 40%. Drygt 15% har haft problem med mage och tarm och 12% har 
fått diagnosen tumör/cancer. 
2% av hundarna i enkäten har ED och lika många HD dessutom finns några få hundar med ostechondros, spondylos och pålag-
ring rygg och höft.
2% av hundar har hormonrubbning. (sköldkörtel, cushings, fastnar i löp).
36% av hundarna i enkäten är ögonlysta och merparten av dessa har resultat UA (utan anmärkning)
25% av hundar har problem med tandsten och 4% har parodontit.
9% av hundarna har tandbortfall. 10 st 1 P1, 2 st med 2P1, 1 st 1 M.
22% av hundarna har drabbats av olycksfall som krävt veterinärvård

Utseende

90 % av alla hundarna har naturlig svanskringla och 75% av tikarna och 65% av hanhundarna har naturlig urfällning av pälsen.
Medelhöjden av hanhundarna uppskattas av ägarna till 72 cm (67-78 cm) och medelvikten av hanhundarna är 30 kg (23-40 kg)
Medelhöjden av tikarna uppskattas av ägarna till 66 cm (61-71 cm) och medelvikten av tikarna är 24 kg (18-32 kg).

Avel

Knappt 60% av tikarna blir skendräktiga, 45% efter varje löp och 10% är behandlade för livmoderinflammation.
25% av tikarna är använda i avel, 70% av dess är naturligt parade och 90% hade naturlig förlossning
6% av hanhundarna i enkäten har haft prostatasjukdom och 14 % är använda i avel.

Beteenden

9% ansåg att hunden inte uppförde sig som de förväntat sig och att 25% har upplevt problematiskt beteende hos hunden. Problem 
som anges för många hundar är skygghet men även vaktighet och, skällighet är vanligt. Andra problem är separationsångest, 
rädsla för ljud, människor och andra hundar samt dominanta och aggressiva beteenden. 
11% av hundarna i enkäten är kastrerade och hälften av dessa av beteendemässiga orsaker. 

Hälsa och temperament är viktiga för afghanhundsägare

Summering av synpunkter på rasens hälsa temperament utseende som lämnats i enkätsvaren.
Vackra eleganta, egensinniga, frisk ras med bra temperament. Vakthund med jaktinstinkt. Har haft flera friska, sunda, trevliga 
afghaner genom åren.

Storlek

Storleken börjar dra iväg. 
Många tikar är väldigt stora (höga) och hanarna blir då ibland ännu större. 
Gör att det tappar könsprägel i vissa fall.

Rörelser

Dagens afghaner har förlorat sina rastypiska rörelser. Alldeles för korta frambenssteg. Dålig harmoni i rörelserna. 
Saknar de speciella afghanrörelserna hos många hundar idag
Rörelserna är inte vad de har varit

Avel

Avel på för stora och ev veka tikar
Avla endast på hundar utan anmärkningar.
Grad av dysplasi hd ed
Uppfödare skulle vara mer noggranna med vilka de använder i aveln. Vi är en liten ras och den behövs hållas frisk. Hårdare krav 
på uppfödarna. Vi vet ju alla att det förekommer tvivelaktiga parningar.
Då det finns Hd/Ad inom rasen hade det varit önskvärt att alla avelsdjur röntgades
Synd att det är så pass få som faktiskt är hd röntgade
Hälsan hos rasen verkar ha blivit sämre senaste åren och det är tragiskt. 
Önskar att rasen inte blir sönderavlad som så många andra. 
Behöver kanske ställas ännu högre krav på uppfödarna vad gäller just sjukdomshistorik bland avelshundarna. Inte bara på de 
hundar som ska användas utan titta på syskon och andra hundar längre bak i leden också mer noga. 
Lägg större vikt vid hälsan än att förädla ett utseende som egentligen inte riktigt stämmer överens med hur rasen såg ut på 60- 
talet.

Utseende

Väldigt stora pälsar idag.
Rasen har utseendemässigt blivit lite för extrem. För mycket ”stylad”
Ser mindre hakor och lite brantare kors



10

REGISTERADE VALPAR 2020

MANDINAH
Födda 2020-02-17 (4+2)
E: Scaramis Attention Please
U: Mandinah Karismatic Whisper

Let Me Entertain You, Lord Of The Rings,
Larger Than Life, Love Ain’t No Stranger,
Lyrical Whisper, Love Actually

Totalt 13 stycken - hanhundar 7, tikar 6

TELLS
Födda 2020-07-09 (3+4)
E: Xenos Sandor
U: Kajvu Tell Me I’m It

Kajvu It Factor, Kajvu It’s About Time, 
Kajvu Play It Cool, Kajvu Light It Up,
Kajvu Some Of It, Kajvu Full Of It,
Kajvu Glitz N Glamour

IMPORTER 2020

Totalt 4 stycken - hanhundar 2, tikar 2

1 import från vardera 
Australien, Chile, Finland och Canada.

Kjavu Tell Me I’m It
Tik
Född 2013-12-08
E. Tells Chills N’ Thrills 
U: Kjavu It And A Bit More
Uppf. Colin Hamilton, Australien

Mansur Ebn Jaysito Von Haussman
Hane
Född 2017-03-29
E: Thaon’s Evolution
U: Butrusiye Bint Zurah Von Haussman
Uppf. Ramon Podesta, Chile

Papatazin Little Respect
Tik
Född 2020-03-13
E: Mandinah Kingdom of Heaven
U: Papatazin Bonnie Blue Butler
Uppf. Anne Lylymäki, Finland

Intisar Iron Justice
Hane 
Född 2019-08-27
E: Suliman Your Fixation
U: Deloubelle Maya Joy
Uppf. Daina Macnell, Canada

Illustrationer Maud Fast
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Kalle
JAZZMEENAH MALACHI JACK
Afterglow Jefferson At Jazzmeenah, SCHM x Aramaic Take On Me At Jazzmeenah

UPPFÖDARE 
Julie och Andy Heritage, England

ÄGARE 
Pia Corneliusson, Norrtälje

FOTO PIA CORNELIUSSON // AD BY MARIE PALMQVIST



AM CH RENAISSANCE THERA SPORTSTORY

AM AUST CH KASHARA SPOILSPORT OF QAMARI

ORION’S STORY OF RENAISSANCE

LOLITA AT KATTANA DU TROISIEME JOUR

AM CAN CH QAMARI’S RAINBOW RIDER

ADSHANTA FIONA

DU TROISIEME JOUR
Present our future Girl “Gigi” for our breeding in France.

Kennel in Paris

Thanks to breeders in USA Mrs. Melissa Jane Morgan "Kattana Kennel" and 
Mrs. Todd Karen "Thera”We hope for a wonderful litter for 2021 in Frozen Semen, 

with unique origins in Europe and France.

USA Champion Kattanas Reunion In France By Thera’

Owner

DU TROISIEME JOUR
 Mr. Lucio Colafrancesco Villepinte/Paris, FRANCE

lucolafrancesco@club-internet.fr / www.letroisiemejour.chiens-de-france.com

Pedigree

AD BY MARIE PALMQVIST



AM CH GENESIS LEGACY OF AMBELIKE 

IT AM CH GAZON SAY WHAT YOU MEAN

BOXADAN CATCH ME IF YOU CAN

ADSHANTA FIONA

LUX GER CH KASHARA SOUL SURVIVOR

NIGHTWIND LIVING COLORS

DU TROISIEME JOUR
Present

Kennel in Paris

Owner Mr. Robert Hofstetter Jr, USA. 
Special Thanks to Robert And Nino. Handler Mrs. Lisa Bettis and team.
Nino achieved his US championship in 8 months. Congratulation Nino.

USA Champion Nino Le Grand Legacy Du Troisieme Jour

Breeder

 Mr. Lucio Colafrancesco Villepinte/Paris, FRANCE
lucolafrancesco@club-internet.fr / www.letroisiemejour.chiens-de-france.com

Pedigree

AD BY MARIE PALMQVIST

DU TROISIEME JOUR



>>

phone +46708707277 
O r i e n t a l w i n d’s
Linda Ekberg epost linki-afghans@live.se
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Svenska 
Afghanhundklubben - så började det

Text Louise Le Pluart, Agneta Thorman och Elisabet Levén 

I början på 1970-talet registrerades betydligt 
fler afghaner per år än i våra dagar och intres-
set för rasen var stort både bland uppfödare 
och valpköpare vilket gjorde att behovet av 
gemensamma rasaktiviteter blev påtagligt. 
Först ut var afghanfolket i Göteborg som ofta 
samlades på Tuvefältet för att släppa sina 
hundar och umgås och ganska snart bildade 
de en lokal klubb, Göteborgs Afghanförening. 
Klubben hade fler än 200 medlemmar och till 
föreningens första ordförande valdes Sven 
Ahlbin. År 1974 började man ge ut en egen tid-
skrift med ett intressant innehåll för alla afgha-
nentusiaster och klubben fick också många 
medlemmar långt utanför Göteborgsområdet. 
Medlemsbladet innehöll en hel del historik 
och artiklar författade av kända afghanprofiler 
världen runt men det man kanske minns mest 
var Björn Kläppes fantastiska kåserier om sina 
egna afghaner ”Ruffs Dagbok”.

Tuvefältet var den stora aktiviteten i Afghan-
föreningen i Göteborg. Ett stort antal hundar i 
alla åldrar samlades flera gånger i veckan. På 
fältet ordnades handlerträningar, dressyrkur-
ser och ”prova-på-rakbana”.  Klubbens första 
utställning 1976 i Borås hade 100 deltagare. 
Domare var Marna Dods. Årliga utställningar 
på Nääs slott med domare som Anna Payton, 
Jennifer Dove, Margret Niblock och Pirkko 
Konttinen hade ofta runt 100 anmälningar. 

Hösten 1973 ville skåningarna inte vara sämre 
utan man bildade en egen afghanklubb vilken 
döptes till Södra Sveriges Afghansällskap, 
Louise Le Pluart valdes till klubbens första 
ordförande och man startade sin egen tid-
ning Afghanbulletinen. Även denna lokala 
klubb var mycket aktiv med olika träffar och 
rätt snart började man planera egna inofficiella 
utställningar. Den första ägde rum på Gunilla-
berg utanför Jönköping med den amerikanska 
uppfödaren Lila Stafford som domare. Anmäl-
ningssiffran var runt 100 och BIR blev den 
tidens stora stjärna Ch El Khyrias Hazztafer. 
Denna utställning på Gunillaberg följdes av 
många fler och den lokala klubben hade alltid 
berömda internationella uppfödare som do-
mare. Nämnas kan Wendy Slatyer Australien, 
Norman Huidobro Spanien, Richard Souza 
och Kay Finch från USA .

År 1976 ville även afghanfolket utanför Gö-
teborg och södra Sverige ha en egen klubb, 
som man kallade Svenska Afghanklubben 
och till interimsordförande valdes Lars Bertils-
son. Även denna klubb ville ha sin egen tid-
ning Afghanen. På det första mötet beslutade 
man också att anordna en inofficiell utställning 
i Norrtälje med Ingrid af Trolle som domare. 
Utställningen drog 61 hundar varav 13 valpar. 
Klubbens första aktivitet förutom utställningen 
var en afghanträff för att diskutera standarden. 
Många medlemmar deltog och Marianne Furst 
Danielsson, Carin Lindhé, Birgitta Runmarker 
och Bo Bengtsson var inbjudna som förelä-

sare.  Klubben försökte också ordna aktivite-
ter för afghanintresserade i norra Sverige och 
tankar fanns på att bilda någon klubb även 
där men det förverkligades aldrig. Klubben 
arrangerade även dressyrkurser och kappträ-
ning för afghaner.

Svenska Afghanklubben hade redan sitt för-
sta verksamhetsår 176 medlemmar vilket kan 
jämföras med de ca 100 den landsomfattande 
klubben har idag. 

År 1980 deltog klubben för första gången på 
Vinthundsklubbens Skoklosterutställning.
SvVK hade sin utställning på lördagen och 
rasklubbarna erbjöds att arrangera egna ut-
ställningar på söndagen. Afghanklubben hade 
inbjudit Tom Rainey från USA och ca 100 af-
ghaner inklusive valpar var anmälda och BIR 
blev Ch El Khyrias La´Bo ´Bo. Samarbetet 
mellan afghanklubben och SvVK östra som 
inleddes 1980 har sedan fortsatt och vi har 
varje år arrangerat utställningar tillsammans 
under sommaren. Många år på Skokloster 
men har senare flyttats runt på olika platser i 
Stockholmsområdet. 

Under 80-talet var det alltid många anmälda 
afghaner och 1985 överskreds 200 anmäl-
ningar. Domare var Ole Staunskjaer men gi-
vetvis kunde han inte döma så många hundar 
utan valpar och juniorer flyttades till Lena Stål-
handske.  BIR och BIM på denna rekordut-
ställning blev Ch Unjans Kaztor Khan och Ch 
El Khyrias Irmelin.     
                 
År 1985 var det äntligen dags efter några års 
diskuterande att bilda EN rasklubb för afghan-
hundar. Två representanter från varje klubb 
deltog i ett gemensamt möte där man enades 
om ett regelverk där det viktigaste var att ing-
en av de ursprungliga klubbarna skulle vara 
ledande.  De tidigare klubbarna bildar nu själv-
ständiga avdelningar och man försökte även 
bilda en avdelning i norra Sverige. Ett försök 
som aldrig genomfördes. Den största föränd-
ringen för medlemmarna var att de tre tid-
ningarna slogs samman till en, som med ökat 
medlemsunderlag och därmed bättre ekonomi 
skulle kunna bli både innehållsrikare och mer 
påkostad med t ex fler bilder.  Den kanske 
största problemet i sammanslagningen var att 
hitta ett namn på den nya klubben som varken 
innehöll orden föreningen, klubben eller säll-
skapet. Sveriges Afghaner blev det, men detta 
namn har senare ändrats till Svenska Afghan-
hundklubben.

En sammanfattning av hur den sammanslag-
na klubben var tänkt att fungera
• Medlemmarna tillhör inte något speciell av-
delning utan kan delta i alla aktiviteter och har 
rösträtt på alla avdelningars årsmöten
• Medlemsavgiften går i huvudsak till tidningen 
och andra utgifter som är gemensamma för 
alla avdelningar. 

• Avdelningarna är i princip ekonomiskt själv-
försörjande (genom utställningar och andra 
aktiviteter)
• Huvudstyrelsen består av två ledamöter och 
suppleanter från varje avdelning 
Den sammanslagna klubbens första ordföran-
de var Louise Le Pluart.

År 2005 var det återigen dags att förbereda en 
ny organisation av klubben då man ville av-
skaffa avdelningarna. För att genomföra detta 
i praktiken slog man ihop avdelningarnas tre 
valda valberedningar till en och gav dessa 
i uppdrag att ta fram personer till en ny ge-
mensam styrelse. Alla avdelningar kallade till 
årsmöten samma dag och mötena hade tele-
fonkontakt med varandra och alla ledamöter 
i den nya styrelsen valdes gemensamt av de 
tre årsmötena som också antog de nya stad-
garna. Ett extra årsmöte utlyses till sommaren 
2006 då man åter godkände stadgarna och 
därmed var den nya organisationen beslutad. 
De tre afghanklubbarna har på riktigt blivit en 
och den första ordföranden var Lars Durehed.
Sedan dess kan man säga att kubbens verk-
samhet gått sin gilla gång. 

Vi har svårt att hitta aktiviteter som intresserar 
medlemmarna, registreringssiffrorna för vår 
ras minskar år från år och därmed medlems-
underlaget i klubben. Vid starten var vi ca 500 
men nu ligger vi stadigt runt 100 medlemmar 
varje år. I och med ett minskat antal födda af-
ghanhundar, från omkring 350 hundar per år 
under 70-talet till knappt 50 hundar/år under 
den senaste 10-års perioden med en botten-
notering 2020 med endast 17 registrerade 
hundar, går givetvis anmälningsantalet till ut-
ställningar också ner. Från de över 200 anmäl-
ningar som vi hade ett år på Skokloster är vi 
nu glada om vi får tillräckligt med anmälningar 
för att fullt ut sysselsätta en domare på spe-
cialerna. Ett mycket glädjande undantag var 
utställningen på Strömsholm 2019 då vi för 
första gången på mycket mycket länge hade 
mer än 100 anmälningar.

Nu ser vi framåt!  Det ryktas att många kullar 
med afghanvalpar är planerade under kom-
mande år, och vi hoppas det för med sig många 
nya afghanägare. Vi hoppas att vår sommar-
utställning tillsammans med Vinthundsklub-
bens Östra avdelning, som från och med 2021 
kommer att vara tre dagar med certmöjligheter 
alla dagarna, med många spännande doma-
re, också kan locka både nya valpköpare och 
många utländska deltagare. 

Svenska Afghanhundklubbens historia skiljer sig nog från övriga rasklubbars inom SvVK. 
Vi startade nämligen med tre självständiga klubbar för olika geografiska områden. 

>>
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De tre klubbarnaS  
BIS resultat 1975-1985

1975 
Afghanföreningen i Göteborg
Nääs Slott
Domare Ole Staunskjaer, Danmark
BIS-1 Narrabodjan
BIS-2 INT Nord CH Jawahars Dante
BIS-3 S N CH El Khyrias Dancing Devil
BIS-4 CH Touhi-Tikan Ultima
BIS-5 Amethust 

1976
SSA Törringelund
Karin Fonsholm-Pedersen
BIS-1 S CH Narrabodjan
BIS-2 Machad
BIS-3 Matchameij
BIS-4 Machfi
BIS-5 Zaklim Dhil
---------------------------------
Afghanföreningen i Göteborg
Borås
Domare Marna Dods, UK
BIS INT Nord CH El Khyrias Hazztafer
BIM Nord CH El Khyrias Iquila
---------------------------------
SSA Gunillaberg
Domare Kay Finch, USA
BIS S N CH Kahalas Nightfall
BIM Ismails Princess Azimandith

1977
SAK Enhörna
Domare Bo Bengtsson
BIS Felicia
---------------------------------
Afghanföreningen i Göteborg
Nääs Slott
Domare Anna Payton, UK
BIS INT Nord CH El Khyrias Hazztafer
BIM El Khyrias Qu Vadis
---------------------------------
SSA Gunillaberg
Domare E.R.E. Grevelt, Holland
BIS INT Nord CH Kahalas Nightfall
BIM Nord CH Matchameij
---------------------------------
SSA Törringelund
Domare Pirkko Konttinen, Finland
BIS S SF CH Amethust
BIM S CH Zaklim Dihl

1978
Afghanföreningen i Göteborg
Nääs Slott
Domare Margret Niblock, UK
BIS Nord CH El Khyrias Qu Vadis
BIM CH Zaklim Dhil

1979
Afghanföreningen i Göteborg
Nääs Slott
Domare Pirkko Konttinen, Finland
BIS Nord CH El Khyrias La’Bo’Bo
BIM Astrakan
---------------------------------
SSA Gunillaberg
Domare Wendy Slayter, Australien
BIS INT CH El Khyrias Hazztafer
BIM Astrakan

1980
Afghanföreningen i Göteborg
Nääs Slott
Domare Hilkka Nousiainen, Finland
BIS Vagabond
BIM S N CH Fancy-Flash

1976 Borås
CH El Khyrias Hazztafer

Foto A. Blad

1977 Nääs Slott. CH El Khyrias Hazztafer. Foto Pia Corneliusson

1977 Gunillaberg. Domare Greevelt Matchamei. Foto K.Bohlin
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1981
SAK, Skokloster
Domare Erika Rödde, BRD 
BIS Ch Camici El Muluk
BIM Int Nord Ch El Khyrias Possible Winner 

1982
SAK Västerås
Domare Magnus Hagstedt
BIS Khedjem
BIM Gisheere 
---------------------------------
SAK Skokloster
Domare Virginia Withington, USA 
BIS El Khyrias Do Something 
BIM El Khyrias Do Try It

1983
SAK Upplands Väsby
Domare Wallace Pede, USA
BIS Int Nord CH Cheeroke Woman
BIM CH Kaschir
---------------------------------
SSA Gunillaberg
Domare Richard Souza, USA
BIS INT Nord CH El Khyrias Wild Witch
BIM Icewind Nobi
---------------------------------
SAK Skokloster
Domare Alain Campange, Frankrike 
BIS Ch El Khyrias X-Hans
BIM Ch Silverlidens Whernolia Gesell

1984
Afghanföreningen i Götborg Ruddalen Do-
mare Harry Jordan, England
BIS Sai-I-Naras Bancianne
BIM CH Chapeau-Claque Comic-Dancer 
---------------------------------
SAK Skokloster
Domare Uwe Fisher 
BIS Int Nord Ch El Khyrias Possible Winner 
BIM Ch El Mehzades Gishere
 

1985
SAK LIDA 
Domare Sven Eklöf
BIR El Khyrias Yours Sincerely
BIM INT Nord CH Silverlidens Whernolia-
Gessell
---------------------------------
SAK Skokloster
Domare Isobel Dyke, Storbritannien
BIS Ch El Khyrias X-Hans
BIM Nord Ch Pices Chrisoula

1983 Gunillaberg. Domare R. Souza
CH El Khyrias Wild Witch & Icewind Nobi

Foto K. Bohlin

1982 Skokloster. Domare Virginia Withington, USA
El Khyrias Do Try It & El Khyrias Do Something

SvA BIS resultat 1986-2019

1986
Lida 
Domare Christer Mättik
BIS CH Silverlidens Weronika Gesell
BIM Chapeau  Claque Forbidden Lover

1987
Kinna
Domare Bo Bengtsson, USA
BIS CH El Khyrias Wild Witch
BIM CH Orientals Super Trouper
---------------------------------
Barva
Domare Claus Sörenson
BIS El Geshima Mirabelle
BIM Orientals Crème de la Creme

1986 Lida
CH Silverlidens 

Whernolia Gesell
Foto Wanda Rubensson

>>
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1990 Kinna. Domare Uwe Fisher, Tyskland.
CH El Khyrias Irmelin.

1992 Gottröra. Domare Riitta Aho.
CH Xciting Bullet The Blue Sky.

Foto Ingrid Moholm.

1990 Sollentuna. Domare Ulla Magnusson.
CH El Khyrias Never Say Never Again.

1991 Kinna. Domare Brenda Thornton.
CH Khalibadh Dark Mullein.

1992 Kinna. Domare Barbara Skilton.
CH Khaos A Hell Of A Lady.

1989 Kinna. Domare Frank Sabella, USA. 
CH Orientals Super Trouper.

1988
Bäckaskog
Domare Ann Gerd Jansson
BIS Choice Souvenir
BIM Beluch Black Coffee

Skarpnäck
Domare Ray Lindholm
BIS CH Khaos A Hell Of A Lady
BIM CH El Khyrias Live Now Pay Later
---------------------------------
Kinna
Domare Björg Foss, Norge
BIS CH Kandhu Smoke Screen
BIM Orientals Super Trouper

1989
Kinna
Domare Frank Sabella, USA
BIS CH Orientals Super Trouper
BIM CH El Khyrias Rag A Muffin

1990
Sollentuna
Domare Ulla Magnusson
BIS INT CH El Khyrias Never Say Never 
Again
BIM Trolldimmans Dreaming Doll
---------------------------------
Kinna
Domare Uwe Fisher, Tyskland
BIS INT Nord CH El Khyrias Irmelin
BIM Nord CH Choice Chabot Napoleon
---------------------------------
Älvsbyn
Domare Gunnar Norlin
BIS CH Shanadir Be My Destiny
BIM CH El Shahzades BagdadTajaruu

1991
Kinna
Domare Brenda Thornton, UK
BIS CH Khalibadh Dark Mullein
BIM CH Orientals Caramelle
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1996 Kinna. Domare Don Wieden. Alphaville’s Sneak Preview

1997 Kinna. Domare Edwina Joy Thomas 
CH Syringa Somewhere Over The Rainbow

Foto Yvonne Mukkavaara

1999 Bosjökloster. Domare Maria Theresa 
Durando Fassio. CH Kingsleah Blue Star

Foto Annica Flink

Skäralid
Domare Jackie Wangel, Schweiz
BIS CH Alphavilles Bladerunner
BIM CH Beluch Black Coffee
---------------------------------
Älvsbyn
Domare Jan Rubensson
BIS CH Khaos A Hell Of A Lady
BIM El Khyrias Unique Design
---------------------------------
Tuve/Ugglegård
Domare Christina Jernberg, Sverige
BIS-1 Florio
BIS-2 El Khyrias Voice On The Hotline
BIS-3 CH Guilda
BIS-4 El Shahzades Chota Tajma’khan
BIS-5 Chapeu-Claque Guiseppe

1992
Kinna
Domare Barbara Skilton, Australien
BIS CH Khaos A Hell Of A Lady
BIM CH Khalibadh Ginger Nut
---------------------------------
Gottröra 
Domare Riitta Aho
BIS CH Xciting Bullet The Blue Sky
BIM Khaos Jouyce of Tophan 

1993
Kinna
Domare Åge Gjetnes
BIS CH El Khyrias Voice On The Hotline
BIM El Khyrias Zon Of The Master
---------------------------------
Bosjökloster
Domare Gus Macdonald, Skottland
BIS CH Mandrill’s Nike
BIM CH Mandrill’s Nardus

1994
Bosjökloster
Domare Barbara Cassidy
BIS CH Yesterday Today and Tomorrow
BIM CH Xciting Black in Blond Silk
---------------------------------
Åstorp 
Domare Birthe Rönnow Petersen
BIS CH Mandinah Before Dawn
Bim CH El Khyrias Zon of The Master

1995
Kinna
Domare R. Velez-Pizo, Puerto Rico
BIS CH Khaos Joyson
BIM CH Syringa She Walks Just Like A 
Woman
---------------------------------
Bosjökloster
Domare Martial Robin, Frankrike
BIS Mandinah Before Dawn
BIM CH Yesterday Today and Tomorrow

1996
Bosjökloster
Domare Juli Roche, USA
BIS CH Zuiver Echt Dreamboy
BIM CH Mandinah Before Dawn
---------------------------------
Kinna
Domare Don Wieden
BIS Alphaville’s Sneak Preview
BIM CH Mandinah Before Dawn

1997
Kinna
Domare Edwina Joy Thomas, Australien
BIS CH Syringa Somewhere Over The 
Rainbow
BIM Mandinah Careless Whisper
---------------------------------
Bosjökloster
Domare Friedl Frankenberg, Tyskland.
BIS CH El khyrias Zon Of The Master
BIM CH Kingsleah Estee Lauder

1998
Ronneby
Domare Riitta Aho, Finland
BIS CH Mandinah Careless Whisper
BIM CH Mandinah Companion
---------------------------------
Kinna
Domare Zita Fogarty, Irland
BIS Chapeau-Claque Hot Legs
BIM CH Alphavilles Sneak Preview

1999
Bosjökloster
Domare Maria Theresa Durando Fassio
BIS CH Kingsleah Blue Star
BIM CH Xenos Knox
---------------------------------
Tånga Hed
Domare Michael Dogerty, USA
BIS CH Tells Mrs Arouba
BIM Alphavilles Sneak Preview

2000
Bosjökloster
Domare Iveta Voitikova
BIS CH Kingsleah Blue Star
BIM Kingsleah Esteé Lauder
---------------------------------
Tånga Hed 
Domare Archlyn Clot
BIS CH Kingsleeah Blue Star
BIM CH El Khyrias Zeize The Day

>>
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2005 Tånga Hed. Domare Wilfriede Schwerm-Hahne
CH Mandinah From Here To Eternity & CH Mandinah Endless Whisper

Foto Tells

2006 Bosjökloster. Domare Lotta Brun
CH Quom Picasso’s Kazbek

2004 Tånga Hed. Domare Mary Jane Eather
CH Tash Kurgan Wild Wild West

2002 Bosjökloster. Domare Mark Coccozza 
CH Punapaulan Jalna

2001
Bosjökloster 
Domare Roberto Bongiovanni
BIS CH Tells Takin´Over
BIM CH Tells Just Call Me Miss
---------------------------------
Tånga Hed 
Domare George Kostopolous
BIS CH Ocrabelles Hijacked Jack
BIM CH Just Call Me Miss

2002
Bosjökloster 
Domare Mark Coccozza
BIS CH Punapaulan Jalna
BIM CH Karakush Absolutely
---------------------------------
Tånga Hed  
Domare Michael Canalizo
BIS Tells Just Call Me Miss
BIM CH Mandinah Free Like A flying Eagle

2003
Tånga Hed
Domare Kelly de Meijer, Holland
BIS CH Khanos Rigmarole
BIM Mandinah Free Like A Flying Eagle
---------------------------------
Bosjökloster
Domare Stefan Boieck
BIS CH Tells Just Call Me Miss
BIM CH Mandinah Expect No Less

2004
Tånga Hed
Domare Mary Jane Eather, Australien
BIS CH Tash Kurgan Wild Wild West
BIM CH Mandinah Emperor In Black
Bosjökloster
Domare Christina Jernberg, Sverige
BIS CH Xciting Bee Bee King
BIM CH Exxos Jasmin

2005
Bosjökloster
Domare Chris Amoo, GB
BIS CH Yazin Drums of Africa
BIM Summerstorm Back To Basic
---------------------------------
Tånga Hed
Domare Wilfriede Schwerm-Hahne, Tyskland
BIS CH Mandinah From Here To Eternity
BIM INT Nord CH Mandinah Endless Whisper

2006
Bosjökloster
Domare Lotta Brun, Norge
BIS CH Quom Picasso’s Kazbek
BIM CH Gengala Just Like That
---------------------------------
Tånga Hed
Domare Ray Barber, Australien
BIS CH Gengala Just Like That
BIM Khafka’s Just Another Blond

2007
Bosjökloster
Domare Dominique Danel, Frankrike
BIS CH Aviva Coeur A Coeur
BIM CH Khaos Zurprice
---------------------------------
Tånga Hed
Domare P. Gallardo, Spanien
BIS CH Agha Djaris Primary Colors
BIM Tash Kurgan Once Upon A Time 

2006 Bosjökloster BIM
2006 Tånga Hed BIS

CH Gengala Just Like That
Foto Sven Westerblad
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2008
Bosjökloster 
Domare Petra Vojtek
BIS CH Mandinah Expect No Less
BIM CH Vivat Sanraiz Garland Galaxy
---------------------------------
Tånga Hed 
Domare Patricia M Cruz
BIS CH Elan Sebring The Matrix
BIM CH Agha Djaris Reflection Of Xenos

2009
Bosjökloster
Domare Louise Hickie
BIS CH Star’t Cutting Trax Of Jhanzi
BIM Jangel’s Hell Of A Dream
---------------------------------
Tånga Hed
Domare Linn Appelby, UK
BIS CH Mandinah Hopeless Whisper
BIM CH Star’t Cutting Trax Of Jhanzi

2011
Vårgårda
Domare Nina Neswadba
BIS Moorflower’s Capolavoro
BIM Khaos Galaxy Raby
---------------------------------
Ljungbyhed Park
Domare Liisa Arias, Finland
BIS CH Jangel’s Hell Of A Dream
BIM Tells ChillsN’ Thrills

2012
Ljungbyhed
Domare Laurent Heinesche, Luxemburg
BIS CH Jangel’s Undercover Lover
BIM CH Jangel’s Hell Of A Dream

2013
Borås
Domare Joan Goldstein, USA
BIS Mandinah Just Around The Corner
BIM CH Elsto Khariz Amazing Amanda
---------------------------------
Ljungbyhed
Domare Susan Rhodes, England
BIS CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BIM Mandinah Judgement Day

2014
Ljungbyhed
Domare Louis Dehaes, Belgien
BIS CH Mandinah Impossible Is Nothing
BIM INT Nord CH Mandinah Irresistible 
Whisper

2016
Landskrona
Domare Juan Miranda, Mexico
BIS CH Tells Matrix Reloaded
BIM CH Kajvu Tell Me Im It

2019
Munka Ljungby
Domare Jerry Klein, USA
BIS Not Guilty Who’s Laughing Now
BIM Not Guilty Where’s Waldo

2008 Bosjökloster
Domare Petra Vojtek

CH Mandinah Expect No Less

2011 Vårgårda
Domare Nina Neswadba
Moorflower’s Capolavoro

2011 Ljungbyhed Park
Domare Liisa Arias 

CH Jangel’s Hell Of A Dream
Foto Yvonne Mukkavaara

2016 Landskrona. Domare Juan Miranda
CH Kajvu Tell Me Im It & 

CH Tells Matrix Reloaded. 
Foto Marie Louise Tell Collinge

2013 Ljungbyhed. Domare Susan Rhodes, England
CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman & Mandinah Judgement Day

Foto Jenny Jansson

>>
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Svenska afghanhundklubbens BIS Summer Show 1986-2019
1986 Skokloster
Domare Ole Staunskjaer, Danmark
BIS CH Unjas Kastor Khan
BIM CH El Khyrias Irmelin

1987 Skokloster
Domare hanhundar Anna Paton, England
Domare tikar Hermione Bruton
BIS CH Choice Be A Pepper
BIM CH Pices Chrisoula

1988 Skokloster 
Domare hanhundar Friedl Frankenberger, 
Tyskland
Domare tikar Henri Huygues Despointes
BIS CH Khandhu Smoke Screen
BIM CH Unjans Kastor Khan

1989 Skokloster
Domare hanhundar Sven Eklöf, Sverige
Domare tikar Pauline Hewitt, Australien
BIS CH El Caribas Joy For Khaos
BIM CH Unjans Kastor Khan

1986 Skokloster BIS CH Unjas Kastor Khan
Foto Tell

1987 Skokloster. CH Choice Be A Pepper & CH Pices Chrisoula
Foto Yvonne Mukkavaara

1989 Skokloster. CH El Caribas Joy For Khaos & CH Unjans Kastor Khan
Foto Yvonne Mukkavaara
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1990 Skokloster
Domare hanhundar Lotte Jörgensen, Dan-
mark
Domare tikar Carlos De Bango, USA
BIS CH Hunting High and Low
BIM Xciting Sweet Jazzabelle

1991 Skokloster
Domare hanhundar Alexander Schwartz, USA
Domare tikar Glorwina Schwartz, USA
BIS CH Syringa Set Me Free
BIM CH Yesterday, Today and Tomorrow

1992 Skokloster
Domare hanhundar Norman Huidobro, 
Spanien
Domare tikar Andrea Mayer de Othero, 
Frankrike
BIS CH Hunting High and Low
BIM CH El Khyrias Never The Less

1993 Skokloster
Domare hanhundar Espen Engh, Norge
Domare tikar Björg Foss, Norge
BIS CH Syringa Set Me Free 
BIM CH Xciting Bullet The Blue Sky

1994 Skokloster
Domare hanhundar Stephen Wheeler, Aus-
tralien
Domare tikar Colleen Khory, Australien
BIS CH A Place In The Sun
BIM CH Syringa Set Me Free 

1990 Skokloster. Xciting Sweet Jazzabelle & CH Hunting High and Low
Foto Yvonne Mukkavaara

1991 Skokloster. CH Yesterday, Today and Tomorrow & CH Syringa Set Me Free

1994 Skokloster
CH A Place In The Sun & CH Syringa Set Me Free

>>
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1995 Skokloster
Domare hanhundar Lou Guerrero, USA
Domare tikar Sandy Frey, USA
BIS CH Tash Kurgan Saturday Night Fever
BIM CH Tash Kurgan Golden Gate

1996 Skokloster 
10-års jubileum
Domare hanhundar Betsy Hufnagel, USA
Domare tikar Janis Reital, USA
BIS CH Yesterday, Today and Tomorrow
BIM CH Tash Kurgan Saturday Night Fever

1997 Skokloster 
Domare hanhundar Hans Anschober, 
Schweitz
Domare tikar Janina Stanizewska, Polen
BIS Xciting Right Said Fred
BIM Tash Kukrgan Saturday Night Fever

1998 Skokloster 
Domare hanhundar Jillian Night Messinger, 
England
Domare tikar Terri Borash, England
BIS CH Gengala Been There
BIM CH Syringa She Walks Like A Woman

1995 Skokloster
CH Tash Kurgan Saturday Night Fever & CH Tash Kurgan Golden Gate

Foto. I. Moholm

1996 Skokloster
CH Yesterday, Today and Tomorrow

Foto. I. Moholm

1997 Skokloster
Xciting Right Said Fred

1998 Skokloster. CH Gengala Been There
Foto S Westerblad
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1999 Skokloster 
Domare hanhundar Magnus Hagstedt, 
Sverige
Domare tikar Roberto Posa Schweitz
BIS Tells Mrs Arouba
BIM CH ScaramisPrivate Detectiv

2000 Skokloster
Domare hanhundar Domenique Danel, 
Frankrike
Domare tikar Betty Stites, USA
BIS CH Korelecs Kilimanjaro
BIM CH Kashara Disas Sinsation

2001 TAMMSVIK
Skokloster Summer Show
Domare hanhundar Richard Souza, USA
Domare tikar Louis de Haas, Belgien
BIS CH Tells Taking Over
BIM CH Tells Just Call Me Miss

2002 TAMMSVIK
Skokloster Summer Show
Domare Lynda Race England
BIS Look A Tiger In The Cage
BIM CH Ingenue Sebaztian

2001 Skokloster. CH Tells Taking Over & Tells Just Call Me Miss
Foto Yvonne Mukkavaara

2002 Skokloster
Look A Tiger In The Cage

1999 Skokloster. Tells Mrs Arouba
Foto Tell

2000 Skokloster
CH Korelecs Kilimanjaro

1999 Skokloster
Tells Mrs Arouba & CH ScaramisPrivate Detectiv

Foto Yvonne Mukkavaara

>>
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2003 TAMMSVIK
Skokloster Summer Show
Domare Lynn Mercer USA
BIS CH Tells Just Call Me Miss
BIM CH Tells Fit For Fight

2004 TAMMSVIK
Skokloster Summer Show
Domare Pat Latimer
BIS CH Khafkas Exotic Spice
BIM CH Tells Just Call Me Miss

2005 TAMMSVIK
Skokloster Summer Show
Domare Le Hedstrom USA
BIS CH Ingenue Sebaztian
BIM CH Gengala Just Like That

2006 MARIEFRED
Skokloster Summer Show
Domare hanhundar Helen Gibson, Australien
Domare tikar Iveta Vojtecova, Slovakien
BIS CH Jagannathas Yggdrasil
BIM CH Tash Kurgan Wild Wild West

2007 MARIEFRED
Skokloster Summer Show
Domare hanhundar Darko Petreski 
Domare tikar Roberta Hall, England
BIS CH Agha Djari´s Primary Colours
BIM CH Agha Djari´s Unplugged Version

2008 LÖVUDDEN
Skokloster Summer Show
Domare hanhundar Jay Hafford, USA
Domare tikar Jaime Ganoza, Peru
BIS CH Agha Djari´s Reflection of Xenos
BIM CH Aviva Coeur A Coeur

2009 LÖVUDDEN
Skokloster Summer Show
Domare hanhundar Regina Trump Pruyin, 
Holland
Domare tikar Audrie Van Steelant, Belgien
BIS CH Xcitin Xtravagant Creation
BIM CH Gold’N Copper She´s A Rainbow

2010 LÖVUDDEN
Skokloster Summer Show
Domare hanhundar Jim Hickie, Australien
Domare tikar Paul Britza, AUstralien 
BIS CH Jangel’s Cadiblack
BIM CH Jangel´s  Just Got The Look

2004 Tammsvik
CH Khafkas Exotic Spice & CH Tells Just Call Me Miss

Foto Yvonne Mukkavaara

2006 Mariefred. CH Jagannathas Yggdrasil & CH Tash Kurgan Wild Wild West
Foto Jan Malmsten

2005 Tammsvik 
CH Ingenue Sebaztian

Foto Strömberg

2010 Lövudden
CH Jangels Cadiblack
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2011 TAMMSVIK
Skokloster Summer Show
Domare hanhundar Peter Belmont, USA
Domare tikar Nicklas Eriksson ,Sverige
BIS CH Tells Chills N´Thrills
BIM CH Scaramis Unusual Me

2012 TAMMSVIK
Skokloster Summer Show
Domare Bo Bengtsson, USA
BIS CH Tells Matrix Reloaded
BIM Tells Lipstick Jungle

2013 TAMMSVIK
Skokloster Summer Show
Domare Kelly de Meyer, Holland
BIS CH Xciting Rattle N´Hum
BIM CH Kingslea Blue Heart

2014 TAMMSVIK
Skokloster Summer Show
Domare Annika Wiman Fagelund, Finland
BIS CH Khaos d´Aram
BIM CH Elsto Amazing Amanda

2014 Tammsvik
CH Khaos d´Aram

2013 Tammsvik. CH Xciting Rattle N´Hum & CH Kingslea Blue Heart
Foto Helena Wiström

2012 Tammsvik. Tells Lipstick Jungle & CH Tells Matrix Reloaded
Foto Camilla Fritz

>>
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2015 STRÖMSHOLM
Skokloster Summer Show
Domare Barbara Arndt, Canada
BIS CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BIM CH Whit Infinity´s Faraday Effect

2016 STRÖMSHOLM
Skokloster Summer Show
Domare John Bloor, England
BIS CH Pramya Eyes On Me Please
BIM CH Mandinah Judgement Day

2016 Strömsholm. CH Pramya Eyes On Me Please
Foto Sofia Fast 

2015 Strömsholm. Domare Barbara Arndt, Canada
CH Whit Infinity´s Faraday Effect & CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman

Foto Anna Sukhoveeva
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2017 STRÖMSHOLM
Skokloster Summer Show
Domare Espen Engh, Norge
BIS Ain´t Love A Bitch
BIM CH Mandinah Kingdom of Heaven

2018 STRÖMSHOLM
Skokloster Summer Show
Domare Beatrix Märki Casanova, Schweiz
BIS CH Alaquadar Rigoletto
BIM CH Mandinah Key To My Heart

2019 STRÖMSHOLM
Skokloster Summer Show
Domare Michael Canalizo, USA
BIS CH Jangel’s A Dream Come True
BIM CH Khaos Love A Rollercoster

2019 Strömsholm. CH Jangel’s A Dream Come True & CH Khaos Love A Rollercoster
Foto Tuss och Tass

2017 Strömsholm
CH Mandinah Kingdom of Heaven & Ain´t Love A Bitch

Foto Maud Fast 

2018 Strömsholm
CH Mandinah Key To My Heart & CH Alaquadar Rigoletto

Foto Maud Fast 

Vi tar gärna emot kompletterande resultat, speciellt från tiden före 1986 då vi var tre klubbar. 
Och bilder från den tiden och även senare så att vi kan ha dokumentet levande på vår hemsida.
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Minos

Ny champion!
FINSK OCH NORSK CHAMPION

KHAOS D’KING OF TODAY
C.I.B. YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW - NIGHTWIND UNIQUE QUEEN FOR KHAOS

UPPFÖDARE SAORI WOHLINÄGARE MAUD FAST 
FOTO HELI POIKONEN AD BY MARIE PALMQVIST
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Text Maud Fast

Afghanhundar kommer i många olika färger och enligt FCI:s rasstandard är alla färger till-
låtna. I den här artikeln försöker jag reda ut vad som styr afghanernas färger utifrån den 
kunskap som finns tillgänglig idag, i början av 2021. Vi vet att det finns en mängd gener 
som påverkar färger, och det hittas nästan årligen nya gener eller genvarianter utöver man 
redan känner till. Alla genvarianter man känner till idag är inte ännu testbara. 

KORT OM FÄRGGENETIK
Färgen hos hundar styrs av två olika pigment, eu-
melanin och phaeomelanin, som båda är en form av 
melanin, samma pigment som styr de flesta dägg-
djurs färger. Eumelanin är svart pigment och phaeo-
melanin är rött pigment. Eumelanin står för pigmen-
tering av både hår, nos, ögon och andra delar av 
hunden som har färg, medan phaeomelanin endast 
ger färg till hår. Olika gener kan förändra svart pig-
ment till grått, brunt och isabella, medan rött pig-
ment inte på samma sätt ändras, det förekommer 
bara i olika nyanser och intensitet. Vitt är inte en 
färg, utan innebär avsaknad av pigment. De flesta 
vita hundar är inte genetiskt vita, utan väldigt ljust 
röda. Hos vita afghanhundar ser man ofta en svag 
skiftning i aprikos någonstans på hunden, även om 
de ger ett totalt vitt första intryck. 

Vilket pigment en cell skall producera styrs av ge-
nerna. En gen är kort sagt en samling instruktioner 
i djurets DNA, som informerar cellen vilket protein 
den skall producera, när det gäller färger är det då 
pigmentprotein vi talar om. Gener kommer i olika 
versioner, dessa versioner av en gen kallas allel. 
Varje djur har två alleler, den ena ärvd av pappan, 
den andra av mamman. Alleler benämns med bok-
stäver, t ex KB för dominant svart. Homozygot be-
tyder att hunden har samma uppsättning av alleler, 
medan heterozygot att den har olika uppsättning. 
Generna är kopplade till varandra i långa DNA-ked-
jor. Var DNA-kedja bildar en kromosom. Genens 
plats på DNA-kedjan i kromosomen kallas lokus (pl. 
loki).

Viktigt är att förstå skillnaden i dominanta och re-
cessiva alleler. Då det i ett lokus finns flera alternati-
va alleler har de en inbördes dominansordning. Do-
minanta alleler skrivs i regel med stor bokstav, och 
recessiva med liten. Tex i E-lokus är allelen för svart 
mask den mest dominanta, dominoallelen är reces-
siv i förhållande till svart mask, men dominant över 
recessiv röd. Vid fullständig dominans täcker den 
dominanta genen helt den recessivas uttryck. Vissa 
alleler är ofullständigt dominanta, vilket betyder att 

den dominanta i ett fall av heterozygota alleler låter 
den recessiva allelen få ett milt eller partiellt uttryck. 

Ett exempel på detta är allelerna för vita fläckar: en 
enfärgad hund är SS, en heterozygot Ssp och en 
recessiv homozygot spsp, spsp hunden har stora 
vita fläckar eller vita fält i sin päls. Eftersom sp är 
recessiv borde den inte få uttryck hos Ssp hunden, 
men då S är ofullständigt dominant kan lite vita 
fläckar synas hos den heterozygota hunden. Detta 
kan man se tex som små fläckar på nosen, hakan 
eller i nacken.

Med genotyp avses den genetiska make-up djuret 
har. Fenotyp igen betyder hur djuret ser ut. Här gäl-
ler det att skilja på det genetiska språket och vad 
man inom olika raser kallar färger. Ett typexempel 
på det är den färg afghanfolk kallar ”blå”. Genetiskt 
sett är blå en diluterad version av svart, där allt svart 
pigment, även i nos och ögon, diluterats, spätts ut, 
till grått. Afghanhundens ”blåa” färg uppstår av en 
kombination av dominoallelen och allelen för domi-
nant svart, och påverkar endast det svarta pigmen-
tet i pälsen. Genetiskt sett är alltså alla blåa afghan-
hundar en sorts domino. 

Genom en DNA-test kan man få reda på vad för ge-
notyp hunden har för de alleler det finns en gentest 
för. Genom att studera hundens föräldrar och hun-
dens avkomma kan man också delvis sluta sig till 
vilken genotyp hunden har, men ovanliga recessiva 
alleler kan länge ligga dolda och dyka upp först då 
hunden paras med en annan hund som bär samma 
ovanliga allel. 

Nyckel till bildtexterna. Om en hund är testad står 
det utskrivet alla testade alleler den bär. De två al-
lelerna är separerade med ett snedsträck. De flesta 
hundarna på bilderna är inte testade, men man kan 
ändå på basen av utseende, föräldrar och ibland 
avkomma sluta sig till vad för alleler de bär. Då det 
inte är klart vad den andra allelen är betecknas det 
med ett kort streck; Em/-, KB/-.

Om afghanhundars färger
Fotografer och namn på hundarna finns i slutet av artikeln.
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K lokus

K lokus finns på kromosom 16 och genen betecknas CBD103. I K-lokus 
vet man att det finns åtminstone tre olika alleler, KB, KBr och ky. Tyvärr 
kan inte gentest särskilja KBr, och brindle hundar rapporteras ofta som 
KB/ky. Dominansordningen är KB, KBr, ky. 

KB Dominant svart 
En hund som i K-lokus bär Kb är svart. Till sin genotyp är den KB/KB, 
KB/KBr eller KB/ky. Den dominanta svarta färgen påverkar såväl hår 
som övrigt pigment. För att hunden skall vara svart räcker det att den 
har en KB.

Svarta hundar kan få en brunaktig nyansskiftning i sin svarta päls. 
Detta kallas seal, och man vet inte säkert vad det beror på. Seal fär-
gade hundar i andra raser är i regel KB/ky, liksom åtminstone några 
afghaner. Man tror att färgen från A-lokus (Ay/-) får ett svagt uttryck hos 
dessa heterozygota hundar och det påverkar den svarta färgen. En an-
nan förklaring skulle vara att hunden bär både mask och domino, och 
dominogenen skulle påverka det svarta pigmentet (läs mera om domi-
nogenen nedan under E lokus). Hos svarta hundar kan också synas 
svaga tan-tecken, så kallad ghost tan, och här ligger samma samband 
bakom som torde ligga bakom seal färgen, hunden är KB/ky i K-lokus 
och At/At i A-lokus, och tantecknen får svagt uttryck trots den svarta 
färgen. Hos afghan förekommer tydlig ghost tan dessutom under på-
verkan av dominoallelen.

Bild 1-2. På basen av föräldrarna vet man att både hund 1 och 2 är KB/ky. Hunden på bild 2 bär dessutom troligen mask och domino, Em/Eg, 
då den har en svag färgskiftning vid öronen. Gällande A lokus kan man inte utan gentest säga något om vilka alleler hunden bär.

KBr Brindle
Näst dominant i K-lokus är brindle. Tekniskt sett fungerar brindle som 
en sorts mosaik, där K genen har blivit duplicerad på kromosomen, så 
att det finns både en KB version och en ky version, vilket leder till att en 
del celler på ger uttryck för KB svart och en del celler för ky röd.  Det 
är mycket svårt att testa, och brindle hundar testar ofta som KB/ky. Det 
betyder att om hunden testar KB/ky kan den vara svart som bär ky (KB/
ky), svart som bär brindle (KB/KBr), homozygot brindle (KBr/KBr) eller 
heterozygot brindle (KBr/ky). Om en svart hund bär på brindle kan man 
fastställa det endast genom att använda den i avel med en partner som 

ger möjlighet för avkomman att uttrycka brindle. En KBr/KBr eller KBr/
ky hund ger uttryck för den färg den har enligt A-lokus, men all phaeo-
melanin, röd färg, i pälsen blir randad, brindlad. En KBr/- Ay/Ay hund 
kommer att ha brindle genom hela sin päls, medan en KBr/- At/At kom-
mer att ha brindle endast på sina tan tecken, en sk black and brindle. 
En brindle hund kan bära mask, och den brindle färgen påverkas också 
av dominoallelen Eg (se mera nedan).  Hur mörk brindle hunden är 
beror troligen på huruvida hunden är KBr/KBr eller KBr/ky, så att den 
heterozygota formen ger en ljusare brindle färg. Även hundens alleler 
i I-lokus torde påverka hur intensiv den röda färgen i brindlingen är. 

Bild 3-4. Den långa pälsen på en brindle hund förändras mycket under dens livstid. 
Den här rödbrindle bär inte mask, E/-, KBr/-, Ay/-

>>
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Bild 5
En rödbrindle. Hunden testad Em/Em, Kbr/ky, Ay/Ay

Bild 6
En ljus brindle. Em/-, KBr/-, Ay-

Ky ”Inte svart” 
Recessiv till både dominant svart och brindle är allelen ky. 
En hund som är ky/ky är helt enkelt ”inte svart” och ger fullt uttryck för allelerna i A lokus och E lokus. 

A lokus

A lokus finns på kromosom 24, och genen betecknas ASIP. I A-lokus 
känner man till fyra alleler; Ay (sobel), Aw (agouti), At (tan tecken) och a 
(recessiv svart), men man vet att det finns andra alleler än at som styr 
tan-tecken hos vissa raser. Hos afghanhund har påträffats Ay och At. 
A lokus alleler bestämmer vilka celler som producerar svart pigment. 
Om hunden är homozygot dominant svart KB ger den inte uttryck åt 
allelerna i A-lokus, medan en heterozygot KB/ky kan ge svagt uttryck 
för A lokus. 

Ay Sobel
Ay är allelen med högst dominans i A lokus. Ay ger en sobelfärg, som 
hos afghanhundar brukar kallas golden, om hunden är varmt guldfär-
gad, eller silver, om hunden är kallare ljus till nästan vit. En sobelfärgad 
afghan är guld/silverfärgad i hela pälsen. En sobelfärgad afghan utan 
mask skiljer sig från en recessivt röd på att den har svarta morrhår. Hos 
en del sobelfärgade afghanhundar  kan man se ett dominolikt pann-
band och en inblandning av svarta hår i sadeln. Detta kallas att hunden 
är skuggad. Ibland har hunden också partier av ”sot” i pälsen, klart gråa 
områden som kan variera från ljust grått till blygrått. Vad som förorsakat 
det gråa i pälsen vet man inte, men väldigt många sotiga afghanhundar 
är heterozygota Ay/At. Sobelfärgade afghanhundar har i regel svarta 
öronspetsar och ibland svart på svansen. 
 

Bild 7
En relativt mörkt röd sobel med mask. 

Em/-, ky/ky, Ay/At

Bild 8
En ljusare sobel med en liten mask. 

Em/-, ky/ky, Ay/-

Bild 9
En ljus sobel med mask. 

Em/-, ky/ky, Ay/At

Bild 10 
En sobel med mask. 

Hunden är testad, Em/Em, ky/ky, Ay/Ay.

Bild 11
En skuggad sobel utan mask. 

E/-, ky/ky, Ay/At

Bild 12
En rejält skuggad och sotad sobel med mask. 

Em/-, ky/ky, Ay/-
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Bild 13
En ljus skuggad sobel med ovanligt mycket sot och med mask.

Em/-, ky/ky, Ay/-

Bild 14
Ljus skuggad sobel med mask. 

Em,-, ky/ky, Ay/At

Bild 15-16. En jämförelse mellan ansiktsteckningen hos en sobel (bilden till vänster) och en skuggad sobel (bilden till höger). 
Hunden på bild 2 är testad Em/Em, ky/ky, Ay/At. 

Aw Agouti
Aw står för agouti, och ger varggrå färg. Det finns bilder av afghanhun-
dar från ursprungsländerna som ser ut att bära agouti, och hos saluki 
har man påträffat några enstaka hundar med färggenen, så det är inte 
otänkbart att färgen skulle förekomma även hos afghan. Hittills har inga 
testade agouti afghaner rapporterats.

At Tantecken
Recessiv i förhållande till Ay allelen är At, som ger tan tecken. Det inne-
bär att för att en hund skall visa tan tecken måste den vara homozygot 
för At (eller At/a, men a torde inte förekomma hos afghanhund). At ger 
väldigt distinkta tantecken; röda fläckar ovanför ögonen, rött på sidan 
av nosen, på kinderna, på halsen just under käken, på frambröstet, på 
nedre delen av benen och under svansen. Huvudfärgen är svart (ev 
modifierad av andra gener). Hur djupt röda de tanfärgade tecknen är 
beror av andra modifierande gener, men åtminstone I-lokus torde på-
verka intensiteten. Tanfärgade hundar kan ha svart på tårna. Är hunden 
KBr/KBr eller KBr/ky i K lokus får den brindlefärgade tantecken. 

 

>>
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Bild 17
En black and tan med liten mask.

Em/-, ky/ky, At/At

Bild 18. En black and tan utan mask med 
intensivt röda tanmarkeringar. 

E/-, ky/ky, At/At

Bild 19. En ung black and tan utan mask 
med ovanligt ljusa tantecken. 

E/-, ky/ky, At/At

Bild 20. En black and tan vars svarta päls inte är djupsvart. 
Det kan bero på att hunden bär på dominogenen. 

Hunden är testad Em/Eg, ky/ky/, At/At

Bild 21
Vuxen black and brindle. De brindlefärgade tecknen är 

knappt synliga i den vuxna pälsen. Kbr/-, At/At

Bild 22
I anskitet syns brindletecknena tydligt på denna unga 

black and brindle utan mask. E/-, KBr/-, At/At
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E lokus

E lokus befinner sig på kromosom 5 och genen betecknas MC1R. Al-
lelerna i E-lokus ger nästan alla mönster i pälsfärgen som inte styrs 
från A-lokus. Av E lokus alleler har fyra påträffats hos afghanhundar, 
Em, E, Eg och e. Utöver dem ger Eh grizzlefärg till cockerspaniels, och 
EA grizzlefärg till arktiska spetsar samt chihuahua och Xoloitzcuintle. 
Dominansordningen i E lokus är Em, E, Eg/Eh/EA, e.

Mask Em
Den mest dominanta allelen i E lokus är Em, som ger hunden en svart 
mask på nosen. Hunden behöver bara en Em för att ge uttryck för 
mask. Masken kan variera i storlek från att bara täcka lite runt nosen 
och runt munnen till att gå upp över ögonen. Vad som styr omfattningen 
av mask känner man idag inte till. Maskens färg kommer av svart pig-
ment, och kan påverkas av generna i D och B lokus hos de raser där 
dilutblå och leverfärg förekommer. Mask kan synas på hundar som i A-
lokus är sobel, tan-tecknade eller agouti, och i K lokus inte är dominant 
svarta. I de raser där greying genen finns påverkas masken inte av att 
resten av pälsen sakta blir grå. Det är okänt varför så sker.  
 

Bild 22-27. Masken på en afghanhund kan varjera från att bara täcka lite av nosspetsen och munnen till att gå långt över ögonen. 
Vad som styr omfattningen är inte känt. Hunden på bilden nederst till vänster är testad Em/Em, ky/ky, Ay/Ay.

>>
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E
E innebär att E lokus inte påverkar hundens färg, utan färgen bestäms helt av K och A lokus. 

 

Bild 28. Tre black and tan, av vilka de två till vänster är masklösa. Hunden till vänster E/-, ky/ky/, At/At, hunden i mitten troligen E/Eg, ky/ky, At/At 
då den har den för dominohundar typiska randen på nosknappen, hunden till höger bär en minimal mask, Em/-, ky/ky, At/At.

Bild 29. Masklös skuggad sobel. E/-, ky/ky, Ay/At

Domino Eg
Eg allelen var den första dominoallelen man upptäckte. Den förekom-
mer hos saluki (hos saluki kallas den grizzle), afghanhund (domino) 
och borzoi (hos borzoi kallas den sobel, bör dock inte blandas med Ay 
sobel). En domino afghan kan aldrig ha mask, då mask är dominant 
över domino. Den dominotypade teckning man kan se hos vissa so-
belfärgade afghaner kommer från sobelvarianten, inte från dominoge-
nen. För att ge uttryck för domino måste E-lokus vara EgEg eller Ege. 
Det verkar dock som om hos afghanhund Em mask inte är fullständigt 
dominant över Eg, då en hund med Em/Eg i E lokus kan visa svaga 
tecken på färgförändring i det svarta pigmentet. En Em/Eg black and 
tan är inte djupsvart i den långa svarta pälsen, utan det svarta kan slå 
i svagt i brungrått, en Em/Eg svart kan visa en svag gråskiftning i sin 
långa päls och en Em/Eg brindle kan vara gråare i brindlingen än en 
Em/Em brindle. Även masken hos en Em/Eg kan påverkas åt det grå-
skiftande hållet.

När dominoallelen är den dominanta genen kan dens påverkan på fär-
gen indelas i två led, beroende på om hunden i A-lokus har tan-tecken 
(At/At) eller inte (Ay/Ay, Ay/At). Vi finner här den klassiska dominofär-
gade afghanen, men också en rad färger vi inte är vana att associera 
med domino. Kännetecknande för Eg är att svarta pigmentet påverkas 
så att det inte är svart utan grått i olika nyanser från ljusgrått till blygrått 
och mörkt blågrå.

En afghanhund med tantecken At/At kombinerat med domino Eg och 
ky/ky i K-lokus ger en klassisk dominofärgad hund med grå sadel och 
diadem i pannan, den långa pälsen mer eller mindre ljus och ljusfärgat 
ansikte. Hur ljus den långa pälsen är och hur mörk den korta pälsen är 
beror på de modifikatorer som styr färgintensitet. Om hunden i K-lokus 
är brindle, dvs KBr/KBr eller KBr/ky kommer hunden att ha brindle teck-
ning i den långa pälsen, men domino sadel, diadem och ljus ansikts-
teckning. Och om hunden i K-lokus är KB/ky kommer den att ha mörkt 
grå lång päls och tanteckning i ljust blågrått. Det är inte klart om tan 
teckningen syns även då hunden är KB/KB i K lokus.
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Då hunden i A-lokus inte bär tan-tecken utan är Ay/Ay uppstår i princip 
samma färger men enfärgade. Den färg vi hos afghanhund kallar blå 
uppstår när hunden i E-lokus bär  domino (EgEg eller Ege), i K-lokus 
dominant svart, (antingen KB/KB, KB/KBr eller KB/ky), och i A-lokus Ay/
Ay. En blå afghan har svart nos, ögonkanter och läppar, samt normal-
färgade ögon. Vad som styr om den blå färgen är näst intill svart eller så 
ljus som hos en chinchilla eller beigetonad känner man i dagsläget inte 
med säkerhet till, men det är möjligt att de ljusa blåa afghanerna är Kb/
Ky i K-lokus, och det låter lite av A lokus få uttryck, varvid den blågråa 
färgen blir ljusare och ibland mera beigetonad. Intensitetsmodifikatorer-
na påverkar med största sannolikhet också huruvida färgen är kall eller 
varm. Om hunden i K-lokus bär brindle (KBr/KBr eller KBr/ky) förändras 
brindlefärgen till blåbrindle. Intensiteten kan variera, och kan eventuellt 
bero på o hunden är KBr/KBr eller KBr/ky, samt av intensitetsmodifika-
torerna. Slutligen hundar som i K-lokus bär ky/ky får i kombination med 
Eg och Ay/Ay en creme färg, som kan variera i intensitet från relativt 
röd till nästan vit. En dominocremefärgad afghan kan i regel inte utan 
gentest skiljas från en recessivt röd. 

En klassisk domino afghan är Eg/-, ky/ky, At/At. 
Den långa pälsen kan ha olika nyans från vit till creme.

Bild 30, 31 och 32.

Bild 33-34. Två olika kraftigt tecknade domino. Domino på bilden till höger med den för domino typiska ljusa randen på nosknappen. 
Eg/-, ky/ky, At/At.

30

31 32

>>
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Bild 35-37. Domino brindle. 
Bildserien visar hur den långa pälsen förändrade sig under hundens liv, bilderna är tagna när hunden är unghund, 4 och 11 år gammal. 

Eg/-, KBr/-, At/At

Bild 38
En blå med tantecken. 

På basen av hundens avkomma 
vet man att den är Eg/-, KB/ky, At/At.

Bild 39
En blå med tantecken. 

Eg/, KB/-, At/At. 

Bild 40
En ljus blå. 

Eg/-, KB/ky, Ay/-

Bild 41. En mörk blå. Hunden är testad Eg/Eg, KB/ky, Ay/At. Bild 42. En ljusare blåbrindle. Eg/-, KBr/-, Ay/-
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Bild 43-44. En ljus, på vissa ställen rent beige, blå. Eg/-, KB/-, Ay/-. 

Bild 45. En blåbrindle. Eg/-, KBr/-, Ay/-

Bild 47. En creme. Eg/-, ky/ky, Ay/-

Bild 46. En mycket ljus blåbrindle. Eg/-, KBr/-, Ay/-

Kb/ KBr/ ky/

At/ Blå med 
tantecken 
(vid Kb/ky)

Dominobrindle Domino

Ay/ Blå Blåbrindle, 
oysterbrindle

Creme

Dominogenen Egs inverkan 
på pälsfärg hos afghanhund

>>
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Recessiv röd e
Den mest recessiva allelen i E-lokus är e, som ger röd färg i olika nyan-
ser, från djupt röd till nästan helt vit. En hund som är homozygot ee har 
inga svarta hår över huvudtaget. Hos en hund med ee kommer därför 
inga andra lokus fram, då inget svart pigment produceras.  Däremot 
kan nosen, ögonkanterna och läpparna vara svartfärgade, även om no-

sen ofta hos recessivt röda afghanhundar är ljusröd redan när hunden 
är ung. Intensiteten i den röda färgen varierar stort, och påverkas av 
olika intensitetsmodifikatorer. En recessivt röd afghanhund kan se ut 
som en sobel (golden) utan mask, men morrhåren berättar i regel vil-
kendera det är, sobeln har svarta morrhår och den recessivt röda ljusa. 

Intensitet och greying
Man vet i dagsläget att det är flera olika gener som påverkar hur inten-
siv den röda/gula färgen är, och det är troligt att det även är flera olika 
som påverkar gråskiftningar. Om vi tänker på hur olika golden och silver 
nyanser en sobel afghanhund har eller hur mycket tantecknen hos en 
black and tan kan variera i intensitet, så förstår man vad det är frågan 
om. När det är många olika gener som påverkar hur en egenskap ser ut 
kallar man generna modifierande gener. En handfull olika modifikatorer 
har identifierats, och kommersiella tester har nyss kommit ut. Afghan-
hundar påverkas av Intensity, och det är möjligt att de också påverkas 
av Greying, men det är fullständigt oklart om de tre övriga nu testbara 

modifkatorerna påverkar deras färg. Fler hundar behöver testas för att 
man skall kunna närmare reda ut hur dessa modifikatorer påverkar och 
samarbetar hos afghanhundar. 

I Intensity
En gen som i alla fall påverkar afghanhundens färgdjup och nyans är 
MFSD12 på kromosom 20, I lokus, där I står för Intensity. Den domi-
nanta allelen I ger den rödaste färgen, men är ofullständigt dominant 
över i, vilket leder till att en heterozygot I/i har en ljusare röd/gul färg än 
en homozygot I/I, men mörkare än en i/i. 

Bild 48-49. Två creme, som visar hur den röda färgen skiljer sig i intensitet mellan en I/i och en i/i hund. 
Båda hundarna är testade och den till vänster är Eg/e, ky/ky, Ay/At, I/i, och hunden till höger är Eg/e, ky/ky, Ay/Ay, i/i

En färgteckning man tror att hör samman med I lokus är counters-
hading, även kallat urajiro. En hund med countershading har symme-
triska ljusa fläckar ungefär där tantecken skulle vara, ofta nästan vit 
ton. Hos en black and tan kan tantecknen synas i kanterna av de ljusa 
partierna. Endast områden med röd päls påverkas. Countershading har 
aldrig så skarpa kanter som de vita fläckar många afghaner har på tår 
och förbröst, utan smälter mjukare in. Countershading skall inte hel-
ler förväxlas med att hunden har mycket ljusa tantecken. Hunden på 

bilderna är en skuggad sobel, nästan vit i den långa pälsen med apri-
kosfärgad sadel. På valpbilderna ser man hur den på frambröstet har 
en ljus markering i den form tantecken brukar ha, och på vuxen bilden 
syns tydligt de vita markeringarna ovanom ögonen samt på sidan av 
nosen. Om hunden bär mask täcks de ljusa tecknen i ansiktet av mas-
ken (oberoende av hur omfattande mask hunden bär), och counters-
hading syns främst på fötter, insidan av benen och frambröstet.

Bild 50-51
Sobel afghanhund med 

countershading 
som valp och vuxen.

E/-, ky/ky, Ay/At
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G Greying
En annan gen som kanske påverkar färgen hos afghanhundar är Grey-
ing, på genen KITLG. Tidigare trodde man att det endast är svart pig-
ment som påverkas av G, men nu är det fastställt att även rött pigment 
påverkas.  Hos afghanhundar förekommer black and silver och svart 
färgade hundar där pälsen från rötterna börjar anta en ljusare gråaktig 
färg när hårstrået växer. Dessa hundar föds alltid som normalt färgade 
svarta, och grånar i den långa pälsen med åldern. Det är möjligt att det 
är här samma fenomen som hos svarta-blå-silver och röd-aprikos-cre-
me pudlar, där hårstrået under sin tillväxtperiod ändrar färg från svart 
till grått eller rött till aprikos. G som ger grånad är ofullständigt dominant 
över g, så att en homozygot G/G grånar mycket, en heterozygot G/g 
grånar lite, samt en homozygot gg inte grånar alls.

S lokus fläckighet
S lokus torde omfatta flera olika varianter av vita fläckar, av vilka endast 
piebald sp i dagsläget går att testa. De vita fläckarna är pigmentlösa, 
dvs cellerna producerar varken svart eller vitt pigment. S lokus befinner 
sig på kromosom 20, genen betecknas MITF. Afghaner är i regel S/S, 
dvs de har inga vita fläckar.

Sp piebald
Den form av vita fläckar som ibland förekommer hos afghaner kommer 
troligen i de flesta fall av piebald, sp. S är ofullständigt dominant över 
sp, vilket betyder att också den heterozygota formen S/sp påverkar 
hundens färg. Sp kan ge i heterozygot form skarpt avgränsade vita 
fläckar på nosrygg, haka, bröst och nacke, men skall inte förväxlas med 
de små fläckar som väldigt många afghaner har på tår och förbröst, 
och som kommer av att färgen under fosterstadiet inte fullständigt spri-
dit sig. Homozygota sp/sp afghanhundar är väldigt ovanliga, då man i 
västvärlden föredragit att avla på hundar utan vita fläckar. Hos saluki 
och borzoi förekommer sp/sp typen av fläckighet allmänt, som hos sa-
luki kallas particolor. Sp går att testa. 

Si Irish spotting
Den typ av vit färg som tex border collien har kallas Irish spotting, och 
går inte i dagsläget att testa. Det är inte ens helt klarlagt att Si förekom-
mer i samma lokus som Sp, men allelen kallas än så länge Si. Det är 
möjligt att de afghanhundar som har olika omfattning av vit bläs, vit 
krage samt vita ben bär Irish spotting eller möjligen white head (se 
nedan). Gentest har visat att färgteckningen hos dessa sk pandafär-
gade afghanhundar inte kommer av piebald sp eller KIT genen som ger 
schäferhundar en snarlik färgteckning. Det är också möjligt att en del 
mindre fläckar hos afghan kommer av Irish spotting och inte piebald. 
För att få klarhet i det krävs det att flera afghanhundar med fläckar 
testas. 

White head
En del raser har omfattande vita fält på huvudet, även om kroppen är 
färgad. Denna färgvariant kallas white head, och går inte att testa. Fär-
gen förekommer tex hos whippet. 

T lokus Ticking
Ticking betyder att det på vita områden uppstår färgade prickar, fläckar 
som kan öka i antal, och med tiden kan till och med helt täcka den vita 
fläcken, så att det ser ut som om hunden aldrig haft en vit fläck. Ticking 
kan bara uppstå på rent vita, dvs färglösa områden. Ticking betecknas 
med T, och tros vara ofullständigt dominant, så att en homozygot TT 
hund har omfattande ticking, medan en heterozygot Tt har ticking i min-
dre omfattning. En hund utan ticking betecknas tt. För ticking finns för 
närvarande inget test. Ticking förekommer hos afghanhundar, men det 
är inte känt hur utbrett det är då det endast syns om hunden har vita 
fläckar, vilka igen inte är vanliga hos afghanhund.

D lokus
D står för dilution och styrs av genen MLPH på kromosom 25. Dilution 
bleker ut allt svart pigment till grått, såväl i päls som annat pigment. En 
svart hund med dd är grå, har grå nos och ögonkanter och gråblå ögon. 
Färgen förekommer hos tex greyhound och italiensk vinthund. Det finns 
inte bekräftat att diluterad blå (dd) skulle förekomma hos afghanhund, 
utan alla afghanhundar är DD. Blå afghanhundar har svart nos och 
normalfärgade ögon, och är följaktligen dominant svarta med domino. 

B lokus
B lokuset, som avgör om svart pigment är svart eller förändras till lever-
färg och styrs av genen TYRP1 på kromosom 11. B, som afghaner bär, 
betyder att hunden inte är leverfärgade. Den recessiva allelen b ger 
brun färg istället för svart, och påverkar även färgen på ögon, nos och 

ögonkanter, dvs allt svart pigment påverkas. b bleker inte ur den svarta 
färgen utan förändrar den till leverfärg.

Afghanhundar som ser ut att vara leverfärgade (bb) finns dokumente-
rade på bilder från ursprungsländerna (Indien och Pakistan), men inga 
torde ha exporterats till väst. Då leverbrun förekommer hos saluki och 
bland ursprungslands afghanhundar är det inte otänkbart att leverfärg 
skulle kunna dyka upp hos afghanhundar i väst.

En hund som bär både dd för urblekning och bb för lever kallas isabel-
lafärgad. Denna färg förekommer inte hos afghanhundar. 

Saddle tan
Saddle tan på genen RALY på kromosom 24 ger en krypande svart 
mantel hos en tantecknad hund, av den typ som schäfer eller beagle 
har. Hundarna föds som black and tan, och med åldern drar sig den 
svarta färgen tillbaka tills endast en mantel återstår. Många afghaner 
bär allelerna för saddle tan, men det verkar inte som om teckningen 
får uttryck hos afghanhundar, trots att de är bär tantecken i A lokus. 
Ett exempel på en black and tan afghanhund som bär gener för saddle 
och är tantecknad är hunden på bild 20. Som på bilden syns har den 
fullständigt normal tanteckning.

M Lokus Merle
M lokus befinner sig på kromosom 10, genen betecknas PMEL. Al-
lelen M som ger merle färg är dominant över m. Merle är en färg som 
inte förekommer hos afghanhund, alla afghan hundar är m/m. Alla hun-
dar som bär merle härstammar från en och samma hund som bar den 
mycket komplicerade mutationen som resulterade i merle. Man tror att 
den första merlefärgade hunden levde för tvåhundra till femhundra år 
sedan någonstans i Europa, och troligen var någon typ av vallhund. Då 
stamböckerna stängdes för 150 år sedan fanns redan merle som en 
etablerad färg i många raser, varav de flesta var vallhundar. I modern 
tid har man genom att korsa olika raser etablerat merle i nya raser, men 
afghanhund hör inte till dem. 

>>

ATT TESTA SIN AFGHANHUND
Att gentesta sin hund för färg är nuförtiden en relativt enkel process. 
Man beställer och betalar testet online, och får hemskickat ett testkit. 
Testkitet omfattar några borstar med hjälp av vilka man tar ett prov från 
insidan av hundens kind, från slemhinnan. Borstarna får torka 15 mi-
nuter, varefter de försluts enligt laboratoriets instruktioner, och skickas 
i svarskuvertet till laboratoriet. Vissa laboratorier kan även testa hår, 
blod och sperma. Flera stora laboratorier har färdiga paket med en pa-
nel för färger och andra egenskaper och en panel för hälsotester. Olika 
laboratorier har lite olika omfattning i vilka test de gör, och många labo-
ratorier som inte har hela testpaket utför enskilda lokustest De enskilda 
lokustesterna är i regel mycket dyrare i förhållande än att välja ett helt 
testpaket, men om det bara är ett enskilt lokus som intresserar är det 
ett fördelaktigt alternativ. 

MyDogDNA
https://mydogdna.com
MyDogDNA gick hösten 2020 samman med Wisdom panel, men har 
fortfarande ett eget testpaket som omfattar 211 olika sjukdomar och 
45 olika egenskaper (färg och utseende). Det som saknas ur MyDogD-
NAs färgtestpanel är andra intensitetsmodifikatorer än Intensity lokus. 
MyDogDNA är europeiskt, och postning av testkit går förhållandesvis 
snabbt.

Wisdom panel
https://www.wisdompanel.com/en-gb/about-traits
Wisdom panel står i nuläget bakom MyDogDNA, men har sina egna 
testpaket. Wisdom panel essential omfattar rastest, 25 sjukdomar och 
30 egenskaper (färg och utseende). Wisdom panel premium omfattar 
rastest, 180 sjukdomar och 30 egenskaper. 

Embark
https://embarkvet.com/products/dog-traits/traits-list/
Embark har två olika paket med såväl ras som hälsa och egenskapspa-
neler.

US Davis 
https://vgl.ucdavis.edu/panel/dog-coat-color-basic-panel
US Davies har ett paket som endast omfattar färger.
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LISTA ÖVER HUNDAR OCH FOTOGRAFER
Bild 1 -   Neliapilan Dynamiitti-Jane, 
  foto Soile Perjus
Bild 2 -  Xanaghan’s Pippi I Paradiset, 
  foto Gunilla Andersson
Bild 3 -  Agha Djari Urban Cowboy, 
  foto Soile Perjus
Bild 4 -  Agha Djari Urban Cowboy, 
  foto Kerttu Leutola
Bild 5 -  Alfajiri Changeez, 
  foto Thomas Plersch
Bild 6 -  Thuja Fancy Pants, 
  foto Sinikka Kallio
Bild 7 -  Khaos Charlemagne, 
  foto Lea Koivistoinen
Bild 8 -  Khaos Paddy d’Holyman, 
  foto Maria Nassirpour
Bild 9 -   Pramya Don’t You Want Some, 
  foto Janika Nisula
Bild 10 - Kirman Uzma, 
  foto Soile Perjus
Bild 11 - Sheralji Angels Are Forever, 
  foto Marja Saurikoski-Eskelinen
Bild 12 - Yhazin Finders Keepers, 
  foto Saori Wohlin
Bild 13 - El Kamas Ravi-Shankahr
  foto Terja Koivumäki
Bild 14 - Mandinah Key To My Heart, 
  foto Misi
Bild 15 - Khaos Paddy d’Holyman, 
  foto Maria Nassirpour
Bild 16 - Yhazin Freelancer, 
  foto Saori Wohlin
Bild 17 - Sheralji Quite A Sight, 
  foto Henna Siirtola
Bild 18 - Sheralji Queen Of Revenge, 
  foto Henna Siirtola
Bild 19 - Neliapilan Aave Maria, 
  foto Maija Pakarinen
Bild 20 - Pramya Eyes On Me Please, 
  foto Maud Fast
Bild 21 - Scaramis Attention Please, 
  foto Salla Suokas

Laboklin
https://shop.labogen.com/service-list/?group=2&animal=5
Laboklin är ett tyskt laboratorium som erbjuder test av enskilda färger, 
samt olika hälsotest.
 

Källor och om du vill lära dig mera:
Dog coat colour genetics
http://www.doggenetics.co.uk

Informativa Facebook grupper:
Coat color and genetics
https://www.facebook.com/groups/CoatColorAndGenetics
Sighthound colors 
https://www.facebook.com/groups/328702477140963/?multi_per-
malinks=4003532902991217
Färggenetik hos hundar 
https://www.facebook.com/groups/1468981753333320

Har du testat din afghanhund och vill  
dela med dig av resultatet? Maila mig på 
maud.s.fast@gmail.com

Bild 22 - Scaramis Emotion In Motion, 
  foto Salla Suokas
Bild 23 - Khaos Red Reward Of Faith, 
  foto Saori Wohlin
Bild 24 - Hienohelman Zenzero, 
  foto Johanna Männistö
Bild 25 - Kirman Uzma, 
 foto Soile Perjus
Bild 26 - Khaos Paddy d’Holyman, 
  foto Maria Nassirpour
Bild 27 - Yhazin Finders Keepers, 
   foto Camilla Fritz
Bild 28 - Sheralji Black Velvet, Sheralji Queen Of 
  Revenge, Sheralji Q And Not U grupp, 
  foto Maria Melina Väyrynen
Bild 29 - Sheralji Angels Are Forever, 
  foto Marja Saurikoski-Eskelinen
Bild 30 - New Fashion Royal Academy, 
  foto Åsa Lindholm
Bild 31 - Scented Cake Mania, 
  foto Pilvi Vesivalo
Bild 32 - Al-Wahid Ebn Nacira von Haussman, 
  foto Sven Westerblad
Bild 33 - New Fashion Royal Academy, 
  foto Åsa Lindholm
Bild 34 - Sheralji Queen Of Winter, 
  foto Henna Siirtola
Bild 35 - Sonate’s Great Pretender, 
  foto Soile Perjus
Bild 36 - Sonate’s Great Pretender, 
  foto Arto Kytösaho
Bild 37 - Sonate’s Great Pretender, 
  foto Soile Perjus
Bild 38 - Khaos Francisco, 
  foto Saori Wohlin
Bild 39 - Scented Call Of Duty, 
  foto Jussi Laakso
Bild 40 - Khaos Dewberry, 
  foto Saori Wohlin
Bild 41 - Kirstenbosh Ace of Diamonds, 
  foto Kristina Hakamäki
Bild 42 - Scaramis Real Player, 
  foto Soile Perjus
Bild 43 - Scented California Gold Rush, 
  foto Taru Mäkimartti
Bild 44 - Scented California Gold Rush, 
  foto Maud Fast
Bild 45 - Scaramis Gettin’ Hot Hot, 
  foto Liisa Airas 
Bild 46 - White Infinity Farraday Effect, 
  foto Maud Fast 
Bild 47 - Scented Allmylife,
  foto Soile Perjus
Bild 48 - Scented Counter Strike,
  foto Maud Fast
Bild 49 - Khaos d’King Of Today, 
  foto Åsa Lindholm
Bild 50 - Sheralji Almost Heaven, 
  foto Taru Mäkimartti
Bild 51 - Sheralji Almost Heaven, 
  foto Sirpa Heikkinen
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Ha kul med hunden!

Ta tricktitlar och  
var med i online- 

utmaningar! 

HUNDTRICK.SE
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FRÅN GET TILLafghanhundar!Text och foto Helmer Önell

Det är en av de där härliga vinterdagarna med hög luft och blek vintersol. Andedräkten står som en pelare 
ur min mun i den klara luften på landet utanför Töreboda. Jag heter Helmer Önell och det är nu dryga två år 
sedan jag och min man Misi flyttade hit tillbaka till min hemort efter mina nästan 30 år i Stockholm. Och här 
är jag nu ute och promenerar med mina fyra afghaner. 

Stolta och med högburet huvud går de före mig och spanar efter vilt. Med lätta fjädrande steg går fyrspannet 
framför mig på skogsstigar och vägar som jag lekte på som barn. Det är egentligen mycket märkligt vad livet 
för med sig i sin famn, hur cirklar och händelser knyts samman och som får en att fatta olika beslut. Så tän-
ker jag denna morgon då jag glad efter dagens promenad släpper mina afghaner fria i vår stora parkliknande 
trädgård där dom har sin alldeles egna hektar stora inhägnad för att få rusa fritt. Att se dessa djur löpa ut 
i all sin vilda storhet är något alldeles enastående mäktigt! Men hur i herrans namn har det kunnat bli fyra 
stycken inom loppet av 10 år? 

Vad hände och hur kunde det bli så?
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I ETT KÖK MED EN GRÅ VÅLNAD

När det gäller just afghaner så började allt 
på en hundutflykt tillsammans med Marianne 
Blomkvist en uppfödare i Trollhättan som kom 
att betyda mycket för mig och mitt hundintres-
se. På en av dessa utflykter 1981 landade vi 
hos Mariannes goda vän Eva Bohman i Lilla 
Edet, en hundsportens grand old ladies!

Jag minns tydligt första gången jag var med 
och hälsade på hemma hos Eva. Vi satt i kö-
ket och fikade när jag kände något oförklarligt 
komma upp bakom min rygg. Något som hade 
illusionen av att förflytta sig utan att det hördes 
med grå päls och som svävade över golvet. 
Reflexmässigt tog jag ner handen för att stry-
ka denna varelse över ryggen samtidigt som 
den passerade mig bredvid bordet men icke! 
- ”Men!, vad var det där” sa jag. Eva bara gar-
vade och sa att det där är en afghan förstår 
du. 

Nej denna afghanflicka sänkte sonika ryggen, 
gav mig inte en blick överhuvudtaget utan 
fortsatte framåt! Och inte var det mer med det 
men nog satte denna afghantik rasen på min 
näthinna och jag vill minnas att hon var en av 
den tidens storvinnare.

Eva träffade jag igen efter alla år på sommar-
specialen i Tammsvik 2013. -”Känner du igen 
mig?” frågade jag Eva vilket hon naturligtvis 
inte gjorde. Cirkeln var sluten när jag berät-
tade att mitt första intryck av denna underbara 
ras som jag nu själv är stolt ägare av fick jag i 
hennes kök, 1981.

TVÅ STARKA KVINNOR LA GRUNDEN TILL 
MITT INTRESSE

Ja min resa i hundvärlden började faktiskt re-
dan för över 40 år sedan! På den tiden under 
80-talet var jag helt dedikerad till Amerikansk 
cocker spaniel och ägnade all min tid hos Ma-
rianne Blomkvist i Trollhättan. Marianne var 
och är den mest underbara människa som har 
gett mig så mycket stöd och uppmuntran. Hur 
många timmar har vi inte spenderat att disku-
tera hundar på alla de möjliga sätt, badat och 
trimmat hundar på sena nätter, åkt på utställ-
ningar.  

Ja det var på den tiden människor umgicks 
och pratade med varandra, såväl live som i te-
lefon. Något som har förändrats i vårt sociala 
mediasamhälle, då man ofta tror att saker är 
genompratade eller sagda bara för att man gil-
lar något på sociala medier!

Det var från Marianne som jag 1980 fick min 
första Amerikanska cocker spaniel. En under-
bar röd/vit egensinnig tik, Muffie ”Marimia´s 
SunBeam”. 

Men redan två år tidigare, 1978, 14 år gam-
mal hade jag skaffat mig min första alldeles 
egna hund. En Collie som lystrade till namnet 
Sheila. Uppfödd av Ulla Bergh, Bermarks ken-
nel. Ulla var förutom uppfödare av Collie ock-
så småskollärare på mitt lågstadium. Oj sån 
respekt jag hade för denna paranta vältaliga 
”fröken”! Ulla var en bra uppfödare som såg 
mitt intresse och tog med mig på mina allra 
första utställningar. Där föddes mitt intresse 
för utställning som sedan följt med mig i mitt 
hundliv.

Min första hund collien Sheila, jag och min lillasyster Ulrika.

Muffie och jag på rasspecial 1981.

>>
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FRÅN EN GÅRD I TÖREBODA TILL 
DREAMRIDGE KENNEL

Vi måste backa bandet än längre tillbaka för 
att få kläm på mitt intresse och hundsporten 
i synnerhet! Djurälskare har jag alltid varit. På 
gården utanför Töreboda där jag växte upp 
fanns det alltid massor av djur. Själv hade jag 
kaniner, hästar, och en get. Ja, Emil hade sin 
grisekno, men jag jag hade en underbar get 
som lystrade till namnet ”Tösa”! Tösa gick fritt 
på gården, som en gårdshund. Alltid tillsam-
mans med mig och ett av de mest läraktiga 
djur jag någonsin haft. Tänk att kunna stå på 
två ben och snurra runt för en liten lövruska! 
Ja jösses det var annat än en egensinnig 
afghanhund! Fast min far blev väl sådär la-
gom glad när hon drog runt hela vårt hus och 
stångade sönder samtliga källarfönster när 
hon speglade sig själv och ansåg det vara en 
konkurrent på hennes egna gård! 

Det var några år senare i början av 80-talet i 
samband med att Muffie kommit in i mitt liv, 
som mitt intresse och engagemang blev rik-
tigt stort i hundsporten. Ung och ivrig var min 
kunskapstörst omättlig och med rasen Ameri-
kansk cocker spaniel så växte det en dröm att 
få lära mig mer i rasens hemland. Efter att ha 
pratat med Mia Sandgren som jag visste hade 
varit på en amriskennel i USA skrev jag ett 
brev till Tom O´Neal, Dreamridge kennel om 
de inte hade behov av kennelhjälp och min-
sann visst var de intresserade. Dreamridge 
kennel var på den tiden en av de domineran-
de kennlarna inom flerfärgade amrisar. Toms 
partner Ron Fabis var dessutom en oerhört 
duktig proffshandler så för mig var det som 
högsta vinsten att få möjligheten att lära mig 
mer om rasen på denna anrika kennel. 

Det var inga lata dagar min tid på Dreamridge 
1982-83. Upp tidigt och full fart hela dagarna 
och utställningar varje helg. Bada hundar, 
träna valpar, trimma, mata, städa, bada flera 
hundar, förbereda klienters hundar inför kom-
mande utställningar, bada ännu flera hun-
dar… ja det där med att bada hundar är inte 
någon direkt chockerande insikt jag fått med 
mina afghaner.

RINGENS TJUSNING OCH 
NYFIKENHET PÅ LIVET

På utställningarna var ”the grooming area” 
mitt huvudkvarter. Nåde mig om inte nästa 
hund var klar för ringen när Ron kom faran-
des, och alltid redo med min egen slips och 
kavaj i den händelse att mer än en hund skulle 
in i bäst i rasen finalen. Jag satt faktiskt vid 
ringside vid ett tillfälle i Chicago på en större 
kennelklubbsutställning och tittade på afghan-
bedömningen. Jag minns inte så mycket av 
hundarna. Nej hela mitt blickfång fokuserade 
på en handler som var nära 2 m lång och rejält 
sminkad med kraftfullt rött läppstift. Ja det var 
första gången jag såg en transvestit i levande 
livet! Det fanns ju inte så gott om dom ute på 
landet där jag var uppvuxen så självklart var 
det en spännande ny och fascinerande åsyn! 
Ja senare i mitt liv har jag tagit igen barndo-
mens avsaknad av drugor och transvestiter 
och träffat många som t o m suttit i mitt knä 
och diskuterat hur många par strumpbyxor 
som krävs för att inte håren på benen ska lysa 
igenom, haha! Ja det estetiska är viktigt såväl 
i livet som i hundsporten!Ron Fabis med en av våra klienters hundar under min tid på Dreamridge kennel i USA.

Tom O’Neal, ägaren av anrika Dreamridge kennel.
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Mitt år på Dreamridge kennel var oerhört läro-
rikt och så många fantastiska människor inom 
hundvärlden som jag då fick lära känna. Så 
många talangfulla handlers! Tyvärr tog den 
påföljande AIDS-epidemin så många av dessa 
underbara konstnärer ifrån oss men jag är så 
tacksam att jag fått förmånen att se dem in ac-
tion i ringen och lära mig av dem. Hade jag 
varit några decennier yngre nu hade jag utan 
att tveka åkt iväg på samma äventyr idag, fast 
till en afghankennel självklart. 

I bagaget hem från USA hade jag med mig Ch 
Dreamridge Double Talk ”Pirate”. En underbar 
svart/vit hane som förutom att han gjorde bra 
ifrån sig i ringen också utmärkte sig som en 
mycket god avelshane och finns fortfarande i 
rasens stamtavlor inte minst här i Norden. Han 
var också betydelsefull i min egen kennel un-
der 80-talet då jag födde upp flera egna kullar 
under namnet Morebits. 

AFGHANER GÖR ENTRÉ 
- AFGHANDROTTNING NOCKAR!

Jag lämnade mitt aktiva hundliv i början av 
90-talet i samband med att jag flyttade till 
Stockholm. Ja det skulle faktiskt dröja ända 
till 2012 innan jag var på banan igen. Där-
emellan hade jag fullt upp med min karriär, 
två giftermål, min son Jesper som nu är 25 
år. Men nånstans under de åren hade jag en 
tanke att när tid och möjlighet finns så ska jag 
skaffa hund igen och 2012 var det dags! Då 
klev Tristan ”Awbari Discoholic” in i våra liv! 
Denna underbara afghankille som nu fyller 10 
år. Så mycket Discoholic är det dock inte över 
honom, har aldrig varit. Vi försökte med några 
utställningar men det där tyckte Tristan var all-
deles fullständigt onödigt! Ja är man afghan 
och inte av den extroverta typen då förstår jag 
att utställningar inte är så himla viktigt. Men 
jag och Misi älskar den lille killen och han gör 
ett alldeles utmärkt jobb att vara ledare med 
vett och sans i vår flock här hemma. 

Hur som helst försommaren 2012 drog jag och 
Tristan iväg till Sollentuna för att titta på af-
ghanbedömningen från ringside och vara lite 
sociala. Det var en stekande het dag och både 
jag och Tristan flämtade, och där, just där såg 
jag Joleen ”Jangels Hell of A Dream” för första 
gången. Denna afghandrottning!, högburet 
huvud, den vita pälsen, steget, en drottning i 
sin självklara uppenbarelse! Jag blev däckad! 
Här satte tankarna igång, kanske inte vore fel 
att ha en kompis till Tristan….

FALCON 

Dessa tankar gick inte att släppa och i bör-
jan av 2013 fick jag nys om att Joleen hade 
valpar. Jag kände inte Jana Flybring, Jangels 
kennel, vid den tiden och tänkte att det är väl 
ingen idé att ens fråga om det finns någon 
valp tillgänglig. Det visade sig dock att en av 
mina vänner från amristiden, Laila Zetterberg, 
var god vän med Jana och Laila sa till mig 
”-Menar du allvar att du vill ha en valp efter 
Joleen så ska jag prata med Jana och ge de 
bästa rekommendationer”. - ”Absolut” sa jag 
o sagt och gjort fick Jana och jag kontakt och 
minsann, det kunde finnas en kille åt oss i kul-
len! Därefter åkte jag och Misi till Jangels för 
att titta på valparna och än idag minns jag hur 
de fyra kullsyskonen stormade ut i köket. Den 
enda black/tan-killen tittade som hastigast på Falcon - Jangels Hawk Eye.

Falcon - vår tulpanmarodör. ”Trädgårsintresset” har numera övertagits av hans dotter Nadia.

>>
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oss och stormade vidare mot vardagsrummets 
grind och försökte mycket bestämt klämma sig 
igenom gallergrinden vid dörröppningen. Han 
skulle vidare den ogenomträngliga grinden! 
Fastnade med huvudet men gav fullständigt 
fasen i det. Framåt gällde! Jana gick och hjälp-
te honom tillbaka ut ur ”stupstocken” och inte 
ett pip från lillgrabben. - ”Han vill vi gärna ha!” 
sa jag. Och så blev det. Falcon ”Jangels Hawk 
Eye”. Så mycket glädje han gett oss denna 
killen! En enastående kamrat och familjemed-
lem, underbar att ställa ut och har haft en stor 
betydelse i afghanaveln under senare år med 
storvinnare och champions på flera håll i värl-
den! Jag är så tacksam att Laila förde mig och 
Jana samman. 

Falcons avkommor har en imponerande me-
ritlista. Hans första kull var hos Christina 
Gustafsson, kennel Mandinah. En mycket 
framgångsrik kull som har satt fotavtryck inom 
såväl utställning som lure coursing. Från den 
kullen kom afghan nr tre in i våra liv. Underba-
ra Masetto ”Mandinah King´s Speech. Ja han 
bor inte hos oss, han bor hos sin fantastiska 
matte Jill som vi deläger Masetto med, men 
jag och Masetto har haft många härliga även-
tyr tillsammans i utställningsringen.

MIN ANDRA ”WOW”-UPPLEVELSE

Det var i Tammsvik som jag fick min andra 
”wow”-upplevelse! Jag var där och ställde ut 
Falcon som valp för första gången och såg 
hans far Ringer ”Mahali Rustic Ringmaster”. 
Vilken afghanhane! Vilken resning! Ja det var 
väl andra gången jag blev däckad! Det är ju så 
att man gillar lite olika saker på hundarna. Ser 
lite olika detaljer även på en och samma hund 
och det är fullständigt naturligt att vi har olika 
referenser och för mig har denna pojken ham-
nat på min näthinna som ett ”ideal”. Ringer är 
en afghan som i mina ögon beskriver exakt 
vad standarden säger, The King of dogs!

FRAMTIDEN

Efter det att vi lämnat Stockholm och tagit 
plats i vårt nya hus utanför Töreboda så finns 
både yta, plats och möjlighet och numer har vi 
ytterligare två unga skyddslingar här hemma 
hos oss lite dryga två år nu. Den näpna och 
välgående Nadia ”Jangels What A Dream” 
som huserar här med sin pappa Falcon. Na-
dia knep två cert som mycket ung i juniorklass. 
Därefter har pandemin satt stopp för vidare 
framgångar. 

Den fjärde och senaste in i vårat gäng är Calaf 
”Spirit Ridge Bold Ruler of Celebre” som är en 
import från USA. En härlig ivrig och lättlärd 
kille som jag hämtade i New York. Dessa unga 
busfrön är halvkusiner genom Ringer och 
självklart finns en framtidsplan för dessa tu 
och inom ett par år planerar vi en valpkull efter 
Calaf och Nadia. Sen vi flyttade från Stock-
holm till vårt rymliga hus och med stor tomt i  
Västra Götaland så finns det åtminstone plats 
och möjlighet för ett sådan äventyr! 

Jag har just ropat in de fyra vackra afghaner-
na som sprungit lösa i sin stora inhägnad och 
denna kalla dag skiner pälsarna om gänget 
som håller sig rena och fina. Kanske kan da-
gens kyla ute göra att jag kan vänta en dag 
med bad och pälsvård. För allt man hoppas 
nu är ju bara att den pågående pandemin pga 

Falcon är en rutinerad showman och laddar 
med avslappning inför entré i ringen.

Showtime is the best time.

Misi och Nadia - kärlek vid första ögonkastet.



51

Covid kan stänga sina dörrar och bli ett minne 
blott när vi får våra vaccinationer så att vi kan 
mötas igen, tävla och glädjas med varandra 
och våra afghaner. För vad vore livet utan 
dom? Vad vore livet utan att få ses på riktigt, 
live! Vi ses!

Nadia vet hur en tjej för sig med grace.

Calaf på hotelrummet i New York i väntan på 
resan till sitt nya hemland Sverige.

Calaf är en livsnjutare av stora mått.
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Viltspår med afghanhund

Inget har varit sig likt året 2020, vilket nog alla kan skriva under på. För min del resulterade det i att jag 
och Seger testade en ny “sport”, ny på så vis att vi aldrig provat den tidigare men också ny i och med att 
väldigt få afghaner testat på denna sport med officiella resultat - faktiskt bara fem stycken.

Tash Kurgan Gee How Awesome gick ett anlagsspår 2009 med godkänt resultat, senare samma år gjorde 
Kingsleah Sirocco samma sak och fick även han resultat godkänd liksom Sky Runner Dega några dagar 
efter. Därefter dröjde det till 2012 innan Kingsleah Crazy Horse även hon gick ett spår i anlagsklass med 
betyget godkänt. Sist men inte minst gick Punapaulan Helga ett spår i anlagsklass 2017 och även hon 
fick betyget godkänt på sitt anlagsspår. Viltspårchampionat infördes för afghanhundar år 2005.

- Berättelsen om Sveriges första Viltspårprovschampion

Foto Veronica Forsberg

Under Juli 2018 tog Seger sitt sista utställnings-cert i Ransä-
ter och blev därmed Svensk Utställningschampion. Efter det 
gick musten lite ur mig vilket resulterade i att jag sent under 
2018 klippte ner henne - vi behövde en paus och strosade bara 
runt och gjorde sådant vi kände för och tyckte var kul, vilket vi 
trivdes väldigt bra med. När hon sedan fått tillbaka längden på 
pälsen var jag jättetaggad på att komma igång med utställning 
igen, en nytändning helt enkelt. I mars skulle vinthundklubben 
ha en utställning ett stenkast från där jag bor, det kändes lagom 
och jag anmälde såklart. Då kom Corona. Utställningen blev 
inställd, som så mycket annat. Livet sattes på paus på så många 
vis och min nytändning försvann lite.

På jobbet pratade flera av mina kollegor om viltspår så jag bör-
jade höra mig för. Vad är det? Hur funkar det? Är det till för 
alla raser? De gav mig grundläggande information och jag blev 
sugen på att testa - helt kravlöst. Klöv införskaffades och blod 
köpte jag i en lite mer välsorterad matvarubutik. Därefter la jag 
ett kort, rakt spår på plan mark som jag lät ligga i ca trettio 
minuter. Där jag började spåret gnuggade jag klöven i backen 
och blodade kraftigt för att få ett ökat intresse - vi hade ju aldrig 
testat något liknande förut. Till min förvåning tog hon spåret 
direkt och hittade klöven snabbt även om hon var extremt noga 
under spårets gång. Vissa hundar vill inte ta klöven när de väl 
hittat den, framförallt första gångerna. Seger däremot, tog klö-
ven och travade stolt iväg med den direkt.

Några dagar senare gjorde jag samma procedur men då lite 
längre och med en lite längre liggtid, cirka en timme. Även 
denna gång hittade hon spåret snabbt men visade också snabbt 
ett ointresse. Hon vände sig om, tittade på mig som i “Jaha, vad 
vill du att jag ska göra med det här?” och jag fick lotsa henne 
fram till klöven vilket kändes lite hopplöst. Det här kanske inte 
var något för oss ändå. Ytterligare en gång bestämde jag mig 
för att prova, men med samma utgång som sist och jag tappade 
stinget lite. Samtidigt gav jag inte Seger skulden, utan min egen 
okunskap. Det gjorde att jag, istället för att ge upp, tog hjälp av 
en kollega som går viltspår med alla sina hundar. Vi bestämde 
att hon skulle hjälpa mig att lägga ett spår. Sagt och gjort.

I mitten av Juli möttes vi upp i skogen och hon förklarade för 
mig att hon lagt ett kortare spår på ca 60 meter följt av ett spår 
på ca 120 meter. Som förare visste jag inte vart spåret låg och 
jag fick helt förlita mig på att Seger visste vad vi pysslade med. 

Text och foto Helena Wiström 
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Foto Veronica Forsberg

Hon tog upp spåret och nosade sig noga fram men tog en paus 
tidigt för att äta gräs, vilket skulle visa sig vara ett återkom-
mande beteende i vårat viltspårande. Jag visade på henne till 
spåret igen och hon gick då med lite mer beslutsamhet. Hon 
tog vinkeln och gick vidare för att sedan stanna i ett område 
med vass - hon vädrade i luften. Troligen hittade hon levande 
vilt och hade lite svårt att släppa situationen, men med lite hjälp 
struttade hon glatt vidare och tog upp spåret igen, gick igenom 
bloduppehållet utan problem och hittade klöven, vilken hon 
fick leka lite med den innan vi gick på nästa spår som började 
ca 30 meter bort. 

Hon tog spåret utan tvekan och gick på med en helt annan atti-
tyd än innan, inga tveksamheter och med en självsäkerhet som 
saknats i början av förra spåret. Med betydligt högre fart gick 
hon till spårets sista vinkel där hon blev lite tveksam varpå jag 
väntade ut ett beslut från henne. Hon tog rätt beslut och hittade 
även här klöven och fick beröm i form av klappar, godis och 
bus med klöven.

Min frågeställning hade hela tiden varit hur jag ska lyckas mo-
tivera henne att hålla fokus på spåret i anlag eller öppenklass, 
som är 600-700 meter. Vart hon skulle hitta motivationen i det, 
utan belöning under spårets gång. Men nu hade hon bevisat 
att hon klarade det i ungefär 150 meter men vägen till start i 
anlagsklass kändes långt borta. Efter detta tillfälle la jag några 
kortare spår hemma själv som hon var helt ointresserad av, vil-
ket gjorde att jag la det hela lite på is. Varken hon heller jag 
verkade tyckte det var roligt kändes det som.

Under hösten vaknade vi till igen och jag fick hjälp av en an-
nan kunnig viltspår-människa som la ett provspår åt mig på 
cirka 300 meter, vilket är ett halvt anlagsspår, som också skulle 
involvera ett skott. Det spåret gick hon på 6 minuter vilket är 
extremt snabbt, eftersom att hon inte är skottberörd var jag inte 
orolig för skottet och hon blinkade inte ens. De kanske var dags 
att boka anlagsspår i alla fall!

Anlagsspåret gick av stapeln 20/10 i lätt duggregn. Spårtiden 
får inte överstiga 30 minuter och vi klockades in på 29 minuter. 
Vi klarade det alltså nätt och jämt och det är inte för inget som 
hon gått under smeknamnet “sengångaren”, hon var nästan 
orimligt noga i sitt spårande.

Tidigare i min text nämnde jag att ett återkommande beteende 
för Seger under spårens gång är att äta gräs vilket hon gjorde 
även här. Hon tappade aldrig spåret, hon lämnade det knappt, 
men det var som att hon tog micropauser under spårets gång 
för att sortera vad som förväntades av henne och vart hon skul-
le härnäst. Beteendet gav sig ju mer spår vi gick, även om hon 
gärna tar ett strå i farten emellanåt. 

I kritiken för vårt anlagsspår skrev domaren “En mycket spår-
noga hund som gärna kollar av omgivningarna”. Ett praktexem-
pel på detta var när hon vid ett tillfälle under anlagsklassen vek 
av åt höger och ställde sig på kanten på en klippa för att titta 
ut över skogen nedanför. Hon vädrade och tog in dofter men 
det såg inte ut som att det var efter spåret, framförallt var min 
starka gissning att spåret inte gick ner för ett brant stup, så jag 
uppmanade henne att fortsätta jobba genom att säga “sök spår”, 
då struttade hon vidare, tillbaka till spåret 2,5 meter bort. Hon 
rundade en gran och tog upp spåret igen utan minsta tvivel och 
hittade till slut klöven.

Efter detta bokade jag ett öppenklass-spår 30/10. Lite nervös 
över att hon var ganska disträ sist och vi nu även skulle behöva 
hitta spårets start i en ruta på 25x25m själva, vilket vi inte trä-
nat på över huvudtaget. I öppen klass har man dock 15 minuter 
längre tid på sig, alltså 45 minuter. Det fanns dock ingen tvek-
samhet i Seger och jag såg att hon snabbt hittade spårets start 
och började jobba. Nu kändes det verkligen som polletten tril-
lat ner för henne och jag kände mig tryggare i att jag kunde läsa 
henne. Ett och annat grässtrå slank med även här, efter skottet 
fortsatte hon sitt spår utan tveksamhet igen och klockades in på 
17 minuter. Kritiken för detta spår lydde “Seger gör ett jättefint 
spårupptag i rutan. Fint tempo, väl förd. Tillsammans löser 
de dagens spårprov mycket väl. Skottfast. Grattis till ett jät-
tefint spårprov och 1.a pris!”. Frasen “väl förd” kan ju jämföras 
med “välvisad” i en utställningskritik vilket jag tror de flesta 
blir glada över att höra läsa, kanske lite extra kul för nybörjare.

>>
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Vårt andra öppenklasspår gick även det helt fantastiskt och 
hon hittade spåret i rutan väldigt snabbt även denna gång. Ef-
ter skottet avfyrats hoppade Seger rakt upp i luften och tog två 
galoppskutt iväg mot klöven, det hade blivit som en signal över 
att vi var nära. I övrigt låter jag kritiken tala för sig själv utan 
vidare beskrivning:
“En jättefin och trevlig tik som löser dagens spårprov lysande. 
Fint tempo, bra förd. Skottfast. Löser dagens prov alla delar 
galant. Grattis till 1.a pris! 15 minuter.”

Nu hade vi två kanonspår i ryggen och vi hade lärt känna var-
andra i spårskogen vilket kändes kanon. Bara ett spår kvar med 
1.a pris för att uppnå championat. 10/11 åkte vi till Örsundsbro 
för att förhoppningsvis kunna knipa det sista 1.a priset.

Tredje spåret i öppen klass visste jag skulle kräva mycket av 
Seger då terrängen var väldigt snårig, tät och kiperad. Så fort 
jag tog fram sele & spårlina visste hon dock vad som väntades 
och hon började leta spårets start direkt när hon hoppade ur 
bilen. Det tog lite längre tid att hitta spårets start i rutan denna 
gång men när hon väl gjort det var det bara att hänga på - hon 
gick som tåget! När vi kommit ungefär till spårets mitt travar 
Seger upp för en kulle, stannar och stelnar till. Jag är vid det här 
tillfället en bra bit bakom men jag ser att hon fått syn på något 
levande vilt och hinner tänka “åh nej”. Eftersom jag själv inte 
hade möjlighet att se något visste jag inte hur mycket hon hade 
hunnit se, men med tanke på hennes reaktion lär hon bara sett 
något i all hast. Jag uppmanade henne att fortsätta jobba och sa 
“sök spår”, vilket hon till min stora glädje gjorde! Ett par gånger 
vände hon sig om och tittade bakåt, mot det förmodade viltet, 
men släppte det varje gång på min uppmaning.

Kanske är detta ingen sport en fullpälsad afghanhund mitt i utställningssäsongen.
Foto Helena Wiström
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När spårslutet började närma sig bad domaren mig att stanna 
för att han skulle avfyra skottet, när det var gjort tog Seger även 
denna gång ett litet glädjeskutt fram mot en hög med pinnar 
och hittade klöven. Överöst med beröm tog hon klöven och 
ville trava iväg med klöven som satt fast. Istället stod vi kvar, 
jag sneglade på domaren och kände mig lite nervös över att 
Seger flertalet gånger hade velat söka sig tillbaka till det levande 
viltet hon sett. Tidsuppfattning hade jag inte heller så jag hade 
ingen aning om hur länge vi spårat. Domaren noterar något i 
sitt protokoll, tittar upp och ser allvarligt på mig för att sedan 
ge av ett stort leende och utbrister “27 minuter! Grattis till vilt-
spårschampionat!”

Kanske är detta ingen sport en fullpälsad afghanhundsägare 
mitt i utställningssäsongen, men för nedklippta hundar eller de 
som inte ställer ut, tillfälligt eller ej, tycker jag absolut ska testa. 

Det är en rolig aktivitet där din hund förhoppningsvis kommer 
överraska och förvåna dig. Släpper du dina hundar i skog och 
mark utan stängsel skulle jag dock vara lite försiktig eftersom 
dem i och med viltspårsträning/tävling uppmanas, belönas och 
beröms över att söka upp vilt.

Ny svensk viltspårchampion.
Foto Björn Eek

>>
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Tips för att börja med viltspår
Du behöver:
Klöv & grövre snöre/rep
Blod (Nötblod från affären funkar)
Flaska (PET eller dressingflaska)
Eventuellt gott godis

Tips:
Gör klöven till något kul, antingen med lek eller godis.
Ha tålamod. Börja med kortare spår.
Bloda hellre för mycket i början, bloda successivt mindre.
Ju mer öppen platsen för spåret är, ju större risk att doften flyt-
tar sig med vinden.
Lär dig läsa din hund - när spårar den och när gör den annat?
Använd ett kommando när ni tränar t.ex “Sök spår”

För att börja tävla:
Hunden får inte ha på sig annat än sele/spårhalsband & spår-
lina.
Ta kontakt med en klubb/viltspårdomare - t.ex Taxklubben, 
Östsvenska älghundklubben, SSRK mfl.
Är du osäker finns det kurser, engångs eller fler, runtom i lan-
det där du kan få hjälp.

Regler och riktlinjer för anlagsklasspår klippt ur SKK’S regler för Viltspårprov

”Spåret ska läggas i terräng med normal vilttäthet och som till övervägande del är skogbevuxen. 

Vid spårläggningen ska omväxling i terrängen eftersträvas, det vill säga spåret läggs över höjder, hyggen, kärr, diken och stigar.

Spårets början ska vara synligt markerad. I övrigt kan spåret utmärkas till domarens vägledning.

Spåret ska börja på en sådan plats där en ”passkytt” kan ha stått och leda in i omväxlande terräng. Spåret ska i båda klasserna vara 
600 - 700 meter långt och så lagt att det bildar fyra vinklar. Avståndet mellan vinklarna får inte understiga 50 meter. 

Spåret ska i båda klasserna läggas med 2 deciliter outspätt blod. 

På en sträcka av spåret görs ett uppehåll i blodmarkeringen på cirka 20 meter. 

I denna klass ska spåret blodas 2-5 timmar före start. 

Spårtiden får uppgå till högst 30 minuter i anlagsklass.”
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Regler och riktlinjer för öppen klass spår klippt ur SKK’s regler för viltspår

“Spåret ska läggas i terräng med normal vilttäthet och ska läggas så som ett skadat vilt normalt rör sig. Vid spårläggningen ska om-
växling i terrängen eftersträvas, det vill säga att spåret läggs över höjder, bergklackar, hyggen, kärr, diken och stigar. Spåret ska även 
innefatta rejäla tätningar eller annan svårtillgänglig terräng, där ett påskjutet vilt kan tänkas ta skydd undan eventuella förföljare.

Spårbörjan ska endast vara markerad med att den yta om 25 x 25 meter, där skottplatsen antas vara, ska vara utmärkt. 
Spårstarten ska bestå av ett oblodat inkommande släpspår in i sökrutan. Blodningen börjar så att minst 5 m blodat spår finns i rutan.

I denna klass ska dessutom vid två av vinklarna göras ett avbrott i blodläggningen på en sträcka av cirka 20 meter. Vid en av dessa 
vinklar med bloduppehåll ska spårläggaren, utan att göra något blodspår, gå tillbaka cirka 15 meter vid sidan av det lagda spåret på 
sträckan, och göra vinkeln där.

I öppen klass ska spåret vara nattgammalt och vara lagt inom 12-24 timmar före start.
 
I öppen klass markeras 50-100 meter före spårslutet platsen för skottprövningen. Hunden får stå, sitta eller ligga vid markeringen. 
Domaren eller annan funktionär går cirka 15 meter från hunden i spårets längdriktning och avlossar där ett skott med hagelvapen 
eller startpistol 9 mm med knallammunition. Skytten återvänder till hundföraren.

Spårtiden får uppgå till högst 45 minuter i öppen klass.”



Mandinah Hopeless Whisper
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Foto: Peter Hultén, Margareta Rosberg, Tina Bäck
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Mandinah Kalabaliken i Bender
Kapten Kidd
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Love Ain´t No Stranger

Love Ain´t No Stranger

Tyler

Foto: Jenny Kristiansson
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Mandinah Love Actually ”Asta” f. 2020-02-17
Ägare: Tina Wantling 
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CRUFTS BREXIT CORONA
Vår Lucy (Khaos Angeleyes Never Dies) kvalificerade sig till Crufts på My Dog 2019 där 
hon blev BIM junior. Vi hade kvalat in förut med Damour (SE JV -14 och SE JV -15 Caravan 
Din Damour) men då arbetade vi båda och hade svårt att få ledigt för att åka till Crufts.

Text & foto Anders & Lena Junkergård

Efter lite beslutsvånda bestämde vi att Lucy skulle till Crufts, om 
det gick ”bra” i Brexit under våren 2019. Med bra i Brexit menar vi 
att England går ut ur EU med en överenskommelse sk mjuk Brexit, 
blev det en ”hård” Brexit utan överenskommelse skulle England 
betrakta övriga länder som tredje land ur tullperspektiv och då 
skulle det i princip vara omöjligt att åka dit med hund, omfattande 
karantäntid osv.

Brexit blev framflyttat till hösten 2019 och vi beslöt att ansöka om 
ATC nummer till Lucy för att kunna anmäla henne till Crufts. Brexit 
blev återigen framflyttat till december 2019.

Vi beslöt oss för att strunta i Brexit, så vi anmälde Lucy till Crufts, 
blev det en ”hård” Brexit så fick vi väl stanna hemma.

Hur skulle vi ta oss dit? Färja eller tunnel? Vi kollade med mer 
erfarna vänner som varit där och bestämde oss för färjan mellan 
Calais-Dover. Vi hade åkt den förut men det var 25 år sedan.

Var skulle vi bo i Birmingham? Jag hade läst om Crufts och lyssnat 
på vänner som varit där. 22.000 hundar på 4 dagar!! Hur såg 
logistiken ut med köer osv. Vi började kolla efter hotell och vi ville 
bo så nära som möjligt för att slippa stressen med köer och att gå 
långt från parkering.

Vi hittade hotell Hilton som låg närmast, gångavstånd 10 minuter, 
perfekt. Vi bokade in oss för 4 dagar. Lucy skulle ställas på söndag 
8 mars och vi ville vara där i god tid för att hinna fixa till henne dagen 
innan utställningen.När jag berättade för Anders att jag bokat in oss 

Frankrike bjöd på regn och storm. Lucy fick följa med in på restaurangen i Frankrike.

Lena och Lucy.
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på hotell Hilton, fick han nästan en hjärtattack, västgöte som han 
är, men när jag framhållit alla fördelarna med detta boende, nära, 
ingen stress, inga köer i trafiken, ingen dyr parkering långt bort, 
endast 10 minuters promenad från hotellet, så lugnade han ner sig.
Antagligen var detta enda gången vi skulle ha möjlighet att delta 
med en hund, så varför inte göra det till ett event.

Deadlinen för Brexit gick ut 31/10 2019, men inget hände, det 
sköts fram till nyår.Vi pratade med Engelska kennelklubben, men 
de hade inga nya direktiv, så vi fortsatte att planera för resan dit. 
Vi bokade in Damour, Tony och Prince på hundpensionat i 8 dagar. 
Eftersom vi inte är några ungdomar längre ville vi resa i lugn takt 
på vägen dit och hem. Vi räknade med att köra 60-70 mil om 
dagen. Bokade hotell i Tyskland och Frankrike för dit- och hemresa 
och färja Rödby-Puttgarden, Calais-Dover. So far so good och vi 
bokade in Lucy hos veterinär för avmaskning innan resan.

I mitten av februari 2020 hörde vi att en influensa härjade i Kina, 
Folkhälsomyndigheten sade att den inte skulle drabba Sverige, 
men svenskar skulle undvika att resa till Kina.

När vi lämnade Sverige den fjärde mars var ingen smittad i vårat 
land. En person hade återvänt från Kina, Wuhan, men höll sig i 
karantän för säkerhets skull och inga evenemang planerades att 
ställas in i Europa.

Engelska kennelklubben hade skickat inbjudan med biljetter för 
deltagande hund med ägare både in- och utträde och en biljett 
till ”owners” assistent, vilken lyx, det betydde att Anders fick en 
gratisbiljett.

Den tredje mars lämnade vi in pojkarna på hundpensionatet och 
avmaskade Lucy och den fjärde mars startade vi resan till första 
övernattningen i Tyskland. På färjan Rödby-Puttgarden fick Lucy 
inte vara kvar i bilen utan fick vara med oss på däck och fika. Nästa 
övernattning var i Frankrike och där regnade och stormade det. Vi 
bodde på ett mysigt hotell där Lucy var välkommen till restaurangen 
att äta med oss.

Jag var lite nervös för incheckningen med Lucy på färjan Calais-
Dover men allt gick bra och vi fick göra chipkollen själva och allt var 

I Birmingham hade vi bokat hotell Hilton som bara 
låg tio minuter från CRUFTS. Vi slapp köer i trafiken 

och dyra parkeingar och det blev en lagom 
promenad till CRUFTS på utställningsdagen 

för både oss och Lucy. 

Lena och Lucy i matsalen på Hilton. Anders och Lucy i matsalen på Hilton.
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bra. Det var skönt att allt fungerade för vi hade blivit matade med 
skräckhistorier om engelska tullen. På färjan fick Lucy stanna kvar 
i bilen för man fick inte ha några hundar på båten. På bilarna med 
djur i satt det stora dekaler”PET” och vi fick parkera längst fram i 
färjan.

När vi var framme i England var det ca 30 mil till Birmingham och 
Crufts, England hade förändrats sedan vi var där senast och det 
var mycket mer trafik. Det var okej för Anders att köra vänstertrafik 
, det vänstertrafik i Sverige när han tog sitt körkort, och han har 
arbetat i London i perioder.

När vi kom fram till hotell Hilton i Birmingham upptäckte vi att det 
var bas för Engelska kennelklubben. De hade en informationsdisk 
om Crufts och Pub och matsal för Cruftsdeltagare med hund. Det 
var en bonus vi inte hade räknat med. Lena fick en inträdesbiljett 
till Crufts dagen innan vi skulle ställa Lucy. Vi träffade många 
utställare i Puben på Hilton och i matsalenserverades fin frukost till 
oss och Lucy. Dagen innan vi skulle ställa Lucy, den sjunde mars, 
badade jag henne och lämnade henne med Anders på hotellet och 
gick till Crufts för att kolla hur ringen låg och shoppa lite. När jag 
kom tillbaka till hotellet fixade vi Lucy och gick tidigt till sängs.

Söndagen den åttonde mars var den sista utställningsdagen och 
då var det det vinthundarnas tur, 189 Afghaner var anmälda varav 
14 i gruppen Yearling bitch, som Lucy var anmäld i.

Eftersom vi bodde så nära var det bara att ta buren och gå c:a 10 
min och det var lagom för att rasta Lucy en sista gång innan allvaret 
började. Det var inga direkta köer in och vi hittade vår plats. Det är 
en ”benched” utställning som innebär bestämda platser åt alla och 
på din plats ligger din nummerlapp och väntar. 

Vi handlade lite frukost och träffade skotska Afghanägare som bjöd 
oss på hemgjord cheesecake och andra kakor. Vi borstade Lucy 
och rastade henne och sedan kom Saori Wohlin, uppfödare till våra 
Khaoshundar och tittade till oss. Saori skulle visa Lucy åt oss.

Anders gick och shoppade och lyckades hitta till Crufts officiella 
monter för shopping och han hittade även tillbaka vilket inte var helt 
givet i dom enorma lokalerna, c:a 22.000 hundar kräver utrymme. Uppfödaren till Lucy och handler för dagen, Saori Wohlin.

Crufts är en ”benched” utställning med bestämda platser åt alla. Lite ’reklam’ får man göra när man är iväg.

>>
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Jag kollade på Afghanringen medan Anders höll Lucy sällskap. 
När det blev  hennes tur visade Saori henne skickligt och hon blev 
placerad på fjärde plats. Vi fick ett stort grönt fjärde pris och fick stå 
på prispallen. Det gjorde oss rusiga av lycka för det hade vi absolut 
inte räknat med i den konkurrensen av vår lilla tjej. Efter vi hade 
lugnat ner oss tittade vi på resten av bedömningen.

Sedan var det bara att vänta på att klockan skulle bli 16:00 för 
då öppnades utsläppet. Ingen fick lämna utställningen innan detta 
klockslag och då måsta utträdesbiljetten för hund visas. Vi träffade 
ännu fler engelska och skotska Afghanägare som bjöd oss på öl 
och vin och det var rena karnevalsstämningen. Lucy blev fotad av 
många olika fotografer för olika tidningar. Lucy blev fotad ännu mer 
när vi gick ut, det var mycket folk och Lucy stod på sin bur som en 
galjon för att slippa bli trängd. Ut i solskenet där det var fullt med 
påskliljor. Vi gick till hotellet med bur och tillbehör och sedantog 
vi en långpromenad med Lucy och hon fick många belöningar 
(köttbullar ) för sin bedrift.

Vi firade i baren, jag med skumpa och Anders med fin öl från 
Gooselland, USA. Efter det beställde vi roomservice och åt middag 
och gick till sängs.

Måndagen den nionde mars började hemresan och allt gick enligt 
planerna. Vi övernattade i Antwerpen och i Puttgarden, där vi var 
ensamma gäster på hotellet och ensamma i matsalen men vi 
tänkte inte så mycket på det för vi hade kommit fram sent. Dagen 
efter på Puttgarden-Rödby var vi endast 5 bilar, vad var detta? 
Vi kollade upp senaste nyheterna och fick veta att Corona hade 
drabbat Europa, inga dödsfall i Sverige ännu men övriga Europa 
var drabbat. Den 13:e mars stängdes gränsen i Danmark och det 
kändes som att vi kom hem i sista minuten

När vi kommit hem hämtade vi pojkarna från hundpensionatet. 
Efter det stängde nästan alla länder ner alla utställningar och lure 
coursing-prov blev inställda tillsvidare.

Det känns bra att ha fått uppleva denna gigantiska, välfungerande 
utställning en gång i livet och minnet av vad vår lilla tjej presterade. 

Lucy på sin bestämda plats.

Ja det gick att ligga ner. Vart ska Lucy ligga om inte på röda mattan.
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EN HYLLNING TILL EN AV SKANDINAVIENS 
FRAMSTÅENDE VINTHUNDAR

INT & NORD CH

EL KHYRIAS 
HAZZTAFER

Denna artikel är ursprungligen utformad av Stephen Wheeler och Elisabet Levén för Scandinavian Sighthounds The Journal 2004
och även publicerad  i  AFFI online Christmas 2020 Issue 1 från Western Afghan Hound Club.

Berätta lite om Hazztafers bakgrund och 
om varför Ch El Kamas Nahrimah parades 
med Ch Tuohi-Tikan Kekäle.
Ch El Khamas Nahrimah var efter Ch Tuohi-
Tikan Tuulihattu undan Ch El Kamas Wadia. 
Tuulihattu var efter Ch Tajmahal Abd-Ul-Djari 
som i sin tur var efter den berömde Ch Tanjo-
res Domino. På tiksidan gick Tuulihattu tillba-
ka till Crown Crest linjerna och Xenos V.D.O.M 
finns många gånger i stamtavlan.

Wadia var kullsyster till Ch El Kamas Wladimir 
och de var efter Ch Wladimir V.D.O..M undan 
en engelsk tik. 

Tuohi Tikan Kekäles föräldrar var halvsyskon, 
Mazar-I-Sharif Daulat Yar undan Tuohi-Tikan 
Tuulentei, båda efter Ch Tajmahal Abd-Ul-
Djari. Tuulentei var dessutom en kullsyster till 
Tuulihattu så in andra generationen av Hazz-
tafers stamtavla fanns två kullsyskon och en 
halvbror. Idén bakom denna kull var att samla 
ihop dessa blodslinjer för mitt framtida avels-
program.

Är det sant att denna kombination bara 
producerade två hanhundar?
Ja, det är sant. Det var två hanar, en black and 
tan och en guldfärgad.

När insåg du som uppfödare att de hade 
fått något mycket speciellt från den här 
kombinationen? Var han lovande från allra 
första början?
Jag tittar alltid på valparna när de är alldeles 
nyfödda och fortfarande våta. När jag stude-
rade den mörka valpen i den här kullen tänkte 
jag: Vilken valp, han hade allt jag önskar mig 
på en valp, om inte den här blir något speciellt 
så kommer jag aldrig att föda upp en speciell 

valp. Han hade ett fantastiskt huvud, lång hals 
och utmärkta tillbakalagda skuldror.

Berätta lite om hans kullbror.
Hans bror hade ett överbett och såldes som 
sällskapshund. Han var också mycket fin och 
skulle säkert också blivit en bra utställnings-
hund men tyvärr hade han sitt problem.

Hazztafers inflytande på rasen kan bara 
beskrivas som monumental. Han inte bara 
ändrade inriktningen för många uppfödare, 
han producerade också så många fantas-
tiska valpar. Som uppfödare, kunde du 
någonsin ana att han skulle ha ett så stort 
inflytande på rasen?
Naturligtvis kunde jag inte föreställa mig att 
Hans, som vi kallade honom, skulle bli så 
berömd och bli ihågkommen än idag efter så 
många år. Han var född 1972 och dog 1980 så 
de flesta av dagens afghanentusiaster har ald-
rig sett honom. Han var inte fotogenic så det 
finns inga bra bilder på honom heller så det 
är svårt för personer som inte sett honom att 
föreställa sig hur han såg ut. Jag var mycket 
glad och rörd när jag såg att så många afghan-
människor rankade honom som den bästa af-
ghan de någonsin sett eller den afghan de inte 
sett men verkligen skulle ha velat se.

Hans hade cirka 20 kullar och färre än 100 val-
par. Hans avkommor har används flitigt i aveln 
och det är inte ovanligt att dagens hundar har 
Hazztafer mer än 20 gånger i stamtavlan om 
man går tillräckligt långt tillbaka.

Vad anser du vara Hazztafers största för-
delar?
Utan tvekan hans rörelser. Man brukar säga 
att en afghan ska röra sig som om han inte 
rörde marken och det var exakt hur Hans rör-
de sig. Han flöt fram med enorm svikt och det 
spelade ingen roll om han rörde sig mycket 
långsamt eller i hög fart. Om man inte har sett 
det är det mycket svårt att förklara. Idag sägs 

det ofta att en afghan har utmärkta rörelser, 
han har fantastiska ”kickar” bak. Hans rörde 
sig inte så, och enligt min mening är det inte 
heller vad afghanstandarden frågar efter. Den 
sortens rörelser är iögonfallande och kanske 
något du frågar efter på en amerikansk cocker 
spaniel. Standarden frågar inte heller efter 
”wide open sidegate”, det är iögonfallande 
men standarden vill ha ”springy gait, det är 
något annat och jag tror att det är svårt att 
kombinera ”Wide open sidegate” med ”springy 
gate”.     

Hans hade också ett fantastiskt huvud med 
små svarta triangelformade ögon och ett exo-
tiskt uttryck. När du tittade på honom förstod 
du vad som menas med att ”inte titta på dig 
utan igenom dig”. Han hade också en otrolig 
attityd och utstrålning, han var en kung.

Hazztafer användes många gånger i avel 
till El Khyria tikar vilket visade sig vara 
mycket lyckosamt för dig. Kan du berätta 
vilken kull du anser vara bland hans bästa 
och varför?
Kullen eller tiken som haft mest inflytande på 
min uppfödning fick jag när jag parade Hans 
dotter El Khyrias Palmeyirah tillbaka på sin far. 
I den kullen fanns två valpar, en var Ch El Khy-
rias X-Hansia som visade sig vara en otroligt 
fin avelstik först för mig och senare även för 
kennel Boxadan i Danmark. 

X-Hansia fick tre kullar i mitt namn. Den sista 
var efter Ch Rahzmundah Psidium och där 
fanns fyra valpar som samtliga blev mycket 
framgångsrika utställningshundar med strå-
lande rörelser. Den enda hanen Ch El Khyrias 
Never Say Never Again, vinstrikaste afghan i 
Sverige, jag tror i tre år, Ch Never The Less, 
vinstrikaste afghan både i Sverige och Norge, 
Ch Naughty But Nice vinstrikaste afghan i Ita-
lien samt Ch Need I Say More som inte var 
lika vinstrik som de övriga men heller inte vi-
sad lika mycket. 

Följande berättelse handlar om 
Hazztafers liv sett genom sin 
uppfödare Christina Jernbergs ögon.
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I Danmark fick X-Hansia en kull efter Ch 
Windsurf´s Brutus (ett barnbarn till Hazzta-
fer) och i den kullen föddes bl a den berömde 
Boxadan Xercise Makes Master.

Hazztafers allra första kull var undan El Khy-
rias Baradarzade och där föddes två valpar, El 
Khyrias Palmeyirah (X-Hansias mor) och Ch 
El Khyrias Possible Winner vilken också blev 
en inflytelserik avelshund liksom framgångsrik 
utställningshund. Possible Winner hade när-
mare 20 kullar i Skandinavien och hans av-
kommer har varit viktiga för uppfödare både 
i Sverige och utomlands. Ch El Khyrias Yas-
mantih såldes till Riitta Aho i Finland och blev 
hennes stamtik i kennel Punapaulan . Även El 
Khyrias Do-kull var efter Possible winner och 
en tik från den kullen såldes till kennel Choice 
i Finland och producerade där framgångsrika 
valpar t ex den berömde Choice Be A Pepper. 
En annan tik från den kullen blev stamtik på 
kennel El Shahzade och en tik i kullen an-
vände jag i mitt eget avelsprogram. De flesta 
av Do-valparna blev champions och när Mrs 
Gini Withington kennel Stormhill USA dömde 
på Skokloster blev två syskon från den kullen 
BIR och BIM.

Possible Winner parade även sin halvsyster 
Ch Wild Witch (efter Hazztafer) och här föd-
des El Khyrias Irmelin, en framgångsrik ut-
ställningshund som tillsammans med El Khyri-
as Never Say Never Again producerade Ch El 
Khyrias Private Collection (stamtik på kennel 
Tigadays) och Ch El Khyrias Public Relation 
såld till Kennel Punapaulan i Finland där han 
blev en viktig del i avelsarbetet. 

Sa du någonsin nej till förfrågningar om att 
använda Hazztafer i avel?
Ja det gjorde jag Om jag inte trodde att en 
kombination skulle kunna producera så bra 
valpar så jag skulle överväga att ha en själv 
ansåg jag inte att det var någon anledning att 
göra parningen.

Kommer du ihåg hur många kullar Hazzta-
fer hade?
Omkring 20.

Hur många champions finns efter honom?
Tyvärr jag har jag ingen aning.

Kan du berätta lite om hans personlighet 
och hur han var att leva med? Kanske vill 
du dela något speciellt minne med oss.
Hans var en mycket speciell hund både att 
titta på och att leva med. Han var en sann ar-
rogant afghan, som inte var mans hund men 
han hade vänner och dem älskade han högt. 
Andra människor brydde han sig inte så myck-
et om. Han var vänlig men ganska skarp, om 
du t ex lämnade honom med väskor och andra 
prylar kunde ingen gå fram till honom och ta 
hans saker. Jag tror många trodde han var en 
utställningsmaskin som alltid gick in i ringen 
och gjorde sitt jobb men det var inte sant. Jag 
minns en gång då jag hade anmält Hans till en 
liten utställning bara för att stödja klubben och 
hans ordinarie handler inte hade möjlighet att 
komma. Jag frågade en kvinna som var en er-
faren handler och en av Hans vänner om hon 
kunde visa honom. Hans tyckte jättemycket 
om henne men kände henne som en lekkam-
rat som aldrig bad honom att uppföra sig. När 
de gick in i ringen satte sig Hans ner och tit-

Han uppförde och visade sig väl, men han var ingen utställningsmaskin

Två klassiska bilder ovan och nedan på Hans som generellt inte visade sig så bra på bild.

tade sig om kring och vägrade göra någonting 
rätt. Jag tyckte det var kul för då visade han att 
han var en personlighet med egna idéer, inte 
bara en utställningshund som man bara kunde 
ta in i en ring.

Hans utställningskarriär sträckte sig över 
många år, men kombinationen Elisabet 
Levén och Hazztafer, ja de var det perfekta 
teamet. Hur kommer det sig att Elisabet 
började visa honom?
Jag har aldrig kunnat visa mina hundar själv 
då jag haft polio och på grund av det inte 
kunnat springa tillräckligt snabbt för en stor-
vuxen ras. Jag mötte Elisabet då hon visade 
sin egen Ch Jawahars Dante och hon började 
hjälpa mig då och då med olika hundar t ex El 
Kamas Nahrimah. 

När Hans var ung bad jag olika vänner att 
hjälpa mig med att visa honom, både Birgitha 
Runmarker och Bo Bengtsson visade honom 
med framgång. Om jag minns rätt så frågade 

jag Elisabet för första gången när jag anmält 
Hans till Finland och behövde någon som 
både kunde ta med honom till Finland och visa 
honom. Hans och Elisabet blev vänner på den 
resan, Hans vann rasen och gruppen och efter 
det var Elisabet hans permanenta handler.

Jag vill lägga till här att jag är mycket tacksam 
för allt Elisabet gjort för mina afghaner och 
främst för Hans. Utan hennes hjälp med resor 
och visning av El Khyria afghaner i allmänhet 
och Hans i synnerhet hade de aldrig blivit så 
berömda och välkända som de nu är.

När han visades bodde han hos dig på El 
Khyria eller hos Elisabet. Var han lätt att 
resa med? Gillade han utställningsringar? 
Han bodde hos mig för det mesta men var hos 
Elisabet korta perioder mellan utställningar. Vi 
bodde ca tre timmar från varandra så vi fick 
resa en hel del.

Hans gillade att resa och sov hela tiden i bilen. 
Vi åkte oftast bil men en gång åkte Elisabet 
med en speciell buss som hyrdes för hundut-
ställningar och tog med Hans till Norge. Inga 
problem under färden, de sov båda men både 
chauffören och folk i bussen behövde en paus 
och stannade vid en restaurant för att få nå-
gon att äta. Alla hundar stannade i bussen 
(inga burar på den tiden) och Elisabet lämna-
de Hans och bagaget i bussen. När chauffö-
ren kom tillbaka före övriga till bussen släppte 
Hans inte in honom. Han vaktade sitt bagage.
Jag är säker på att Hans gillade utställningar. 
När Elisabet kom hem till mig blev Hans jät-
teglad. Jag tror han visste att de skulle åka 
på utställning tillsammans. Han visade sig bra 
men var ingen showmaskin som jag sagt förut.

Berätta lite om några höjdpunkter i hans 
showkarriär.
Det är svårt att komma ihåg speciella höjd-
punkter 25 år senare men naturligtvis minns 
jag att Hans var otroligt framgångsrik som ut-
ställningshund. Han var vinstrikaste afghan i 

>>
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Hans hade ett underbart huvud med små svarta triangelformade ögon 
och ett underbart uttryck. När du tittade på honom kunde du förstå vad 

”inte titta på dig utan genom dig” står för

Sverige många gånger, hur många minns jag 
inte, ett år vann han rasen alla gånger han var 
utställd. Hans första BIS var naturligtvis fan-
tastiskt och jag tror han vann gruppen på Sto-
ra Stockholm fyra gånger. Jag är också myck-
et stolt över att de mest välkända uppfödarna 
och domarna från olika delar av världen har 
valt Hans till en av de bästa afghaner de sett 
någonsin någonstans. För mig var det mycket 
speciellt när Ulla Segerström, en mycket be-
römd svensk domare som rest runt jorden 
många varv och dömt hundar fick en fråga i ett 
hundmagasin - Vilken är den allra bästa hund 
du sett någonstans och hon svarade: Jag har 
sett många fantastiska hundar men om jag 
måste välja en så blir det den svenska afgha-
nen El Khyrias Hazztafer.
Jag måste också nämna att Hans var #2 
Vinstrikaste hund av alla raser ett år.

Hur gammal var han när han pensionera-
des?
Detta är mycket sorgligt men han pensionera-
des aldrig. Han visades en helg och vann ras 
och grupp. Han var också anmäld till en ut-
ställning påföljande helg men kunde inte delta, 
han fanns inte längre. Jag släppte ut honom i 
trädgården men han kom inte in när jag ro-
pade på honom. Jag hittade honom liggande 
i trädgården utan att kunna röra sina bakben. 
Jag körde honom omedelbart till ett djursjuk-
hus men de kunde inte göra något för honom 
så jag var tvungen att låta honom somna in. 
Det var det värsta ögonblicket i mitt liv.

Hazztafers inflytande på rasen är fortfaran-
de synligt. Tror du att hans skulle ha haft 
samma inflytande om han visats idag?
Jag tror det. Hans rörelser var så exceptio-
nella och jag har aldrig sett en afghan som rört 
sig bättre än han. Hans huvud och uttryck var 
inte lätt att överträffa och han hade också en 
bra päls och om han varit aktiv idag så skulle 
den varit betydligt bättre eftersom vi nu tar 
hand om pälsen på ett anat sätt och har be-
tydligt bättre pälsprodukter.

Åren har gått och du har sett vilket inflytan-
de Hazztafer har lämnat efter sig, ångrar du 
något eller skulle du ha velat ändra något?
Nej jag tror inte det.

Bara en sista fråga. Beskriv för oss dina 
drömmar om framtiden för afghanhunden.
Naturligtvis skulle jag vilja se en afghan som 
Hans under min livstid. En afghan med hans 
rörelser, uttryck, huvud och attityd, en sann 
afghan, en kung.

Det finns fina afghaner även idag, men tyvärr 
tycker jag att såväl domare som uppfödare 
ofta premierar iögonfallande överdrifter på be-
kostnad av rastypiska detaljer. Det borde vara 
uppfödarna som tar ansvar för rasens utveck-
ling men om det inte finns ledande uppfödare 
som tar detta på allvar och står emot olika mo-
denycker inom rasen så får man hoppas på 
domarna, som har till uppgift att bedöma av-
elsresultatet. En dröm för framtiden är således 
att uppfödarna har standarden som rättesnöre 
i sin uppfödning och att domarna också dömer 
efter denna.

Hans vinner sin första Best In Show på Svenska Kennelklubben 1975.

Hans 1977.

Jag är också mycket stolt över att de mest 
välkända uppfödarna och domarna från olika 

delar av världen har valt Hans till en av de 
bästa afghaner de sett någonsin någonstans
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Elisabet Levén om Hazztafers rörelser

Hans rörelser verkade alltid ske i slowmo-
tion. Han svävade, han lyfte frambenen med 
böjd handled och sträckte sedan ut benen 
och det verkade som om han aldrig satte ner 
fötterna på marken igen. Hans steg var lätt, 
alltid mjukt och han trampade aldrig över el-
ler överdrev sträckningen så att balansen i 
rörelserna försvann. Han rörde sig som stan-
darden beskriver:  flytande, fjädrande och ut-
präglat stilfullt och alltid med lagom resning.  
Hela bilden av honom och hans värdiga sätt 
bara förstärkte styrkan och kraften i hans 
mycket korrekta och sällan sedda rörelser. 

Elisabet Levén minns 

Jag minns inte i hur många år Hans domi-
nerade den skandinaviska afghan scenen. 
Innan jag började visa honom var det två 
välkända vinthundsprofiler Bo Bengtson och 
Birgitha Runmarker som hade stora fram-
gångar med honom. Mitt första försök med 
Hans var i Helsingfors. Christina ringde mig 
och frågade om jag kunde ta färjan till Fin-
land för att visa Hans på Helsinki Internatio-
nal dog Show. Jag tänkte att det kunde ju 
vara kul så vi gav oss iväg Hans och jag. 

Hans vann rasen såväl som gruppen och om 
jag minns rätt var han placerad i BIS-finalen. 
Jag minns att färjan kom in sent till Helsing-
fors och när vi kom fram till utställnings-
platsen ropade de in afghanerna i ringen. 
Vi gick in i ringen, sprang kanske två varv 
och sedan började jag borsta honom, en 
sida före den individuella bedömningen och 
den andra innan domaren började placera 
hundarna. Det var inte den bästa starten på 
vårt samarbete men efter den här resan var 
jag och Hans bästa vänner. Jag har ingen 
aning om hur många ras- eller gruppvinster 
det blev under åren men det var ett ansenligt 
antal. 

Hans hade allt du kan begära. Ett fantastiskt 
huvud med strålande uttryck, små svarta tri-
angulära ögon, men det mest imponerande 
var hans rörelser. Hans hade alla rasdetal-
jer som standarden frågar efter och jag har 
aldrig sett någonting liknande någonstans i 
världen - ingen afghan någonstans har gjort 
ett sådant intryck på mig och han var inte 
bara en skönhet han var också en stor per-
sonlighet.

Jag får ibland frågan om olika hundar om 
inte den eller den afghanen liknar Hans. Än 
så länge har jag aldrig instämt men jag hop-
pas verkligen att jag en dag kan säga ”JA”.  
Inget skulle göra mig lyckligare än om jag 
upptäckte eller ägde en ny Hazztafer - vi har 
alla drömmar.

Inget skulle göra mig lyckligare än om jag 
upptäckte eller ägde en ny Hazztafer 

- vi har alla drömmar

Elisabet och Hans i ringen.

Hans rörelser verkade alltid ske i slowmotion. 
Han rörde sig som standarden beskriver: flytande, fjädrande och 

utpräglat stilfullt och alltid med lagom resning.
Hans hade allt du kan begära. 

>>
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Hazztafer var en ”one-in-a-million-dog”

Birgitha Runmarker minns 

När jag tänker på Hans är det svårt att inte 
använda klichéer som ofta används om hun-
dar av hans kaliber och storhet som värdig, 
karismatisk och en fantastisk ”showman”, 
allt kombinerat med en superb konstruktion 
och som alltid uppträdde som den kung han 
var. 

Första gången jag såg Hans var han en 
gänglig och outvecklad valp, men redan då 
hade han obeskrivlig karisma vilket gjorde 
honom till en fantastisk utställningshund. 
Hans första framgång fick han som två-åring 
men det skulle följas av många stora vinster. 

Härstamningsmässigt var denna hund 
mycket intressant, en kombination av klas-
siska engelska och holländska blodslinjer 
kombinerat med samtida nordiska linjer. 

Hans vinner Specialty Best In Show under domare Wendy Slatyer.

Tråkigt nog användes inte Hans i aveln i den 
utsträckning han borde ha gjort, mycket be-
roende på att hans ägare bestämde sig för 
att vara selektiv när det gällde vilka tikar han 
skulle användas till. Trots detta hade han ett 
enormt inflytande på rasen med berömda 
avkommer som Int Ch El Khyrias Possible 
Winner, Int Ch El Khyrias Sammarah, Int Ch 
El Khyrias Wild Witch, the group vinnare El 
Khyrias Wait N´See, den inavlade BIR-vin-
naren Ch El Khyrias X-Hans och Ch A Pas-
sion Play.

Hans avkommor spreds över världen, när 
Wendy Slatyer (Calahorra) gav honom BIS 
på Gunillaberg Specialen 1979 var hon så 
imponerad av honom att hon ville ha en av 
hans söner med sig hem till Australien.

För mig är Hans lika välkänd utanför Sve-
rige som andra välkända stjärnor som Greta 
Garbo och Birgit Nilsson. 

De flesta av oss kommer aldrig att möta en 
hund som han mer än en gång i livet. Han 
var - one of a kind - a one in a million dog.

De flesta av oss kommer aldrig att möta en hund som han mer än en gång i livet
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Det händer inte ofta att en hund får håret på armarna att resa sig

Bo Bengtson minns

Jag har alltid känt att Hazztafer var en av de 
mest spännande hundar av alla raser som 
jag någonsin sett. Trettio år senare har jag 
sett ett oändligt antal glamorösa Best In 
Show vinnare på de största hundutställning-
arna i världen men jag känner fortfarande på 
samma sätt och kan fortfarande känna den 
rysning som Hazztafer i sina bästa stunder 
kunde producera. Det händer inte ofta att en 
hund kan få håret på armarna att resa sig 
men Hazztafer kunde åstadkomma det på 
människor. 

Exakt vad det var som gjorde den hunden 
så fantastisk är svårt att definiera. Han hade 
vackra proportioner, hade underbar resning, 
ett helt igenom maskulint huvud vilket abso-
lut inte var grovt utan vackert mejslat fäst på 
en lång välvd hals. Han hade också de mest 
fantastiska, stora kraftfulla rörelser som såg 
ut att gå i slow motion och kunde få männ-
iskor att tappa andan.

Det som emellertid gjorde Hazztafer helt 
unik var att han verkligen var en vild otämjd 
själ, som gav intryck av nästan okontrolle-
rad energi som kunde explodera vilken se-
kund som helst. Han hade en obeskrivlig air 
av ”rör mig inte” runt sig vilket de flesta av 
dagens glada clownaktiga afghaner inte vet 
något om. De är förmodligen lättare att leva 
med men de är inte tillnärmelsevis så spän-
nande att titta på som Hazztafer var.

Det var ett privilegium att visa Hazztafer 
några gånger innan han hittade sin ”verkliga” 
handler Elisabet Levén, och det var ett ännu 
större privilegium att döma honom några år 
senare. Bara att ha varit i närheten och fått 
se honom skulle ha varit tillräckligt för att ha 
gjort många människor lyckliga. Det är bara 
så olyckligt att Hazztafer inte alls gjorde sig 
själv rättvisa på kort. Knappast någon kan 
förstå hur fantastisk denna hund verkligen 
var.

Elisabet och Hans.

Hans och Elisabet.

Bo Bengtsson med Hans. INT & NORD CH El Khyrias Hazztafer.

Det är bara så olyckligt att Hazztafer inte alls gjorde sig själv rättvisa på kort
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SVENSK VINNARE 2018 // 2xBIR // 1xNORDIC CERT // 2xCERT

Jennika Orpana - Johanna Kinnari - Ida Karesola - Anne Lylymäki 

FOTO TUSS & TASS // AD BY MARIE PALMQVIST

Jo-Kin’s Exotic Birds Do Not Tweet

Lila
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#1 
lure coursing Afghan 2020

2019 
BIM och CERT Ljungskile

CERT, Århus, Danmark

AD BY MARIE PALMQVIST

Lucy

KHAOS D’DREAMLOVER

KHAOS ANGELEYES NEVER DIES 

Tony
SE UCH, DK UCH,  SE LCCH, NO LCCH

Ägare Lena Junkergård
Uppfödare/Foto Saori Wohlin

#1 lure coursing Afghan 2018
#1 lure coursing Afghan 2019
#2 lure coursing Afghan 2020

Efter tre vinstrika säsonger 
kommer Tony inte att tävla 
lure coursing i Sverige 2021
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LURE COURSING-RESULTAT 2020
Foto Kjell-Rickard Brevik, Helena Wiström & Camilla Fritz

GUSUM, NATIONELLT PROV 19/9
Årets första prov var förlagt till en helt ny plats, nämligen till Vikarebo 
gård i Gusum. En helt underbar gård med anor från 1600-talet och med 
en fantastisk utsikt över sjön Yxningen. Gården tillhör en av domarna 
som generöst upplät marken så att provet kunde genomföras!  Det var 
två fält med fyra domare; Jonny Hedberg, Mats Carlsson, Charlotte 
Andersson och Susanne Leifors. 

Afghanhundarna var sex till antalet (4+2) och sprang sina lopp på 
en teknisk bana närmast sjön. Fältet var kraftigt kuperat med branta 
backar både upp och ner. Konditionen blev här till viss del  avgörande. 
Banan var drygt 600 meter. Dömde gjorde Charlotte Andersson och 
Susanne Leifors. Provet var mycket välorganiserat och en stor eloge 
till alla funktionärer! 

Det var premiär för tre av hundarna och deras första lure coursing-prov. 
Två av dem Khaos Angeleyes Never Dies och Alfajiri Changeez lade 
beslag på första och andra plats med varsitt Cert.

1. 169 p - CERT - Khaos Angeleyes Never Dies (T)
2. 163 p - CERT - Alfajiri Changeez (H)
3. 159 p - C.I.B.P., SE & DK UCh, SE & NO LCCh, SE V-16 Mandinah 
Kismet (H)
4. 156 p - SE & DK UCh, SE & NO LCCh Khaos d’ Dreamlover (H)
5. 153 p - SE, DK, FI & NO UCh, LV CH, SE JV-17 Yasmin Bint Battal 
Von Haussman (T)
6. 152 p - SE & DK UCh, SE & NO LCCh Khaos Love Rollercoaster 
(H)

Prisutdelningen var tidigt, allt för att undvika smittspridning och bereda 
plats för nästa grupp!

Text Yvette Charlesdotter

Året blev väldigt speciellt med tanke på Covid-19 (coronaviruset) som drabbat oss och övriga världen. Från början var planeringen att två interna-
tionella och tio nationella prov skulle genomföras men måste ställas in, ett efter ett på grund av ökad smittorisk av Covid-19 och  Folkhälsomyn-
dighetens, SKK’s, SvVK’s rekommendationer.

En stor eloge till verksamhetsklubbarna Bråviken, Västra, Svealand och Norra som inbjöd till nationella lure coursing-prov i slutet av september 
och under oktober månad, då coronaviruset minskat i Sverige. Totalt genomfördes fem nationella lure coursing-prov. Samtliga prov genomfördes 
med restriktioner med anledning av Covid-19 vilket innebar att hundarna endast sprang ett lopp med uppdelning på förmiddag alternativ eftermid-
dag för att minska antal personer på plats samtidigt. Prisutdelningen var i anslutning till genomfört prov för varje ras.

Första plats - Khaos Angeleyes Never Dies med CERT
Foto Saori Wohlin

Andra plats - Alfajiri Changeez med CERT
Foto Saori Wohlin

Provplatsen med vacker natur
Foto Saori Wohlin
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MARIESTAD, NATIONELLT PROV 3/10
Årets andra lure coursing-prov var förlagd till Mariestad Ridklubb, en 
fin provplats sedan många år! De äldre hundarna kände därför igen 
sig! I år gick provet på ett fält, mot tidigare år två, eftersom marken var 
ganska fuktig! Banan var ca 800 meter och mycket teknisk, med skarpa 
banvinklar och kurvor, vilket inte riktigt passade våra äldre hundar men 
desto bättre de yngre! Domare: Christiaan Dirksen och Mari Jarl.

Tappra och lite frusna (tidigt på morgonen) var incheckningens funktio-
närer! De välkomnade och checkade in afghanhundarna (4-1) som var 
först till start!   

Även på detta prov sprang hundarna endast en omgång med anled-
ning av Covid-19. Proven blir därför helt annorlunda mot tidigare år, 
eftersom det endast blir en lottning som helt avgör vilka hundar som 
springer ihop och vilken hund som eventuellt springer ensamlopp (vid 
ojämnt antal). 

Till start kom fem afghanhundar. På första plats med Cert placerade 
sig, även på detta prov, den unga, duktiga tiken Khaos Angeleyes Ne-
ver Dies.

1. 165 p - CERT - Khaos Angeleyes Never Dies (T)
2. 163 p - Alfajiri Changeez (H)
3. 132 p - SE & DK UCh, SE & NO LCCh Khaos Love Rollercoaster (H)
4. 131 p - C.I.B.P., SE & DK UCh, SE & NO LCCh, SE V-16 Mandinah 
Kismet (H)
 4. 131 p - SE & DK UCh, SE & NO LCCh Khaos d’ Dreamlover (H)

Prisutdelning var direkt efter varje ras och och det snabbaste jag 
någonsin varit med om. Det tog inte ens en timma efter att loppen var 
klara, när prisutdelningen startade. För afghanägarna kunde därför 
hemresan starta redan kl 10.00!

Första plats - Khaos Angeleyes Never Dies med CERT
Foto Yvette Charlesdotter

Tappra och lite frusna var incheckningens funktionärer! 
Foto Yvette Charlesdotter
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STOXA, MÄRSTA, NATIONELLT PROV 10/10
Tredje lure coursing--provet var förlagt till Stoxa, Märsta. Även på detta 
prov sprang hundarna endast en omgång med hänvisning till Covid-19! 
Banan var lång, 950 meter och dömde gjorde Jonny Hedberg och 
Christiaan Dirksen. Fältet var stort och tungt för afghanhundarna, som 
sprang på morgonen som första ras. 

Många funktionärer behövs och är delaktiga i genomförandet av ett 
prov. Här kommer bilder på några av de obligatoriska funktionerna. På 
första bilden ser man själva fältet och det går också att  få en skymt av 
en av domarna, om man tittar noggrannt! På andra bilden kan vi se en 
funktionär som kör fyrhjuling. En  post där funktionären ser till att linan 
med ”haren” läggs ut rätt runt trissorna. På tredje bilden ser vi ”yttre 
starter”. Funktionären ropar in hundarna och ser till att det är rätt hund 
som ska starta samt att munkorgen sitter på plats! Fjärde bilden visar 
piloten högt upp i sitt torn. Han måste kunna följa hundarna när de 
springer över hela fältet.

Sju (4+3) afghanhundar deltog i provet! Eftersom det var ojämt antal 
deltagare blev det tre parlopp och ett ensamlopp! På första plats med 
Cert placerade sig hanen Alfajir Changeez och på andra plats med Cert 
tiken Khaos Angeleyes Never Dies. Det blev ombytta roller från tidigare 
prov i Mariestad!

1. 162 p - CERT - Alfajiri Changeez (H)
2. 160 p - CERT - Khaos Angeleyes Never Dies (T)
3. 160 p - Way Up Cardi B To Khaos (T)
4. 153 p - SE & DK UCh, SE & NO LCCh Khaos Love Rollercoaster (H)
5. 149 p - SE, DK, FI & NO UCh, LV CH, SE JV-17 Yasmin Bint Battal 
Von Haussman (T)
6. 146 p - C.I.B.P., SE & DK UCh, SE & NO LCCh, SE V-16 Mandinah 
Kismet (H)
7. 141 p - SE & DK UCh, SE & NO LCCh Khaos d’ Dreamlover (H)

Även på detta prov startade prisutdelningen snabbt efter att afghanhun-
darnas lopp var klara! Allt för att bereda plats för nästa grupp!

Andra plats - Khaos Angeleyes Never Dies med CERT
Foto Yvette Charlesdotter

Första plats - Alfajiri Changeez med CERT
Foto Yvette Charlesdotter

1

2

3

4
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FLYGSTADEN, SÖDERHAMN, 
NATIONELLT PROV 17/10
Årets fjärde lure coursing-prov var förlagt till Söderhamn, närmare 
bestämt till Flygstaden. Under många år  hade vi återkommande lure 
coursing-prov här på flygfältet. En mycket omtyckt provplats med fina 
promenadstråk och då fanns det även möjlighet till övernattning inom 
området.
 
Nu har stora förändringar gjorts och en stor del av flygfältet är inhäg-
nat, och det finns möjlighet att som medlem, släppa hundarna inom ett 
enormt hägn på 46.000 kmv. Mycket uppskattat av hundägare inom 
närområdet!

Lure coursing-provet var förlagt inom hägnet, med en bana på 750 
meter, som var ganska tungsprungen. Vi hade tur med vädret  för på 
söndagen kom årets första snö! Dömde gjorde Agneta Doverholt och 
Tina Danielsson.

Bilderna visar i nämnd ordning; Yttre starter som ropar in hundarna till 
start och kontrollerar att munkorgarna sitter perfekt. Nästa bild visar 
startplatsen med dold trasa inne i hägnet. På tredje bilden ser man 
själva fältet och piloten högt uppe i sitt torn. 

Afghanhundarna startade tidigt på förmiddagen och var fem (3+2) till 
antalet. Även detta prov innebar endast ett lopp med anledning av Co-
vid-19. Eftersom antalet var ojämnt blev det två parlopp och ett ensam-
lopp.

På första plats med Cert kom duktiga tiken SE, DK, FI & NO UCh, LV 
CH, SE  JV-17 Yasmin Bint Battal Von Haussman (T). Det var hennes 
tredje lure coursing-prov med ett utmärkta resultat.

1. 164 p - CERT - SE, DK, FI & NO UCh, LV CH, SE JV-17 Yasmin 
Bint Battal Von Haussman (T)
2. 163 p - Khaos Angeleye’s Never Dies (T)
3. 159 p - SE & DK UCh, SE & NO LCCh Khaos d’ Dreamlover (H)
4. 154 p - SE & DK UCh, SE & NO LCCh Khaos Love Rollercoaster (H)
5. 145 p - C.I.B.P., SE & DK UCh, SE & NO LCCh, SE V-16 Mandinah 
Kismet (H)

Prisutdelning startade efter att loppen för afghanhundarna var klara 
och sekretariatet räknat ihop slutpoängen. Det blev en tidig hemresa 
även på detta prov!

Första plats - Yasmin Bint Battal Von Haussman med CERT
Foto Yvette Charlesdotter

Prispallen placering 1-4
Foto Yvette Charlesdotter
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BRONÄS, KATRINEHOLM, 
NATIONELLT PROV 24/10
Årets femte och sista lure coursing-prov var förlagt till Bronäs. Även 
detta prov var Covid-19 anpassat med ett lopp och uppdelning av del-
tagande hundar på för- och eftermiddag. Själv var jag inte på plats men 
försöker ändå återge resultatet. Provet var förlagt till en bana med tre 
domare; Marie Jarl, Mats Carlsson och Robert Dirksen. Afghanhundar-
na startade även på detta prov på förmiddagen.

Det var sju (3+4) afghanhundar som deltog i provet och för två av dem 
var det premiär! Det blev tre parlopp och ett ensamlopp eftersom anta-
let deltagande hundar var ojämnt! På första plats kom återigen duktiga 
tiken Khaos Angeleyes Never Dies. På andra plats med Cert placerade 
sig Tash Kurgan New Girl  (det var hennes första prov). På tredje plats 
med Cert placerade sig Way Up Cardi B To Khaos. På bilden kan vi 
se samtliga afghanhundar med sina förväntansfulla och glada ägare  
samlade i väntan på prisutdelning!

1. 162 p - Khaos Angeleyes Never Dies (T)
2. 160 p - CERT - Tash Kurgan New Girl (T)
3. 158 p - CERT - Way Up Cardi B To Khaos (T)
4. 155 p - SE & DK UCh, SE & NO LCCh Khaos d’ Dreamlover (H)
5. 154 p - Kaos Tomorrows Addiction (H)
6. 151 p - SE & DK UCh, SE & NO LCCh Khaos Love Rollercoaster (H)
7. 145 p - SE, DK, FI & NO UCh, LV CH, SE JV-17 Yasmin Bint Battal 
Von Haussman (T)

Första plats - Yasmin Bint Battal Von Haussman med CERT
Foto Yvette Charlesdotter

Första plats - Khaos Angeleyes Never Dies
Foto Saori Wohlin

Andra plats - Tash Kurgan New Girl med CERT
Foto Saori Wohlin

Tredje plats - Way Up Cardi B To Khaos med CERT
Foto Saori Wohlin

Foto Sven Westerblad

Hoppas att vi kan 
ses på fälten under 
2021!
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Det har varit ett konstigt 
år våra Afghaner och oss. 
Det startade som vanligt 
med My Dog, där Lucy del-
tog, men hon placerade sig 
inte, det var den första och 
sista svenska utställningen 
för 2020.

Vi hade planerat att åka på 
EM i Ungern, men det blev 
inställt både på våren och 
hösten. Danmark var inbo-
kat i mars, det blev inställt. 
lure coursing-träningar dä-
remot har vi deltagit i under 
året (Coronasäkra). Där 
visade sig Lucy vara den 
”bästa” av våra Afghaner, 
hon har en vilja av stål och 
vinnarskalle.

NÅGRA ORD OM 

PLANERAT ATT ÅKA PÅ EM

Text Anders och Lena Junkergård / Foto Sanna Persson

KHAOS ANGELEYES NEVER DIE

EM INSTÄLLT HOPPAS PÅ 2021

I slutet av september kun-
de vi genomföra den första 
av 5 inplanerade, reduce-
rade och coronasäkrade 
lure coursing- prov. Det var 
kul för både oss och hun-
darna att få komma ut och 
träffa likasinnade vänner. 
Lucy vann den första och
andra tävlingen, kom på 
andra plats den tredje och 
fjärde, vann den sista fem-
te fävlingen och därmed 
säkrade hon platsen som 
1:a på listan. Nog med 
skryt.

FEM PROV SJÄLVSTÄNDIG

Lucy är en enormt själv-
ständig och självmedveten 
dam, hon ligger ofta på 
ryggstöd, fåtölj eller soffa 
och betraktar sina domä-
ner. När hon vill kela så 
är det bara att göra det på 
hennes villkor, hon hop-
par upp på oss när vi lig-
ger i sängen och lägger sig 
ovanpå och pussar. Hon 
tycker om rutiner, man får 
inte missa något tex mat-
tider. Hon kan stå noncha-
lant lutad mot en vägg och 
överväga olika alternativ, 
ska jag eller inte göra vad 
matte önskar.

På lure coursing-träningar 
och prov är hon entusias-
tisk och vill inte vänta på 
sin tur, är nästan omöjlig 
att hålla vid start. Nu hop-
pas vi på att EM ska kunna 
genomföras 2021, så hon 
får ut och mäta sina krafter 
mot race afghanerna i Eu-
ropa, vilket inte är lätt, de 
är så annorlunda mot våra. 
Vi hoppas att svensk Lure 
Coursing kommer igång 
2021,

Lucy behöver ett cert för 
2021 för att bli champion.
Lucy har ett svenskt och 
ett danskt utställnings-
cert så vi hoppas att även 
utställningarna kommer 
igång 2021.

Vi har varit på lite inoff ut-
ställningar i höst, för att 
hålla igång formen, Lucy 
har blivit BIS en gång.
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NUMMER ETT FÖRSTA PLATS

 ANDRA PLATS

 TREDJE PLATS

 FJÄRDE PLATS

 FEMTE PLATS

SE & DK UCH, SE & NO LCCH
KHAOS D’ DREAMLOVER 
74 poäng (5) 
Hane
F: 2016-04-16
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: Nightwind Unique Queen For Khaos
Foto Medh Halaouate

SE & DK UCH, SE & NO LCCH
KHAOS LOVE ROLLERCOASTER 
71 poäng (5) 
Hane
F: 2016-04-16 
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: Nightwind Unique Queen For Khaos
Foto Christian Magnusson

ALFAJIRI CHANGEEZ  
69 poäng (3)
Hane
F: 2016-03-07
E: CH Ana-Shakti’s Bolero
U: Gul Pari
Foto Thomas Plersch

SE & DK & FI & NO UCH, LV CH, SE JV-17
YASMIN BINT BATTAL VON HAUSSMAN 
59 poäng (4)
Tik
F: 2016-12-31
E: CH Battal Ebn Butrus Von Haussman
U: Kala Von Haussman
Foto Christian Magnusson

KHAOS ANGELEYES NEVER DIES 
119 poäng (5) 
Tik
F: 2018-03-17 
E: CH Yesterday, Today And Tomorrow
U: Nightwind Unique Queen For Khaos
Foto Saori Wohlin
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C.I.B.P., SE & DK UCH, SE & NO LCCH, SE V-16
MANDINAH KISMET
57 poäng (4)
Hane
F: 2016-03-08
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto Magnus Johannesson

WAY UP CARDI B TO KHAOS
40 poäng (2)
Tik
F: 2018-04-12
E: CH Khaos d’ Aram
U: Way Up Amelie Polain
Foto Saori Wohlin

TASH KURGAN NEW GIRL
23 poäng (1)
Tik
F: 2018-05-05
E: CH Agha Djari’s Benjamin
U: CH Leejoy’s Glorious Gem
Foto Saori Wohlin

KHAOS TOMORROWS ADDICTION
14 poäng (1)
Tik
F: 2018-03-17 
E: CH Yesterday, Today And Tomorrow
U: Nightwind Unique Queen For Khaos
Foto Saori Wohlin

POÄNGBERÄKNING FÖR ÅRETS LURE COURSING-
AFGHAN SKER ENLIGT FÖLJANDE
För varje prov får nr 1 - 20 poäng, nr 2 - 18 poäng, nr 3 - 16 poäng, osv. plus ett poäng för varje slagen hund 
som deltog i lopp 1. 
exempelvis 2:a = 18 poäng + antal slagna hundar i lopp 1 = slutpoäng. 
Årets fem bästa resultat från SvVK’s officiella bruksprov räknas.
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PER NORDAHL

och hur fungerar det?

Text Benny Wallin 

Continous loop är ett system för lure coursing som använder sig av en 
sluten lina. Det vill säga linan har ingen början eller slut och man behö-
ver inte ”köra ut linan” varför tidsbesparingen blir betydande. Trasan 
sätts antingen direkt på den linan eller längst ut på en tafs som i sin tur 
sätts fast på linan. 

Det inställda provet i Eslöv var tänkt att, som första prov i Sverige, ha 
körts med hjälp av continous loop. Salukibladet bad några domare som 
har erfarenhet av continous loop att förklara lite mer vad det hela går ut 
på och om fördelar respektive nackdelar med systemet.

- Jag dömde lure coursing i Nya Zeeland 2013 
i samband med att jag utbildade deras funktio-
närer under en fyra veckors vistelse där.

Linan används på samma sätt vid continous 
loop som vid vår vanliga lure coursing men is-
tället för att rullas upp på en trumma så löper 
den mellan två metallplattor med utsvängda 
kanter, ser ut ungefär som två tallrikar med 
botten mot varandra. Eftersom linan är sam-
manbunden kommer hundarna att springa vid 
sidan om linan men dom störs inte av den.

För övrigt såg jag ingen skillnad i själva ban-
läggningen jämfört med vårt sätt att lägga ba-
nor. Den största överraskningen var att linan 
ibland kom högt upp på hundarna, dock utan 
att ge några sår eller skador! Efter diskus-
sioner med nyzeeländskt coursingfolk kom vi 
fram till varför: Linan och hundarna hade sam-
ma hastighet, således blev det ingen friktion 
dem emellan och därför inga skador.

Fördelar: 
- Lätt att köra baklänges för att träna bort cour-
se wiseness, mycket viktigt!
- Inget trassel med linan på rullen.
- Ingen väntetid mellan loppen för att lägga ut 
linan.
- Enkel maskin, färre mekaniska delar, lätt att 
transportera.
- Enklare i underhåll.

Nackdelar:
- Många tror fortfarande att det blir fler skador 
med CL.
- Verkar som om enbart USA har helt färdiga 
CL-maskiner till salu.
- Domarna får kortare tid att skriva protokollen.

Bedömningen påverkas ej av continous loop. 
Endast tiden mellan loppen minskar avsevärt.  

Bilder på continous loop-maskiner / Foto Per Nordahl
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Vid continous loop avgör domarnas rutin att 
skriva kritikerna hur snabbt det går. Även här 
kommer framtida tekniker att kunna snabba 
upp kritikskrivandet och förhoppningsvis även 
presentationen av resultaten och kanske även 
presentationen av själva loppen. Jag tror på 
en teknisk bra utveckling där continous loop 
är en del.

Framtiden kan mycket väl bli att vi använder 
continous loop, speciellt vid träningar är det ju 
viktigt att undvika att få hundarna coursewise. 
Lätta continous loopmaskiner kan ge många 
fler träningstillfällen och inköpspriset för en 
sådan maskin är lägre. Dessutom blir det enk-
lare underhåll vilket även det ger möjlighet till 
fler träningar. Med utvecklade rutiner ser jag 
mycket väl att även våra prov körs med con-
tinous loop.

AGNETA DOVERHOLT

- Det har funkat jättebra på de ställen jag sett 
det. Jag såg det första gången 1999 i Ken-
tucky på salukispecialen där, sedan dömde 
jag två prov i Australien förra året. 

Fördelen är bland annat att det inte går åt 
någon tid mellan loppen när man ska dra ut 
linan. Det krävs mindre personal på fältet och 
fälten vi kör på blir inte förstörda av 4-hjuling-
ar. När man bygger en bana inför en tävling 
så får man inte bara ta hänsyn till att den ska 
vara så bra som möjligt för hundarna utan det 
ska också gå att lägga banan snabbt med en 
fyrhjuling och ofta kommer då hundarnas möj-
lighet att prestera i andra hand, tyvärr. 

LARS-GÖRAN LARSSON

- Jag dömde continous loop i EM i Schweiz, 
där linan var upphängd i stolpar som var pla-
cerade där vi normalt sätter våra trissor. På 
linan som hängde cirka två meter upp i luften 
fäste man en kort bit lina med luren i slutet. 

Alla stolpar var kraftigt vadderade med mad-
rasser för att skydda hundarna om de even-
tuellt skulle springa in i dem. Jag upplevde att 
luren fick en riktig flygfärd när den passerade 
stolparna där vissa hundar till och med blev 
lite skrämda av lurens våldsamma hopp. Jag 
såg någon hund som fick en smäll av luren 
och det gjorde att hundens jaktlust dämpades

Den stora fördelen med denna typ av lopp var 
att det gick cirka 1,5 minuter mellan varje lopp, 
men det blev även för oss som domare den 
stora nackdelen att man inte hann med att fun-
dera så mycket över hundens prestation utan 
man tänkte ett ögonblick över slutpoängen 
skrev ner den och fördelade parametrarna så 
fort man kunde. Den continous loop man van-
ligen tänker på och som förekommit på yout-
ube är, där linan går runt banan efter marken, 
där jag tycker mig se att hundarna springer på 
sidan om bytet istället för bakom som de gör 
under vanliga LC-lopp vilket för mig blir en lite 
annan typ av jakt där hunden håller undan för 
linan som finns där hela tiden. 

Fördelen alla pratar om är vad jag förstår att 
ett prov tar mindre tid att genomföra. 

Nackdelarna är för mig främst att vi som do-
mare får mycket mindre tid att göra vår be-
dömning. I många fall behöver vi domare den 
tid som vi får under normala traditionella lopp, 
cirka tre minuter.  

Jag tror att continous loop kommer att provas 
här i Sverige men jag är tveksam till de två 
modeller jag har upplevt och sett.

Man kan bygga mycket längre banor än vad vi 
nu gör för de hundar som är långdistansare. I 
Kentucky hade de en extremt lång bana och 
domarna satt och tittade med kikare. Där hade 
de inte så mycket kurvor på banan. I Austra-
lien var banorna ungefär lika långa som våra 
är och med lika många eller fler kurvor. Det 
är mycket lättare att bygga en rolig bana med 
continous loop eftersom linan kan korsas, så 
risken för rundbanor är inte lika uppenbar.

Nackdelar? Jag såg inga hundar som var 
påverkade av linan i Australien men jag kom-
mer ihåg att flera saluki hoppade över linan i 
USA. De körde dock med väldigt tjock lina så 
hundarna kanske såg den för tydligt. Många är 
rädda för skador i Sverige men jag tror det är 
större skaderisk med våra linor och hårda lu-
rar som flyger omkring och som de kan trassla 
in sig i och bränna sig på.

Bedömningen blir likadan som tidigare, jag 
upplevde ingen tidspress i Australien trots att 
jag samtidigt hade elever med mig ute på fäl-
ten. Det tar ändå tid att fånga in hundar och gå 
av banan och gå på, sedan måste ju piloten 
vänta på starttecken från domarna. Man ska 
inte känna sig stressad utan ta den tid man 
behöver för att ge rätt poäng. Jag skriver i 
princip alltid kommentarer på alla hundar jag 
bedömer och även det hann jag med i Sydney 
och Brisbane. Det enda man inte hinner med 
är att fika! 

Jag hoppas verkligen att vi bygger om alla ma-
skiner - både träning och tävling - till continous 
loopmaskiner, hela verksamheten skulle tjäna 
på det.

Hoppas det snart är dags för lure coursing 
igen, denna coronasommar!

Foto Ari Salmela
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Bruksklass och Working Class Certificate (WCC)

Text Yvette Charlesdotter

Bruksklass (bkl/jkl)
Ibland får vi frågor om vilka krav som gäller för att ställa ut afghanhunden i Bruksklass inom och utom Sverige. 
Här ska jag försöka att redovisa reglerna på ett så enkelt sätt som möjligt.

Följande krav gäller för samtliga raser inom grupp 10 i Sverige:
• Hunden ska placera sig inom den övre halvan av resultatlistan vid minst två nationella lure coursing- eller races-prov.
• När sådan placeringen har skett vid lure coursing-prov ska dessutom 75 % av maxpoängen ha uppnåtts.
• Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista provtillfället.

Som exempel kan nämnas: om maxpoängen är 400 poäng måste hunden ha uppnått minst 300 poäng. 
Vid sällsynta fall när maxpoängen är 200 poäng måste hunden uppnå minst 150 poäng.

WCC
Working Class Certificate, WCC, är ett intyg som utfärdas av Svenska Kennelklubben (SKK), för hund med jakt- och bruksmeriter, och som är 
ett krav för att få ställa ut hunden i working class utomlands. Det är samma krav för att delta i bruksklass som gäller för utfärdande av WCC. 

När utländska provmeriter åberopas är det den sökandes ansvar att bifoga relevant underlag som bekräftar att hunden har provmerit, som i det 
landet som provmeriten är erhållen, är WCC-grundande.

Reglerna för WCC  varierar mellan olika länder. Därför är det viktigt att ta reda på vilka regler som gäller i respektive land. Vilka krav som gäller 
för svenska provmeriter se ovan.

Utlandsägd hund som innehar WCC äger alltid rätt att delta i bruksklass i Sverige.

Foto Ari Salmela

Källa: Svenska Kennelklubben
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resultat 2020På grund av COVID-19 kunde endast två dagar på my dog genomföras

SKK Göteborg Nationell 5/1 2020
Domare Eva Liljekvist Borg
Antal deltagande hundar: 5+9

BIM IT CH NO V-18 NO V-19 SE V-18 Xenos Sandor
BH-2 CERT Moving Back From Space
BH-3 DK UCH NO LCCH SE LCCH SE UCH Khaos Love 
Rollercoaster
BH-4 SE UCH Oshanameh’s Old Habits Die Hard

BIR CERT NO V-19 Xenos Tells A Story
BT-2 R-CERT NORD V-19 Agha Djari’s Revival For Karkati
BT-3 Awbari Wow I’m First Thnx
BT-4 SE UCH Vindaloo See U

Championklass hanar
EXC-1 CK Xenos Sandor
EXC-2 CK Moving Back From Space
EXC-3 CK Khaos Love Rollercoaster
EXC-4 CK Oshanameh’s Old Habits Die Hard
EXC CK Agha Djari’s Phenomenon

Juniorklass tikar
EXC-1 CK Back To U From Swift Rendum
VG-2 Oshanameh’s Rise And Shine

Unghundsklass tikar
EXC-1 CK Agha Djari’s Revival For Karkati
EXC-2 Khaos Angeleyes Never Dies

Öppenklass tikar
EXC-1 CK Xenos Tells A Story
EXC-2 CK Awbari Wow I’m First Thnx
VG-3 Celestian Seeking Millionaire

Championklass tikar
EXC-1 CK Vindaloo See U
EXC-2 CK Moving Backstage Girl

SKK Göteborg Internationell 6/1 2020
Domare Mikael Nilsson
Antal deltagande hundar: 8+11

BIR BIG-2 CACIB IT CH NO V-18 NO V-19 SE V-18 Xenos Sandor
BH-2 R-CACIB NO UCH NORD UCH NORD V-19 SE V-17 Mandinah 
Kalabaliken I Bender
BH-3 DK UCH NO LCCH SE LCCH SE UCH Khaos Love 
Rollercoaster

BIM CERT CACIB NORD V-19 Agha Djari’s Revival For Karkati
BT-2 R-CERT R-CACIB NO V-19 Xenos Tells A Story
BT-3 SE UCH Vindaloo See U

Unghundsklass hanar
EXC-1 Khaos Paddy D’holyman

Öppenklass hanar
VG-1 Khaos Love Hangover

Championklass hanar
EXC-1 CK Xenos Sandor
EXC-2 CK Mandinah Kalabaliken I Bender
EXC-3 CK Khaos Love Rollercoaster
EXC-4 Oshanameh’s Old Habits Die Hard
EXC Agha Djari’s Phenomenon
VG Moving Back From Space

Juniorklass tikar
EXC-1 OSHANAMEH’S RISE AND SHINE
EXC-2 BACK TO U FROM SWIFT RENDUM
EXC-3 Jangel’s Woman Warrior

Unghundsklass tikar
EXC-1 CK Agha Djari’s Revival For Karkati
EXC-2 Khaos Angeleyes Never Dies
EXC-3 Khaos Yesterdays Child

Öppenklass tikar
EXC-1 CK Xenos Tells A Story
EXC-2 Awbari Wow I’m First Thnx
EXC-3 Jo-Kin’s Exotic Birds Do Not Tweet

Championklass tikar
EXC-1 CK Vindaloo See U
EXC-2 Moving Backstage Girl

Trickdog titlar

NTD
2 JULI 2020
Helena Wiström and Seger (Vindaloo Magic U NTD), Sollentuna

14 JULI 2020
Marie Boman and Sofia (Khaos Yesterday’s Child NTD), Stockholm

27 JULI 2020
Birgitta Strömberg and Cilla (Papatazin Little Respect NTD), Stockholm

ITD
8 JULI 2020 
Helena Wiström and Seger (Vindaloo Magic U ITD), Sollentuna

9 JULI 2020
Birgitta Strömberg and Cilla (Papatazin Little Respect ITD), Stockholm 

ATD
7 JULI 2020
Helena Wiström and Seger (Vindaloo Magic U ATD), Sollentuna

RALLYLYDNAD
KVALIF/NYBÖRJARKLASS 
Kingsleah Flying Cloud - 91 poäng

BPH med skott
Kingsleah Flying Cloud
Punapaulan Palle
Samawi The Tash Kurgan Priority
Tash Kurgan New Dawn
Tash Kurgan New Girl

NOSEWORK
GODKÄNT DOFTPROV 
Here Comes The Day After Tomorrow

VILTSPÅR

NTD
Anlagsklass 
Vindaloo Magic U - godkänd

Öppenklass
Vindaloo Magic U - Viltspårchampion



MANDINAH KISMET

INTERNATIONAL BEAUTY AND PERFORMANCE CHAMPION
SPECIALTY BEST IN SHOW 
SVENSK CHAMPION
DANSK CHAMPION
SVENSK VINNARE 2016
SVENSK LURE COURSING CHAMPION 
NORSK LURE COURSING CHAMPION

KVALIFICERAD TILL EUROPEAN COURSING CHAMPIONSHIP 2021 I NEDERLÄNDERNA

Multi CH Jangel’s Hawk Eye x Multi CH Mandinah Irresistible Whisper

Mina underbara
afghanpojkar

Ägare Yvette Charlesdotter
Foto Christian Magnusson / Magnus Johannesson

AD BY MARIE PALMQVIST

Gullit



och minnen
SPECIALTY BEST IN SHOW

SVENSK CHAMPION
DANSK CHAMPION

SVENSK LURE COURSING CHAMPION 
NORSK LURE COURSING CHAMPION

KAPPLICENS

CH Xenos Comment x Alphaville’s The Ultimate Creation

ALPHAVILLE’S SCENE STEALER  

Härliga ögonblick

Ägare Yvette Charlesdotter
Foto Christian Magnusson / Camilla Fritz / Ingela Hägg

AD BY MARIE PALMQVIST

Chicory
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HÄMTA är ett väldigt användbart trick att lära sin 
hund. Hämta kan man använda till mycket. För mina 
hundar betyder hämta att bära något i munnen och 
lämna till mig. Till exempel kan hundarna plocka upp 
min tappade handske när vi är ute och går. Man kan 
också få hjälp med att plocka ur tvättmaskinen.

Cilla snart 10 månader är väldigt självständig och har 
inte samma tålamod som Alice på 7 år, som dessutom 
är TDCH (trick dog champion). Det gör att jag måste 
hitta på nya sätt att lära in tricks.

Text och foto Birgitta Strömberg

Cilla lär 
sig 
hämta

Hämta tvätt. Det kan vara svårt att 
stoppa in huvudet i maskinen.

Ta ur tvätten. Lär in på samma sätt som hämta 
saker. Kasta in tvätten i maskinen och säg hämta.

Bära diskborste är inget problem. Kamplek med Baby Ru.
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Viktigast i all träning är att det ska vara roligt för 
alla, då blir det bäst resultat och att hunden får en 
bra belöning när de tränar. Värt att tänka på är att 
man måste ha TÅLAMOD. Jag har upptäckt att jag 
ibland vill ”för mycket” och då blir det oftast ingen 
bra träning. Saker som fungerade igår kanske inte 
går lika bra idag. Då får man vila en dag eller gå till-
baka några steg i träningen eller hitta en ny belö-
ning som fungerar. Mycket fantasi och en god por-
tion humor kan behövas. Men jag är övertygad om 
att det går att lära alla hundar väldigt många saker 
om man bara hittar den rätta motivationen. Vi trä-
nar bara i korta pass och jag försöker att sluta i tid 
och att inte ”tjata hål i huvudet” på Cilla. När hon 
har gjort något bra är det dags att sluta och inte 
försöka göra om det igen. Bättre att vänta till nästa 
träningstillfälle.

Cilla har absolut inga problem med att bära saker 
i munnen om hon får välja själv. Hon kommer gär-
na med diskborsten, väckarklockan, skor mm. Det 
svåra är att få henne att bära det som jag vill. Och 
att lämna saken till mig. 

När vi började med ”Hämta” så använde vi en ”la-
gom” rolig leksak. Den ska helst vara en mjuk lek-
sak som man kan ha lite kamplek med och vara 
lätt att bära. Vi kunde inte välja de allra roligaste 
leksakerna för då ville Cilla behålla dem själv.  Vår 
bästa träningsleksak är ”Baby Ru”, en gammal Mac 
Donalds leksak som man fick med i Happy Meal 
någon gång runt 2000. Fantastiskt att den fortfa-
rande lever för det är många afghanvalpar som gil-
lat den.   Den är inte stor eller tung utan väldigt lätt 
att hålla i munnen. Och den piper inte, vilket är en 
fördel hos oss, för leker vi med pipleksaker brukar 
Cilla dra iväg genom hela huset ivrigt pipande. 

Vi började med träning inomhus på kort avstånd. 
Jag satt på golvet med Cilla precis bredvid mig och 
höll i leksaken och drog den fram och tillbaka fram-
för nosen på Cilla och försökte få henne att bita i 
den. Så fort hon visade intresse för den fick hon 
beröm och godis. Jag provade också att binda fast 
en leksak i ett snöre och dra den snabbt framför 
Cilla. Det var nästan ännu roligare och hon fångade 
den och höll i ordentligt. Mera beröm och godis. 
När hon tog tag i leksakerna hade vi kamplek som 
också belönades med godis. 

När det gick bra, provade jag att kasta leksaken 
precis framför henne. Om hon bara visade minsta 
intresse för leksaken fick hon belöning. Hon bör-
jade med att putta på den med nosen men sen öka-
de jag kraven och hon måste bita i den innan hon 
fick belöning. Gradvis ökades kraven, så hon måste 
lyfta upp den. 

Flera gånger fick vi gå tillbaka ett steg eller två och 
vila några dagar mellan träningarna. När hon bör-
jade lyfta upp leksaken sa jag ”Hämta” när jag kas-
tade den framför henne och höll jag fram min hand 
med en godis i handflatan och sa TACK när hon 

Baby RU.

Leksak i snöre.

>>
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släppte leksaken i min hand. Fortfarande var avståndet väldigt kort 
mellan oss, bara några decimeter. Ofta fick jag leksaken nära handen 
eller i knät eller lite var som helst när hon slängde iväg den. Men be-
löningen fick hon bara när den lämnades i handen, eller väldigt nära 
handen.

Nu var det dags att kasta iväg leksaken en liten bit, ca 1 meter, och 
säga hämta. Det här steget tog lång tid och jag fick variera avståndet 
mellan väldigt nära och 1 meter många gånger. När det blir för svårt 
eller jobbigt så går Cilla sin väg och då får man vänta med träningen. 

När hämta fungerar kan man börja styra lite var man vill att sakerna 
ska lämnas. Jag håller min hand med godis där jag vill ha saken, t ex 
i leksakskorgen. I början belönas att hon bara kommer i närheten av 
korgen. Det är ju upp till den som tränar vilket resultat som ska belö-

TACK. Cilla lämnar i handen. På väldigt kort avstånd i början.

Baby RU lämnas i handen.

nas, och man kan succesivt öka 
svårighetsgraden så att man till 
slut får det beteende man öns-
kar. Cilla kastade omkring gre-
jorna en hel del och de hamna-
de lite överallt, men efter ett tag 
så ”ramlade polletten ner” och 
då blev precisionen klart bättre.
Cilla är rätt känslig för stör-
ningar när man tränar, så där-
för är det enklast att vara på en 
lugn plats med träning. Hämta 
min handske fungerar nu jätte-
bra inomhus och även utomhus 
om det inte händer något som 
stör koncentrationen. Det kan 
vara en hund eller människor 
som kommer för nära, fåglar 
som hoppar omkring osv. Då är 
det ingen idé att försöka utan 
man får vänta tills störningarna 
försvinner eller i alla fall är så 
långt borta att man får kontakt 
med henne igen. En tumregel 
när det gäller Cilla är, att om 
hon inte vill äta mitt godis så 
är det inte någon idé att försöka 
träna något alls. Ibland kan det 
hjälpa med att byta till något 
bättre godis (grillad kyckling 
brukar vara ett säkert kort). 
Fungerar inte bättre godis då 
får man vänta till koncentratio-
nen återvänder.

Om vi tränar utomhus så är det 
än så länge bäst med koppel om 
man vill ha tillbaka föremålet 
som man kastar, annars finns 
en stor risk att handsken eller 
vad det nu var, gör några äre-
varv runt gården och eventuellt 
försvinner. 

TACK blev också ett väldigt bra 
kommando. För ofta kan man 
få Cilla att släppa det hon har 
i munnen i min hand, och det 
har räddat många olika ”fynd”, 
som hon hittat, från att bli för-
störda. TACK fungerar inte 
100%, det beror lite på vad hon 
hittat. Och det fungerar bara på 
kort avstånd.  

Cilla vet numera vad hämta be-
tyder och kommer oftast till mig 
med bollen, handsken eller vad 
jag ber om, speciellt om hon vet 
att jag har bra godis. Nu tränar 
vi på att hämta många olika sa-
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ker och på att lämna sakerna på olika sätt.  Cilla 
börjar att bli duktig, men det är en lång bit kvar 
innan Cilla är i Alice nivå och kan hämta korv utan 
att tugga på den eller att bära råa ägg utan att de 
går sönder.

Cilla har nu klarat fyra trick dog titlar så hon är 
NTD, ITD, ATD och ETD (Novice-, Intermediate-, 
Advanced och Expert Trick Dog). Det innebär att 
hon gjort 37 olika tricks, varav 1 är hämta. Det 
finns nu 7 afghanhundar i Svenska Afghanhund-
klubben med olika trick dog titlar. Vi kommer att 
fortsätta med olika tricks, för det är ett jättebra 
sätt att aktivera Cilla och samtidigt ha roligt till-
sammans. Utmana er själva och era hundar genom 
att testa att hämta eller andra tricks, det är ju inte 
svårt och inget kan bli fel. Sen kanske vi kan ha ap-
porteringstävling på Strömsholm i sommar.

Cilla kan bära olika saker. Alice bär korv.

Alice bär ägg.

Cilla bär tofflor.



Cilla
NTD, ITD, ATD, ETD

PAPATAZIN LITTLE RESPECT

2020 var ett bra år

fyra trick-dog-titlar

AD BY MARIE PALMQVIST



TDCHAlice
för tricks, viltspår

AD BY MARIE PALMQVIST

och släphare
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HUNDENS MENTALITEToch beteendenText Elin Sandström 

Vi talar ofta om hundars mentalitet 
och det är en viktig del i avelsar-
bete och arbete med våra hundar. 
Men vad är egentligen mentalitet? 
Vad är det som styr hundars be-
teende och hur kan vi hundägare 
påverka detta.  Vilka är dom vanli-
gaste avvikelser i beteenden vi ser 
hos hundar?

Mentalitet betyder att ha en vana 
att tänka eller känna på ett visst 
sätt, detta kan även vara i djurets 
natur. Dessa beteenden är även 
något som vi ser att går i arv och 
påverkas av miljön genom upp-
växten.

Något som även påverkar mentali-
teten är även raserna vi har, fram-
avlade för olika syften, och deras 
instinkter. Detta är något som vi 
bör förvalta noga då vi jobbar med 
våra hundar men att alltid komma 
ihåg att i slutändan är alla indivi-
der.

Precis som oss människor så har de fles-
ta hundar något som de är lite rädda för. 
Vissa hundar är mer försiktigare individer 
och viss rädsla kan komma från trauma 
eller obehagliga upplevelser. Detta är 
även en av våra starkaste överlevnads-
instinkter. Rädsla är dock något av det 
svåraste att arbeta med för det an lätt 
utvecklas och bekräfta associationer till 
att ge en ännu starkare rädsla. Rädslan 
kan visa sig på olika sätt, det vanligaste 
är att gå till attack mot situationen och 
detta misstolkas ofta till aggressivitet. 
Det handlar om att fly eller fäkta.

Rädsla

Smärta/sjukdom
Hundar är experter på att dölja när dom 
inte mår bra fysiskt. Detta visar sig i de 
allra flesta fall först i deras beteenden. 
Här kan vi se alla avvikelser i hundens 
mentalitet. Smärta och sjukdom kan 
framkalla aggression, rädsla, trots, över-
aktivitet, stress och mycket annat. Detta 
är väldigt viktigt att uppmärksamma och 
detta är faktiskt den vanligaste orsaken 
till avvikande problembeteenden.Bilden är enbart en illustration och har inget med artikeln att göra. 

Foto Saori Wohlin 
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Jag har under alla mina år som verksam 
hundpsykolog mött ett fåtal fall av dessa. 
Men dom finns. Här ligger oftast stora 
trauman bakom eller ärftliga fel. Det är 
viktigt att se att en hund kan uppvisa ag-
gressiva beteenden som kanske grundar 
sig i rädsla eller annat. 

Aggression

Hormoner
Hormoner är något som kan påverka 
våra hundar starkt. Även här ser vi det 
ofta som avvikelser i beteendemönster. 
Vi bör beakta detta och uppmärksamma 
om våra tikar exempelvis blir mycket 
skendräktiga (vilket i sin tur ofta kan leda 
till vakt eller nedstämdhet). Om våra ha-
nar reagerar starkt på tikar, eller hundar 
i allmänhet, ska vi vara medvetna om att 
det leder ofta till en extrem stress för hun-
den. Stark påverkan av hormoner kan 
även i sin tur leda till fysisk ohälsa.

Stress
Även här har vi en stark överlevnads-
instinkt. Alla kan uppleva stress i olika 
situationer men det som egentligen är 
skadligt med stress är om den aldrig av-
tar. Om det aldrig blir någon återhämt-
ning för hunden så skadas kroppen både 
fysiskt och psykiskt. Det är därför otroligt 
viktigt att se till att hunden kan slappna 
av och vila. Stress kan även visa sig som 
problembeteenden med ilska, irritation 
och rädsla, men det finns även hundar 
som ”stänger av” och blir mer apatiska. 
Detta kan man lätt luras av som om dom 
vilar men dom egentligen blockerat alla 
intryck utifrån.

Understimulans
En hund som inte får utlopp åt sina be-
hov blir ofta understimulerad. Detta med-
för ofta att dom hittar på sina egna saker 
som stimulerar dem, vilket kanske inte 
alltid är lika uppskattat av oss hundä-
gare. Det kan exempelvis vara att dom 
börjar tugga på saker hemma, jaga eller 
att det leder till stress. Det är en viktig del 
att se till att hundarna får sitt fysiska och 
psykiska behov tillgodosedda.

Ärftliga faktorer
Här har vi en stor del av hur våra hundar 
är men vi ska inte glömma att vi sedan 
formar dem efter miljön dom lever i. Pre-
cis som med oss människor. Här har vi 
även det specifika i rasen som man ofta 
ser som en röd tråd. Många gånger går 
jag tillbaka och tittar på rasens egenheter 
om något dyker upp i ett beteende som 
inte varit lika framträdande tidigare. Vis-
sa raser har tex mer inriktning på jakt och 
vakt och då är det även dessa saker som 
kan komma fram i trängda situationer.

När problembeteenden framkommer 
beror det oftast på något annat underlig-
gande. Tittar vi en extra gång och funde-
rar lite så kan vi oftast förstå varför och 
då träna på just detta eller om hunden 
behöver ett veterinärbesök. Att bli arg på 
en rädd eller osäker hund skapar oftast 
bara en dålig relation och hunden asso-
cierar situationen som ännu mer obehag-
lig nästa gång. 

I arbetet som hundpsykolog görs alltid en 
utredning i form av hundens sjukdoms-
historik och olika händelser i livet, stora 
som små. Men även att man kan se över 
hur livet och rutinerna ser ut idag. Det är 
något man som hundägare kan fundera 
på ibland. Hundarna har även olika be-
hov beroende på sin ålder och kanske 
finns det något vi kan ändra på i varda-
gen för att underlätta saker och att  oön-
skade beteenden uppstår.

Bilden är enbart en
illustration och har inget med artikeln att göra. 
Foto Ari Salmela
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Pappa är rädd för älgar! Det var han inte tidigare, men 
den där lördagskvällen i augusti ändrade på det. Han 
skulle åka in till stan på kvällen, var visst bjuden på mid-
dag eller något sådant.  

Först badade han, människor är inte kloka, bada frivilligt, 
och sedan släppte han ut oss ett tag för att vi skulle kväll-
skissa. Det var alldeles mörkt ute men fortfarande varmt 
så pappa gick ut han också i bara kalsongerna. Plötsligt 
hörde vi ett konstigt ljud bortifrån äppleträdgården unge-
fär som en häst frustar. Pappa ryckte till och ropade på 
oss att vi skulle gå in. De andra löd honom men inte Bes-
sie och jag. Man kan väl inte gå in när det låter så spän-
nande, utan att undersöka vad det är? Bessie och jag 
sprang dit så klart där vi hade hört ljudet, och har du sett 
där stod något som liknade en stor häst och åt äpplen! 
Vi började förstås skälla och försökte jaga bort honom. 
Lite rädda var vi förstås, älgen för det var en älgtjur, var 
väldigt stor. Jättestor faktiskt och stora horn hade han på 
huvudet. Jag har funderat mycket över det där med horn, 
jag tycker det måste vara hemskt opraktiskt, trasslar dom 
aldrig in sej? Jag trasslar alltid in mej i allt möjligt och jag 
har ändå inga horn. 

Vi skällde allt vad vi orkade, men älgen blev inte rädd. 
Han skrapade med framfötterna i gräset och sänkte hu-
vudet mot oss och frustade. Faktiskt blev vi rädda och 
sprang tillbaka till köksdörren. Pappa kikade ut genom 
dörren men eftersom han inte visste riktigt vad vi skällde 
på blev han nyfiken och gick försiktigt bort mot äppleträ-
den. Då blev vi modiga igen och rusade bort mot älgen 
och skällde. Pappa hann till växthuset innan älgen gick 
till anfall. Det var som ett expresståg sa Pappa efteråt, 
och jag blev verkligen förvånad att han kunde springa 
så fort. Pappa alltså. Säkert slog han världsrekord på 
sträckan mellan växthuset och kökstrappan. Älgen var 
snabbare förstås men Pappa hade försprång så när han 
slank in genom dörren stod älgen nedanför trappan. De 
andra berättade för mig att han var alldeles vit i ansiktet 
och sprang omkring och ojade sej över att vi var ute hos 
den hemska älgen. Ett tag tänkte han visst ringa efter 
polisen, vad nu det skulle vara bra för?

Till slut tog han sig samman och tände de stora strålkas-
tarna som sitter på vårt hus. Det var en tidigare ägare 
som satte upp de lamporna, han var visst mörkrädd. I 
skenet från strålkastarna såg Bessie och jag älgen bätt-
re. Ibland jagade vi älgen runt huset och ibland jagade 
han oss. Det var väldigt spännande och roligt. Han för-
sökte sparka på oss men vi hoppade undan varje gång. 
När han måttade efter Bessie med hornen bet jag honom 
i bakbenet. Till slut gav han upp och hoppade över stake-
tet och försvann in i skogen. 

Bessie och jag var jättestolta över att vi vann över ho-
nom och tydligen fick han en minnesbeta. Visserligen 
kom han tillbaka och åt upp resten av äpplena men alltid 

sent på natten, aldrig när vi var ute. När Pappa sen skulle 
åka in till stan, stod han länge i köksdörren och spejade 
om älgen fanns i närheten innan han rusade till bilen och 
hopade in.

Ända sedan den kvällen är Pappa rädd för älgar, bara det 
knakar till i skogen hoppar han högt.

Jag är inte rädd! En stilig afghan som jag är aldrig rädd.

NUMMER 1/1976
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Vi hade det jätteskönt. Ute stormade det och regnade 
men inne i vardagsrummet var det varmt och gott. Pappa 
hade gjort upp eld i öppna spisen, vi låg i sofforna och 
sov och själv satt han ute i verandan och skrev brev. 
Rätt som det var hördes ett förfärligt liv, Pappa skrek och 
gormade, yrvakna som vi var störtade vi upp och skällde 
och allt blev ett enda kaos.

Så småningom förstod jag vad som hade hänt. Taket 
över verandan hade gått läck och det rann ner vatten 
över honom och skrivmaskinen som var elektrisk. Tydli-
gen blev det kortslutning i skrivmaskinen och han fick en 
massa stötar (jag vet inte så mycket om elektricitet men 
jag vet att den är farlig) för han dansade runt skrivma-
skinen och skrek, det var det som väckte oss. Plötsligt 
rök det till i maskinen, lamporna slocknade och Pappa 
tystnade….. Föra sådant liv för lite vatten?

När vi lugnat ner oss allihop, det tog sin tid åtminstone för 
Pappa, gick han ut och hämtade en stege och klättrade 
upp på verandataket trots att det fortfarande ösregnade. 
Han var ovanligt dämpad när han kom in igen, plockade 
fram alla kastruller som fanns och satte under läckorna 
i verandan. Nog tyckte jag att det skvätte ut precis lika 
mycket vatten ur kastrullerna som det kom i - men det 
skulle kanske vara så? Smaken på vattnet var lite unken 
så där gammal sågspånssmak om du förstår vad jag me-
nar, inte alls gott.

Dagen efter kom han hem med bilen fullastad med gre-
jor. En snabb inspektion klargjorde att det inte var något 
ätbart men mycket intressanta grejor som han hade köpt. 
Alla grejorna bar han bort till verandan och medan han 
gick för att hämta stegen passade jag på att undersöka 
sakerna lite närmare. Där var en stor mjuk rulle med lik-
som en gul matta i som jag snabbt plockade isär för at se 
om det fanns något inuti. Det gjorde det inte. Jag höll på 
att undersöka en stor pappask när Pappa kom tillbaka 
med stegen. Han tvärstannade och satte igång att gapa 
- ”Din lille lymmel, vad har du gjort med isoleringen??? 
Vänta bara!”

Men det gjorde jag förstås inte, när Pappa skriker ”vänta 
bara” är det just det man inte ska, så jag tog pappasken 
i munnen och sprang, men oj vilken tung ask, jag orkade 
inte lyfta huvudet riktigt så asken slog emot en sten när 
jag sprang. Det skramlade till och helt plötsligt blev as-
ken jättelätt. Pappa som hade vrålat i ett tystnade, satte 
sig med ett stön och gömde huvudet i händerna. Jag 
tyckte riktigt synd om honom men vågade inte gå fram 
och trösta honom, man vet aldrig med Pappa när han 
stönar…

Jag lade ifrån mig asken och tittade på den, en vanlig 
tom pappask bara, inget att ha, så jag gick tillbaka till 

stenen som hade slagit sönder asken och där låg mas-
sor med långa spetsiga blanka metallpinnar. Fullständigt 
värdelösa saker, åtminstone för mig, men tydligen ville 
Pappa ha dem för han gick dit och plockade upp dem 
när han lugnat ner sig.

”Femhundra galvade femtumsspik utströdda över hela 
trädgården, vad har jag gjort som ska straffas så hårt” 
mumlade han.

När han plockat upp spikarna räknade han dem för att 
vara säker på att det inte låg någon kvar som vi kunde få 
i tassarna, men tydligen hade han räknat fel för när han 
gick därifrån skrek han till och började hoppa på ett ben, 
och tappade spikarna igen. Det var en spik kvar i gräset 
och den hade han trampat på. Det var ju tur för oss som 
slapp få den i våra fötter… När han kom tillbaka från 
doktorn hade han et stort bandage om foten. 

I två veckor satt Pappa stilla i en stol, tittade på veranda-
taket och suckade. Jag kände på något underligt sätt att 
han tyckte det var mitt fel att han satt också där, men jag 
kunde inte begripa vad jag gjort för galet. Under den här 
tiden var jag verkligen snäll mot Pappa, låg hela tiden 
hos honom och höll honom sällskap. -”Åh Ruff, tänk om 
du var så här snäll jämt” sa Pappa, man ska aldrig över-
driva, lagom är bäst tycker jag. Så småningom blev han 
av med fotbandaget. Tog fram stegen och klättrade upp 
på verandan där han började riva bort det gamla taket. 
Massor av gammal bråte kom nersinglande där uppifrån 
som luktade spännande. Han verkade ha väldigt trevligt 
där uppe. Hammarslag och glad sång ekade över nej-
den. Den där grejen som består av två långa pinnar och 
en massa korta pinnar emellan, och som kallas stege, 
stod lutad emot taket och eftersom jag sett hur man skul-
le klättra upp på den, tog jag mod till och försökte. Det 
är svårt, jättesvårt att gå uppför stegar. Med frambenen 
gick det väl hyggligt med det var värre med bakbenen 
för jag kunde inte se var jag satte dem utan fick liksom 
treva mig fram. Efter några misslyckade försök kom jag 
underfund med tekniken och klättrade upp. När jag fick 
huvudet över takkanten såg jag Pappa sitta på resterna 
av det gamla taket och spika fast nya plankor. Han vän-
de sig om och fick se mig på stegen och sa: -”Jasså det 
är du som kommer Ruff” och så började han spika igen. 
Plötsligt stoppade han med hammaren i luften, satt all-
deles stilla, vände sig sakta om och tittade på mig igen. 
Han blundade och så tittade han en gång till.  -”Oh nej 
inte det, det får inte vara sant” stönade han. Men det var 
det, sant alltså. Vi tittade länge på varandra Pappa och 
jag. Jag började bli lite orolig, dels för att han inte blev så 
glad att se mig som jag hade trott, dels slog det mig att 
jag ju inte visste hur jag skulle gå ner från stegen. Pappa 
råkade i lätt panik, han gör det ibland, och ropade först 
att jag skulle gå ner, sen att jag skulle komma upp och 
till sist att jag skulle stå precis stilla. Sedan lade han sig 
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på magen och ålade bort till mig. Innan jag visste ordet 
av hade han grabbat tag i mig och lyft upp mig på taket.
-”Du är inte klok Ruff, hur har du tänkt att du ska kommer 
ner?” Jag det var ju ett problem förståss, det hade jag 
som sagt var inte tänkt på, och nu såg jag hur hemskt 
långt det var ner till marken.  

-”Nu stannar du här uppe på taket till jag kommer tillbaka” 
sa Pappa. Visst det var klart, jag vågade i alla fall inte gå 
nerför stegen och att hoppa ner var bara inte att tänka 
på. Jag satt där uppe i en evighet, ag trodde ett tag att 
han hade glömt bort mig. Jag satt där och filosoferade, 
man tänker bra när man sitter på tak, klättra upp och sätt 
dig på ett får du se själv.

Så småningom kom i alla fall Pappa tillbaka upp på taket 
med en säck och den gamla flagglinan. Han förklarade 
länge och väl för mig att detta ar enda sättet för mig att 
komma ner - att bli nerhissad i säcken. Jag protesterade 
ljudligt och gjorde allt för att komma undan, men han är 
starkare än jag så jag blev instoppad i säcken till slut. Om 
han åtminstone inte tagit en säck som det varit koks i!!!!!

Flagglinan knöt han om säcken och så släppte han mig 
över takkanten - jag trodde min sista stund var kommen. 
Det var mycket obehagligt, och även om jag skäms en 
smula för det måste jag medge att jag skrek. Jag hängde 
där och dinglade och nådde inte till marken för naturligt-
vis var linan för kort. Pappa fick hissa upp mig igen, bära 
mig i säcken till andra sidan av taket och hissa ner mig 
där. Linan var naturligtvis för kort där också, men där 
låg en hög isolering, och i den släppte han mig. När jag 
dunsade ner i isoleringen var jag övertygad om att jag 
skulle slå ihjäl mig, men det gjorde jag inte. När jag blev 
utsläppt ur säcken var jag alldeles svart, jag som har en 
så vacker vit päls, och åkte direkt i badkaret. Pappa var 
på ett mycket dåligt humör resten av dagen och när han 
fortsatte med takreparationen var han noga med att se till 
att det stod någonting för stegen, så jag inte skulle klättra 
upp en gång till.

Ånej, inte jag inte. Stegar får allt vara för mig i fortsätt-
ningen. Åka hiss i kolsvarta kokssäckar med för korta 
hisslinor och dessutom behöva bada efteråt, har av-
skräckt mig för alltid från stegar.

Med tassen på pennan 

Hej
Jag har fått ett brev! Det är det första brev jag fått, Ruff, 
Box 58, Karlslund, Hindås stod det, så det var till mej. 
Det var en flicka som skrev och ville att jag skulle berätta 
lite mer om hur jag bor och om mina vänner så det är väl 
bäst att jag gör det.

Först är det ju Pappa då, han som hjälper mej att skriva 
dagboken. Pappa är husse till Caesar, Bessie och Drut-
ten. Min och Jacks husse är Pappa till till dom andra. 
Enkelt eller hur?

Det är alltså två människor som bor här i vårt hus och 
så är det vi fem hundar plus den nya direktimporten från 
Indien som heter Kuckla.

Nej nu börjar det bli för rörigt, jag börjar om från början.
Vi bor allihop på landet i ett litet rött hus med gröna föns-
terluckor. Trädgården - eller ”parken” som Pappa säger 
(parker kan visst vara lite vildvuxna har jag förstått, och 
då passar det bra här) är väldigt stor men den kunde vara 
större om bara skogen som hör till varit inhägnad också 
men det är den inte. Afghanhundar ska inte springa lösa 
i barrskog säger Pappa, ni får kvistar i pälsen dumt va?

Vi är alltså fem hundar, det är jag Ruff som är bas för 
flocken och mej känner du väl vid det här laget? Efter 
mej på rangskalan kommer Bessie som är tjej och nio år 
gammal. Bessies bästa vän är Stjärtlös som är en svart 
och vit fågel som kallas för skata. Hur dom blev kompisar 
är rätt egendomligt det måste jag berätta om. Känner du 
någon afghantjej som är bästis med en skata??

Jo det gick till så här: En lördag när vi fått vårt lördags-
godis varsitt stort ben så låg Bessie och åt på sitt ben, 
och bredvid sig hade hon ett annat som hon hade knyckt 
från Drutten. Plötsligt så kom det en skata hoppande på 
gräsmattan. Fågeln tittade på Bessie för att se om hon 
skulle reagera medan Bessie låtsades som om hon inte 
såg skatan. Skatan blev modigare och hoppade fram till 
det lediga benet och bärjade hacka på det. Jag såg att 
Bessie stelnade till och hur hon spände alla musklerna 
i kroppen. Skatan märkte inget utan hackade på. Rätt 
som det var flög Bessie upp och anföll och skatan hann 
inte undan. Det vill säga det gjorde hon men inte riktigt. 
Bessie fick tag i svansen (heter det så på en fågel?) och 
ryckte ner skatan på marken i ett moln av fjädrar. Skatan 
skrek, jag skällde och Pappa kom farande och undrade 
vad som stod på. Rätt vad det var kom det en egendomlig 
figur utflygande ur fjädermolnet. Det ar skatan, men hon 
hade ingen svans! Den hade Bessie i munnen… Bessie 
såg jättedum ut och vad snopen hon var. Skatan skrek 
hela tiden när hon vinglade iväg genom luften. Pappa 
skrattade så han fick sätta sig ner. Sen döpte i skatan 
till Stjärtlös. Hon kunde inte flyga riktigt utan svans, den 
fungerar som roder säger Pappa, så Stjärtlös fick lära 
sig flyga på nytt, utan roder. Det konstiga är att Stjärtlös 
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inte var det minsta rädd för Bessie sedan, och Bessie 
tolererade nästan vad som helst från Stjärtlös. Dom kan 
till och med äta ur samma matskål utan att bråka.  Nu 
har svansen vuxit ut igen, fast den är inte så lång och i 
våras när Stjärtlös skulle bygga bo använde hon strån 
från Bessies päls, inga andra afghanhår dög. Det händer 
mycket märkligt här på Karlslund.

På tal om vårt lördagsgodis, det blir Mickelinas söndags-
godis. Mickelina är en rävtjej, som alltid kissar i våra mat-
skålar när dom står ute på natten. Eftersom vi inte får ha 
med oss benknotorna in på lördagskvällen så kommer 
Mickelina på natten och knycker dom. Pappa undrade 
länge vart dom tog vägen och vi gick varenda söndags-
morgon och letade och letade. Men sen en söndagsmor-
gon fick vi se Mickelina med en knota i munnen. Jag fick 
nästan slaganfall av ilska, men  jag fick inte tag i henne. 
Jag önskar att jag fick ge henne ett riktigt tjuvnyp. Det är 
inte alls roligt att äta middag ur en matskål som en räv 
har kissat i ska jag be att få tala om. Även om Pappa 
diskar dom så luktar det ändå.

Efter Bessie kommer lilla Drutten på rangskalan. Jag sä-
ger ”lilla” för hon är minst av oss fast hon är tre år. Drutten 
är lite blyg och står helst vid sidan av när det är männ-
iskor här som hon inte känner. Alla säger att hon är ”sååå 
söt” men hon är så lagom söt. Hon gräver. Ja det gör 
hon. Hon gräver. Det var hon som grävde ner min Tant 
Astrid. Tant Astrid är ett tygdjur, av obestämd ras säger 
Pappa, som jag fått av min synnerligen gode vän David. 
Jag älskar Tant Astrid och bär henne alltid med mej. Men 
en dag när jag var upptagen av en katt som förirrat sig in 
på gården, stal Drutten Tant Astrid och grävde ner henne 
i rosenrabatten. Jag var helt förkrossad en hel vecka och 
vägrade äta. Pappa förstod varför och han letade överallt 
och tillslut hittade han Tant Astrid och grävde upp henne 
med en spade. Hon var bedrövlig smutsig och dan, men 
efter att hon fått bada var hon fin igen. Drutten påstod att 
det inte var hon som hade gömt henne, men det var hon. 
Hon var sur på Pappa som grävt upp Tant Astrid igen så 
som hämnd grävde hon upp två rosenbuskar, två av dom 
gula som är Pappas ögonstenar. Då var det nära att hon 
fick smäll. Det var det nära att hon fick den gången också 
då hon grävde upp all potatisen. Hon är hemsk på att 
gräva Drutten, det är hon. Förra veckan grävde hon ett 
hål under staketet, ett litet hål bara, så bara hon kunde 
komma ut. Sen smet hon till grannen och stal mat som de 
ställt ut på trappan för att svalna. Men det vet inte Pappa 
om och jag är inte den som skvallrar. Men för det mesta 
är Drutten faktiskt snäll.

Efter Drutten kommer Ceasar. Han är en afghankille som 
är två år och han kommer från Australien, var det nu 
ligger någonstans. Ceasar är lite högfärdig för han kan 
engelska säger han. Istället för att räcka vacker tass när 
Pappa säger till sitter han bara och viftar på svansen och 
ser märkvärdig ut, först när Pappa säger ”nice paw” till 

honom hälsar han. Han har en väldigt glad svans Cea-
sar, det har han. Den skulle passa bättre på en boxer 
tycker jag. Vi kommer bra överens Ceasar och jag – nu-
mera efter stora kakbataljen. Det gick till så att när Cea-
sar just komma och börjat bo hos oss så var jag rädd att 
han skulle försöka ta över min plats i flocken. En gång 
hade vi siktat in oss på precis samma kaka, och det gick 
ju inte, så vi rök ihop. Vilket liv det blev, oj var vi slogs. 
Till slut hällde Pappa en hink vatten över oss och då slu-
tade vi. Sen stoppade Pappa in oss i bilen och körde oss 
till Farbror Gösta. Farbror Gösta är vår doktor och han 
sydde ihop oss. Slagsmålet blev oavgjort fast Ceasar fick 
mindre stygn än jag. Sen slöt vi fred för gott, och nu äter 
vi ibland i samma matskål. Kakan? Den åt Drutten upp 
medan vi slogs som bäst. 

Ceasar och jag gör våra raider mot kylskåpet tillsam-
mans. Han tar mjölkpaketen och jag tar äggen. Jag tyck-
er bättre om ägg.

Sist på skalan, fast han är störst är Jack. Jack är ingen 
afghanhund fast han tror det, han är en grand danois. 
Han var på utställning för första gången härom veckan 
och kom hem med en massa pris, burkar och vaser. Han 
berättade för oss att han hade sett en massa stora hun-
dar men inte en enda afghanhund, orsaken till att han 
vann berodde nog på att han var den enda afghanen 
bland de andra konstiga stora hundarna, sa han…. 

Jack tycker bäst om att ligga i växthuset på dagarna. Han 
har slagit ut två rutor för att komma in och ut bekvämt. 
En dag jagade han in Stjärtlös i växthuset och kröp själv 
efter. Hade inte Pappa kommit och hjälpt Stjärtlös den 
gången, vet jag inte hur det hade gått. Det växte tomater 
i växthuset men efter att Jack haft sin skatjakt därinne var 
det bara ketchup kvar.

Jack har en annan egendomlig hobby. Det är att skälla 
på grannens katt. Katten hoppar upp på muren där Jack 
inte kan nå honom och sitter där och räcker ut tungan. 
Vi andra vet att det inte är lönt att skälla, vi bidar vår tid. 
En vacker dag går den katten för långt och då… men det 
fattar inte dumma Jack, han står där och gapar, konstigt 
att inte katten blåser bort, för när Jack skäller då blåser 
det om öronen på en. Men det är klart, man kan ju inte 
begära att andra hundraser skall vara så klipska i huvu-
det som vi afghanhundar eller hur?

Med tassen på pennan 
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Julen kom tidigt till oss på Karlslund i år. När du läser 
detta har vi firat jul nästan två månader! Det var redan 
i oktober som Pappa gick ut i skogen och högg julgran. 
Jag brukar alltid få följa med när han gör det, och alltid på 
julafton så länge jag kan minnas. Men inte i år inte. Men 
han klarade det tydligen själv, för in kom den - i matsalen 
där vii aldrig har julgran. Sedan klädde han granen, med 
ljus och allt.

Efter det röjde han runt på bygden för att få tag i jul-
klappspapper,  röda sidenband och rött tyg. Jag menar, 
för oss är det ju helt klart vi vet att Pappa är galen – men 
att sprida ut det på bygden… Nu fick folk bekräftelse på 
vad de alltid har misstänkt!

På kvällen samma dag satt Pappa i köket och sydde. 
Det är inte hans starka sida! Som tur var så var tyget 
som sagt rött, så blodet från hans sönderstuckna fingrar 
syntes inte på det. Ja du milde - du skulle ha sett honom 
när han satt med synålen i högst hugg, tittade i taket och 
skrek: -”Hur in i järnbaljan gör man en tofs?” Jag tänkte 
föreslå att han skulle ta en av mina tovor och stryka den 
mellan fingrarna så fick han en fin röd tofs, men jag vå-
gade inte. 

Tidigare hade han jagat mig med ett måttband i högsta 
hugg, han skulle mäta huvudet sa han. Det är typiskt. Så 
fort Pappa hittar på något galet så ska det drabba mig. 
Till slut hade han jagat in mig i badrummet - då gav jag 
upp och lät honom mäta. Men sen gick jag upp och öpp-
nade dörren till klädkammaren, gick in och stängde dör-
ren efter mig. Där låg jag hela natten. Pappa letade och 
letade efter mig men jag sa inte ett knyst. Inte ens när 
han var ute i skogen och skrek talade jag om var jag var. 
Hålla på och mäta så där, utan att tala om vad det skulle 
vara bra för…. Det ska jag bara säga, får jag bara veta 
vad det är frågan om är jag inte den som är den. Jag stäl-
ler gärna upp och är samarbetsvillig. Ja - för det mesta 
då. När det gäller bad och borstning vill jag inte vara med 
men när det gäller katt- eller kaninjakt, då!

Tydligen begrep han att jag ville veta vad som stod på, 
för på morgonen när jag kom ut ur klädkammaren - jag 
var kissnödig - talade han om att det skulle tas julbilder. 
Varför han måste göra det i oktober har jag fortfarande 
inte förstått men det kan göra detsamma. Jag lät honom 
prova den röda luvan på mig, fast jag tyckte det var lite 
löjligt. Jag är ju snygg som jag är, utan luva. Den pas-
sade någotsånär, men det var ingen vacker luva, sne och 
vind som den var.

-”Det gör ingenting” sa Pappa ”det är det ingen som mär-
ker på fotografiet”. Dagen efter kom han hem med flera 
tomma pappkartonger, som han slog in i julklappspapper. 
Caesar och jag stod bara och gapade. I julpaket skall det 
väl vara julklappar? 
-”Man måste ha julklappar på julbilder” sa Pappa men 

detta var ju fusk! 
-”Det spelar ingen roll, det är det ingen som vet om. Om, 
inte du skvallrar förståss!” 

Han arrangerade ”julklapparna” vid granen,  satte dit den 
hemska gamla gipstomten som jag avskyr också. Jag 
har försökt slå sönder den där otäcka tomten i flera år 
men han är seg. Men sen kom det värsta! Han satte på 
mig luvan och sa till mig att sätta mig vid granen bredvid 
”julklapparna”, nu skulle det tas julbilder!

Mens han var och hämtade kameran passade jag på att 
parfymera granen lite på mitt sätt. Jag tänkte medan jag 
stod där och kissade ”nu skulle du allt passa på och ta en 
bild, vilken julbild det skulle bli!” Med stämning och allt! 
Som tur var hann jag bli färdig innan han kom tillbaka. 
Pappa är lite löjlig med det där att kissa inomhus. Själv 
kissar han minsann inomhus, visserligen i den där toa-
lettstolen, men ändå. När jag började kissa där också, 
så var inte det heller bra. Du når inte upp, sa Pappa, vad 
han nu menade med det. Det är svårt att förstå männ-
iskor! När han kom hem med kameran hade han också 
med den hemska blixtgrejen som jag alltid får så ont i 
ögonen av. 

-”Den måste vi ha, det blir för mörkt annars. Sätt dig nu 
här”, sa Pappa och pekade just där jag hade kissat. Det 
ville jag ju inte, så jag satte mig på en annan plats. 

-”Det var väl märkvärdigt, hör du inte vad jag säger! 
Där ska du sitta!” Och så gick han dit för att visa och la 
handen mitt i det blöta. Splash sa det. -” Ven har kissat 
där?” skrek han. Jag såg oskyldig ut i min röda luva, så 
Caesar och Jack fick skulden och blev utkörda. När allt 
var upptorkat satte jag mig där Pappa ville, och så skulle 
han börja fotografer. Först skulle jag sitta och se jullik ut, 
sedan skulle jag ligga och se jullik ut. Hur gör man för att 
se jullik ut? Det glömde Pappa att tala om för mig, men 
det spelade inte så stor roll, för han hade ingen film i 
kameran. - Det hade han glömt, och kom inte på det för-
rän han tagit en massa ”bilder” och då hade blixten gått 
sönder också.

Jag har sett Pappa nära sammanbrott många gånger, 
men det här var det värsta. Hittills. Luften gick helt ur ho-
nom. Jag tyckte så synd om honom, tog av mig luvan och 
gav honom. Då trodde jag han skulle explodera! -”Ska du 
göra narr av mig också!” ropade han. Dagens julfotogra-
ferig var i varje fall avklarad och jag sprang lättad ut till de 
andra. Nästa kväll hade Pappa fått blixten lagad och nu 
var han försedd med två kameror . -”Nu var det väl fade-
rullan också om det inte skulle bli bilder” sa Pappa Och 
så satte vi igång. På med luvan. Sitt upp! Ligg ner! Sitt 
upp! Det var som den värsta dressyr. Toppen var när han 
sa ”skratta”! Då räckte jag ut tungan. Men han gav sig 
inte, det skulle skrattas… Till slut skrattade jag, dvs det 
gjorde jag inte alls, jag grinade åt honom. Då var han änt-
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ligen nöjd och hade fått som han ville. Men nu hade han 
fått blodad tand, nu skulle vi allihop fotograferas. Med 
Drutten och Caesar gick det tydligen bra, det hördes ing-
et därinifrån mer än spridda kommandorop. Sedan häm-
tade han er Kuckla. Henne har jag visst inte berättat om. 
Kuckla är en fågel, en stor svart en, som kommer från 
Indien, men det gör hon inte alls för hon är född i Ame-
rika. Kuckla är elak, hon bits! Hon har bitit mig i näsan så 
det blödde. Inte det minsta rädd för afghanhundar är hon, 
så fort man kommer i närheten av hennes bur så anfaller 
hon. Kuckla kan prata människospråk också, både eng-
elska och svenska, och hon kan namnen på oss allihop. 
Nu satte Pappa Kuckla i granen och sa till henne att sitta 
still. Plötsligt slog det honom att hon inte hade någon 
tomteluva. -”Vi tar din luva” sa Pappa till mig. Så hängde 
han luvan i en gren ovanför Kuckla. Det såg jättedumt ut. 
Just som han skulle fotografera ramlade luvan ner över 
Kuckla, hon bara försvann. Först hände ingenting, sedan 
hördes en ynklig röst från luvan: -”Var e´Kuckla”. Pappa 
skrattade och skrek att Kuckla var i pickaluvan - men det 
tyckte inte Kuckla var roligt, för när han lyfte på luvan, 
bet Kuckla honom i fingrarna. Då blev Pappa arg och bar 
upp Kuckla i buren igen. - Dumma djur tar jag inga jul-
bilder på” sa Pappa. Istället gick han och hämtade Jack. 
Jag var direkt samarbetsovillig, han är väldigt rädd för 
blixten, så Pappa hämtade ett koppel, satte det på Jack 
och band sedan fast det i julgranen. Så sa han till Jack 
att sitta fint. Nu är det så att Jack inte lärt sig att sitta fint, 
så han stod lugnt kvar. - ”SITT” vrålade Pappa. Jack tit-
tade oförstående på honom. Då gick Pappa fram till Jack, 
där han stod med min luva på huvudet, tryckte på Jacks 
bakdel samtidigt som han sa sitt.

Jack är väldigt kittlig om man tar honom på sidan, och då 
brukar han få något som vi kallar för ”Jackespratt”. Det 
innebär att han rusar runt som en galning i stora cirklar, 

och han rusar fort, jag har själv tränat honom. Alla Grand 
Danois får sådana där ”Jackespratt ryck” säger Pappa. 
Tydligen kom Pappa åt Jacks sida under sittövningen, för 
plötsligt fick Jack ett alldeles våldsamt anfall av ”Jacke-
spratt”. Som du kommer ihåg hade Pappa bundit Jacks 
koppel i julgranen, så Jack sprang runt i vardagsrummet 
och matsalen i vansinnig fart med julgranen efter sig. 
Pappa skrek förståss i högan sky, men  det bara eg-
gade upp Jack ännu mer. Vilken cirkus! När Jack äntli-
gen stannade såg det vackert ut ska jag säga. Krossade 
julgransljus och glaskulor överallt. Pappas fotostativ låg 
överända, en kamera hade öppnat sig och filmen ramlat 
ut. Mitt i röran satt Pappa med händerna över huvudet 
och stönade - som vanligt. Och som vanligt var det hans 
eget fel. Först binda Jack i granen och så till råga på allt 
kittla honom!

Som tur var klarade vi tassarna från glaset. Två julgrans-
ljus var förresten hela men den elektriska sladden hade 
gått av så Pappa fick köpa ny julgransbelysning. Han so-
pade upp glassplittret men lät granen och ”julkapparna” 
ligga. - ”Vi måste först se om korten blir bra” sa Pappa.

Tydligen blev de bra, men han fick inga av varken Kuck-
la, Jack eller Bessie. Jag tycker att han skulle slänga ut 
granen och städa undan ”julklapparna”. - ”Varför då?” sa 
Pappa, ”det är ju ändå snart jul, då slipper vi hugga en ny 
gran.” Nu försöker jag sabotera granen, varje dag dricker 
jag ur vattnet i julgransfoten för då dör granen. Då får jag 
följa med på julafton och hugga en ny. Jag gillar att gå i 
skogen  på julafton. Det är så stilla och lugnt i naturen 
den dan, det känns som om julstämningen växer fram 
inifrån om du förstår vad jag menar.

EN RIKTIGT GOD JUL 
önskar Ruff
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In Memoriam

KHAOS 
LOVE ROLLERCOASTER 

2016-04-16 -- 2020-11-18
E: CH Jangel’s Hawk Eye 
U: Nightwind Unique Queen for Khaos
Uppfödare: Saori Wohlin
Ägare: Lena & Anders Junkergård
Foto Saori Wohlin

Dödsorsak: Okänd

SE LCCH, NO LCCH, SE CH, DK CH

YHAZIN 
BAR-B-Q 

1999-01-05 -- 2013-11-08
E: CH Khaos Bad Looser
U: CH Yhazin Ain’t A Saint
Uppfödare: Liza Lopez
Ägare: Tina Bäck
Foto Tina Bäck

Dödsorsak: Åldern

Oändligt saknad

Yhazi kom till mej när hon var 5 månader. Hon såg till att vi hade här-
liga lediga somrar tillsammans, en gó kompis! 

Bilden är från hennes sista sommar i Visby, några månader före hon 
blev ängla-hund. 
Puss på nosen, älsking
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Till minne
Redaktionen har nåtts av det sorgliga beske-
det att två av den svenska afghanhundvärldens 
grand old ladies har gått ur tiden. Camilla Mell-
berg, kennel Ismails, avled i augusti 2020 vid 
en ålder av 92 år, och Kerstin Beselin Källqvist, 
kennel Scherkahn, avled i januari 2021 vid en 
ålder av 90 år. 

För att hedra Camilla Mellbergs och Kerstin Be-
selin Källqvists minne publicerar vi här några 
ord om Kerstin, skrivna av Birgitta Strömberg, 
som var verksam vid Göteborgsklubben samti-
digt som Kerstin på 70-talet, samt en berättelse 
av Camilla skriven 1976 för Afghanbullentinen. Teckning av Kerstin Beselin Källqvist

Till minne av Kerstin Beselin Källqvist

Kestin Beselin Källqvist, kennel Scherkahn, hedersmed-
lem i Svenska Afghanhundklubben avled i januari 2021 
90 år gammal.

Kerstin började i afghanhundsvärlden på 50-talet och 
hade uppfödning av afghanhundar under kennelnamnet 
Scherkahn från 1963 fram till 2004 då den sista kullen 
föddes. Sammanlagt finns över 50 valpar registrerade 
hos SKK. Kerstin var konsekvent i sin avel och de flesta 
hundar som föddes på kenneln hade en stor andel hol-
ländskt och tyskt blod. Hundar från van de Oranje Ma-
nege (vdOM), von Katwiga, von der Irminsul och El Kha-
raman är vanligt förekommande i stamtavlorna. 
Kerstin var en stor profil och aktiv i Afghanföreningen i 
Göteborg under 70-talet, som styrelsemedlem och myck-
et delaktig i föreningens tidning, Afghanhunden. I de fles-
ta nummer finns bidrag från Kerstin, flera faktaartiklar om 
afghanhundar, avelsfrågor, resereportage och kennelin-
tervjuer och dessutom väldigt roliga kåserier med egna 
teckningar. 

Den sista afghanhunden som fanns på kenneln var en 
valp från den sista kullen. Hunden såldes som valp och 
kom tillbaka till Kerstin när den var 10 år. Han hade då 
uppträtt på cirkus under flera år. Han dog 13 år gammal 
2017.

Kerstin efterlämnar en stor mängd afghanhundsrelaterat 
material, böcker och annat, som Svenska Afghanhund-
klubben erbjudits att ta del av och förvalta.

Vi som har träffat Kerstin genom åren kommer alltid att 
minnas henne som en färgstark, oerhört kunnig och en-
tusiastisk afghanhundsälskare.

Till minne av Camilla Mellberg

Kennel Ismails hörde till de tidiga afghankennlarna i Sve-
rige. Uppfödningen spände över tre decennier, med den 
första kullen 1961 och den sista kullen 1982. Camilla är 
kanske mest känd för sina importer, men kenneln produ-
cerade en rad framgångsrika hundar och många hundar 
som användes i avel i andra kennlar. Sammanlagt födde 
Camilla upp över tjugo kullar.



118

Afghanberättelse eller minne
Det sa inte ” klick” första gången jag mötte en afghan. Det 
var i början av 40-talet och jag var mycket ung och bodde 
i Rom. I samma ridskola som jag gick i  -Tor-Di Quinto 
- red också två döttrar till Afghanistanska kungen , då i 
exil i Italien - Indra och Omena hette de, riktiga prinses-
sor - vilken sensation! De kom alltid till ridskolan i en stor 
svart limousin med chaufför och alla vi andra önskade att 
kungen eller drottningen skulle följa med någon gång, så 
vi skulle få se dem. Efter en tid var ju prinsessorna inte 
så märkvärdiga. - En dag blev det stor uppståndelse. När 
den kungliga bilen kom satt det en blond dam bredvid 
chauffören . Säkert drottningen. Men vi blev snopna när 
bilen stannade och vi upptäckte att drottningen var en 
hund av en ras som då var rätt okänd, en afghan.

På den tiden var mitt stora intresse hästar och katter, 
så ja tittade tyvärr inte så noga på denna hund , som 
jag träffade några gånger. Det enda jag kan säga är att 
den var guldfärgad  med lite mask, ganska liten och inte 
mycket päls, mycket stolt och om minnet inte sviker  så 
hette den Selin. Men ögonen har jag aldrig glömt. De var 
inte särskilt mörka, men de var vilda och underbara och 
jag hade aldrig sett något liknande.

Den verkliga klicken eller ”Coup de Foudre” kom några år 
senare på våren 1950. Då bodde vi i Genua. Mitt hundin-
tresse hade vaknat på allvar. Jag hade en schnauzer och 
en schäfer, jag hade fött upp ett par valpkullar och hade 
gått som domaraspirant och elev för ”mina” raser. Just i 
Monte Carlo skulle jag träffa en tysk känd schnauzerupp-

Av Camilla Mellberg för Afghanbullentinen 1976

CH Ismails Beshira

födare och beställa en valp. När jag på morgonen kom till 
hundutställningen som på den tiden hölls i parken nedan-
för Casinot såg jag något sagolikt vackert. På den gröna 
gräsmattan stod fem hundar, alla mörkt röda med svart 
mask. Det var det vackraste jag någonsin sett och jag var 
helt betagen. Det var kärlek vid första ögonkastet, så hårt 
drabbad blev jag att jag helt glömde bort att kontakta den 
tyska afghanuppfödaren. Jag jobbade hela dagen som 
både kennelflicka och hejarklack åt den belgiska afghan-
uppfödaren och när jag reste hem var jag fast besluten 
att min nästa hund skulle bli en afghan.

Jag fick tjata länge på mina föräldrar och först året därpå 
fick jag min första afghanvalp. Under tiden hade jag letat 
efter fler afghankennlar runt om i Europa och brevväxlat 
med uppfödare men slutligen tyckte jag att den uppföda-
re jag träffat i Monte Carlo hade de bästa hundarna. I juni 
1951 reste jag till Bryssel för att hämta valpen. Det var 
A’Nanda de Kaboul. (Kaboul kenneln i Belgien hade ing-
et samröre med Kaboul uppfödaren i England). A’Nanda, 
jag kallade henne India, för jag tyckte hon var väldigt lik 
min ridkompis från Afghanistan, var guld med svart mask 
och hade i sin stamtavla många av de hundar som ligger 
bakom alla van de Oranje Manege afghanerna bl a de 

>>
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välkända Int Ch Behula v. SlehopRashna du Chateau de 
Roches och många Barukhzy.

India blev en liten tik med underbart afghanuttryck, något 
som alltför ofta saknas hos afghanerna idag. Hon trivdes 
aldrig på utställningar, så efter ett par försök och trots 
hyggliga resultat fick hon bli enbart familjehund.

När två år gått ville jag ha en afghan till. Under tiden hade 
jag gift mig och flyttat till Frankrike med min svenske 
man. Monsieur Appel(Kaboul kennel) hade så gott som 
lagt ner sin uppfödning men hjälpte mig att köpa en valp 
från Eta Pauptit.

Det blev Ghilzai vd OM, en guldfärgad tik med svart 
mask, efter Xenos vd OM, som senare exporterades till 
Sverige och den mycket snygga Int Ch Ceres vd OM. 
Ghilzai växte till sig och blev en ljuvlig tik. Kanske med 
något kraftigt huvud men väldigt feminin med en fantas-
tisk kropp, som gjorde att hon rörde sig utomordentligt 
elegant, som de flesta hundar från vd OM och hennes 
temperament var särklassigt fint. Ghilzai blev snabbt 
champion, men eftersom jag ansåg att jag var för okun-
nig om rasen för att välja rätt hane parades hon aldrig.

Hon dog vid bara fem års ålder efter en analsäcksopera-
tion och vi var otröstliga, men den som sörjde mest var 
kanske India. 
Vi skulle flytta till Sverige och det det kom att dröja ett helt 
år innan jag fick en ny valp, india placerades i karantän i 
Schweiz (på den tiden kunde man göra så) privat hos en 
veterinär och efter några månader flögs hon till Sverige. 
Kostnaden översteg den allra dyraste import. 

Jag ville ha en valp som var nära besläktad med Ghilzai 
och så kom så Theri  till oss. Fadern var kullbror till Ghil-
zai , Int Ch Ghorian vdOM och modern Barakhzy’s Sa-
kuntala från den väälkända kenneln, ägd av herr Jung-
eling, afghandomare och verklig expert på rasen sedan 
många år.

Jag hämtade Theri själv, fick beundra hennes snygga 
släkt och jag passade på att stanna i Amsterdam för att 
besöka en internationell hundutställning. Där fick jag 
för övrigt hjälpa Eta Pauptit med att visa upp en av de 
många afghaner som hon hade med sig. Jag höll på att 
svimma av stolthet. 

Theri ställdes ut för första gången i Jönköping. Det var 
debut på svenska utställningar för såväl henne som mig. 
Hon fick cert och CACIB. Domare var Marianne Furst 
Danielsson. Jag hade brevkontakt med Eta Pauptit och 
hennes brev med massor av information och teckningar 
lärde mig mycket. Jag kände mig säkrare och hade för 
avsikt att para Theri. Därför importerade jag en hane 
från Holland, Mustapha vd OM. Tyvärr blev Mustapha 
helt misslyckad, grovt huvud och alltför runda ögon, rak 
svans och värst av allt ett gravt bettfel. 

Mina bröllopsplaner för Theri spolades tills fru Ingrid Av 
Trolle importerade Bletchingley  Houndsman från Eng-
land. Med honom och Theri började min uppfödning.

A-kullen 6 valpar, 2 champions Ismails Afshar och Ismails 
Aminah, 2 certvinnare Ismails Azar och Ismails Abdullah 
och den vackraste av alla i kullen men knappast utställd 
Ismails Akmed.

India hade nu blivit 12 år och därför ville jag para Theri 
ännu en gång. Min avsikt var att behålla en valp efter 
henne. Eftersom den första kullen blivit lyckad så anli-
tade jag Bletchingley Houndsman igen.

B kullen gav 5 valpar men innebar också en katastrof. 
Theri dog 17 dagar efter förlossningen, hon fick fel medi-
cin. De moderslösa valparna blev ”mina barn” och när 
det var dags att sälja dem tyckte jag att alla valpspeku-
lanter var oacceptabla. Nåväl till sist hittade jag bra hem 
åt hanarna men behöll de båda tikarna, Band-I-Baba och 
Beshira.

Jag  fick en del framgångar på utställningar och det 
gjorde att jag blev alltmer intresserad av uppfödning. 
Jag köpte en black and tan tik från kennel Sultan i Göte-
borg, som jag ansåg skulle passa blodslinjerna för Theri-
Houndsman  avkomman.

C-kullen (Sultans Montravia - Ismails Afshar) gav USA 
champion Ismails Calibad och S och SF Ch Ismails Ca-
shmir och fem till som knappt blev utställda.

Från Tyskland hade jag beställt en valp efter en direktim-
porterad tik från Afghanistan ägd av Frau W.Huther, ken-
nel von Schneeferner, men tyvärr blev hon aldrig dräktig. 
Istället importerade jag en tik från Finland efter den väl-
kända USA, Int Ch El Kamas Wladimir och Int Ch Tuohi 
Tikan Opaali. Den finska valpen Opaali Marlean Melissa 
är mor till bl a Int Ch Ismails O´Naskali och  Ch Ismails 
Ocelot.

Nu har jag hunnit till O-kullen. Från A-B-C är det ett gan-
ska långt steg. Däremellan har det fötts ganska många 
valpar som blivit champions och många fler som aldrig 
ställts ut, men som jag personligen tyckt varit mycket lo-
vande. Min valpproduktion har varit sparsam och kom-
mer så att förbli. 

Ibland när jag har ont i ryggen eller har tennisarm då det 
är svårt att borsta hundarna, grubblar jag på vilken ras 
jag ska välja till min speciella då jag blir äldre. Nu vet jag 
att mitt val kommer att bli detsamma som jag en gång 
gjorde i Monte Carlo 1950 - afghan! Det finns ingen ras 
som går upp mot den, ingen så stolt, ingen så lekfull, 
ingen som har så mycket humor, ingen som är så mjuk 
och så underbart självständig. 

Visst är de jobbiga, visst är de olydiga ibland, men jag 
älskar dem!
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Micke

FINSK CHAMPION
SVENSK CHAMPION

ESTNISK CHAMPION

YHAZIN FREELANCER

2009-05-25 
- 2021-02-15

Tack för allting
Maud och Sofia

Foto Tuss och Tass // AD BY MARIE PALMQVIST
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AFSHAR - www.afshar.se
Marie Elofsson
Floragatan 4, 692 33 Kumla
Tel 019-57 83 73, 0706-54 80 50, 0706-54 80 49
afghanhounds@afshar.se 

ALPHAVILLE’S - alphavilles.123minsida.se
Yvonne Ljungqvist & Tommy Carlsson
Bankavägen 41, 430 33 Fjärås
Tel 0300-611 28, 0702-75 19 44
yvonne@alphavilles.se

BACKTRAMP’S - www.backtramps.se
Marie Selander
Båtvägen 20, 814 31 Skutskär
Tel 026-709 60, 0707-22 27 12
marieafghan@live.se

BAR KIN’S - www.barbrokindborggmail.com
Barbro Kinborg
Sörby Bossgården 3, 521 56 Floby
barbro.kindborg@telia.com

GOLD’N COPPER - www.goldncopper.se
Lena & Gunnar Johansson
N:a Gäddvik, Arcusvägen 8, 975 94 Luleå
Tel 0920-25 24 00
goldncopper@telia.com

JANGEL’S - www.jangels.se
Jana Flybring & Bo Grönblad
S. Nyvallsvägen 21, 804 25 Gävle
Tel 026-19 46 45, 0705-21 33 71
jangels@bredband.net

KHAOS
Saori Wohlin
Sleipners väg 7, 155 34 Nykvarn
Tel 0702-35 27 48
maiapapaya@hotmail.com

KINGSLEAH - www.kingsleah.se
Gunilla Holmgren
Fingerboda 125, 713 91 Nora
Tel 0587-50911, 0706-46 06 67
gunilla@kingsleah.se

LEEJOY’S - www.leejoys.com
Leena och Jonny Pettersson
Arontorp, Ösarp 128, 312 91 Laholm
Tel 0430-137 82
leejoys@telia.com

MANDINAH - www.mandinah.se
Christina Gustafsson
Erikshusvägen 8, 260 60 Kvidinge
Tel 0435-250 36
mandinah@hotmail.com

MOORFLOWER - www.moorflowers.dinstudio.se
Ann & Ronny Gren
Trollstamalmsv. 5, 148 96 Sorunda
Tel 08-771 31 43
moorflowers@hotmail.com

ORIENTALWIND’S
Linda Ekberg
Björndalsvägen 37, 760 10 Bergshamra
Tel 0708-70 72 77
linki-afghans@live.se

TASH KURGAN - www.tashkurgan.com
Pernilla Wistad, Pålycke 2:8, 370 30 Rödeby
Tel 0455-61 47 38
Louise Le Pluart, Lunnarp 6, 240 10 Dalby
Tel 046-20 11 02
pernilla@tashkurgan.com

TELLS
Marie-Louise Tell-Collinge
Rudebacksvägen 41, 764 91 Väddö
Tel 0176-502 30
tells@mail.com

UNSTOPPABLE - www.unstoppble.se
Hanna Frank
Lummelundsväg 89, 621 41 Visby
Tel 0760-25 42 95
Hanna@unstoppable.se

VINDALOO - www.vindaloo.nu
Sofia Lindh
Endreväg 19, 621 43  Visby
Tel 0709-57 01 85
sofialindh66@hotmail.com

Är du medlem och uppfödare och vill vara med på listan?

Maila till webmaster@svenskaafghanhundklubben.se

Foto Maud Fast
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När du har öppnat 
Photoshop behöver 
du en sida att bygga 
din annons på. I 
detta fall vill vi ha en 
högupplöst sida i A4 
storlek.

Klicka i menyn uppe 
till vänster på 
>Arkiv >Nytt

För att få korrekt 
storlek på din bild 
ska du fylla i att du 
vill ha den 216 mm 
bred och 303 mm 
hög. I detta är då 
utfall på 3 mm med 
på din bild.
Upplösningen ska 
vara 300 pixlar/tum 
och du ska ha RGB-
färg. 
Tryck på skapa så 
får du en vit bild på 
skärmen.

Nu behöver du göra 
stödlinjer som ligger 
15 mm runt hela 
bilden som man bör 
hålla sig innanför när 
man gör sin annons 
så att inget försvin-
ner när tidningen 
limmas ihop.

Klicka uppe i menyn 
på 
>Visa >Ny stödlinje

För att skapa den 
vänstra lodräta 
stödlingen välj
*Lodrät
Därefter fyller du i 
15 mm och klickar 
på OK.

För att skapa den 
högra linjen får du 
dra bort 15 mm på 
bredden, 216 mm, 
och då fylla i 205 
mm och klicka på 
OK.

Nu ska du ha två 
turkosa lodräta linjer 
i varje kant av din 
bild.

För att skapa den 
översta vågräta 
stödlingen välj
*Vågrät
Därefter fyller du i 
15 mm och klickar 
på OK.

För att skapa den 
understa linjen får du 
dra bort 15 mm på 
höjden, 303 mm, och 
då fylla i 288 mm 
och klicka på OK.

Nu ska du ha dessa 
fyra linjer ute i kan-
terna på din bild.

Spara ner den så du 
slipper göra om allt 
varje gång du ska 
göra en annons.

När du ska göra din 
annons så drar du 
över dina bilder på 
den här mallen och 
så ser du till att hålla 
dig innanför dom 
stödlinjer du har 
skapat.

I InDesign ser en 
sida ut så här.

Den yttersta röda 
ramen är skär-
märken. Annonser 
måste vara så stora 
för skärningen av 
pappret.
Den innersta lila ra-
men är samma ram 
som du nyss skapat i 
Photoshop. 
Om du gjort din an-
nons efter intruk-
tioner på denna 
sida kommer den 
passa PERFEKT i 
InDesign.

ATT GÖRA EN ANNONS I PHOTOSHOP
ETT LÄTT SÄTT 

Text Marie Palmqvist
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FRÅN SKK.se

EUs nya djurhälsoförordning börjar att tillämpas i Sverige 
den 21 april 2021. Det betyder att aktiva hunduppfödare el-
ler den som vill exportera hundar kan behöva registrera sin 
anläggning hos Jordbruksverket. Även vid import av hundar 
tillkommer nya regler.

Den nya EU-förordningen Animal Health Law, även kallad 
djurhälsoförordningen, börjar att tillämpas i Sverige den 21 
april 2021. Då ska den som driver kommersiell verksamhet 
med djur ha registrerat sin anläggning hos Jordbruksverket. 
Syftet med de nya reglerna är att säkerställa en bättre och 
snabbare smittspårning vid sjukdomsutbrott och bekämpa 
sjukdomar.

Vem behöver registrera anläggning?
Du behöver registrera anläggning om du föder upp tre eller 
fler valpkullar per år eller säljer och skickar hundar utom-
lands. Du kan också behöva registrera anläggning om du tar 
emot inackorderingar eller hyr ut hundar. Den som driver 
anläggningen ska registrera den även om ägaren är en annan 
person.

Registrera anläggning om du:
Föder upp tre eller fler kullar per år
Säljer och skickar hundar utomlands
Mot betalning hyr eller lånar ut (upplåter) tre eller fler hundar 
per år
Mot betalning tar emot (förvaring och utfodring) fyra eller 
fler hundar

Skillnad på sällskapsdjur och handelsdjur
Är du uppfödare och ska sälja och skicka en hund utomlands? 
Då räknas hunden som ett handelsdjur och du måste regist-
rera anläggning hos Jordbruksverket. Det gäller även om du 
har en mycket liten uppfödning och anläggningen i så fall blir 
det egna hemmet. 

Om hundens nya ägare istället hämtar och reser med hun-
den till det nya hemlandet gäller reglerna för sällskapsdjur, då 
krävs inte anläggning. Dock är det viktigt att den nya ägaren 
står skriven som ägare i hundens pass.

Detsamma gäller vid import av hund. Om du köper en hund 
som skickas till Sverige räknas den som ett handelsdjur. Reser 
du och köper en hund utomlands gäller reglerna för sällskaps-
djur. Du ska stå som ägare i hundens pass.

Hälsointyg för handelsdjur och hundsperma
I databasen TRACES registreras flytt av djur inom EU och 
import av djur utifrån EU. Nytt är att om du ska ta över en 
hund från en ägare i ett annat land ska det framgå av hälso-
intyget från TRACES att hunden kommer från en registrerad 
anläggning och transporteras av en registrerad transportör. 

Undersökningen ska göras av en officiell veterinär inom 48 
timmar före resan till Sverige. Ska du sälja och skicka en hund 
utomlands gäller samma regler.

Vid import av hundsperma tillkommer också nya regler. Om 
du importerar hundsperman från ett annat EU-land ska ett 
hälsointyg utfärdat av en behörig veterinär i samband med 
spermasamligen följa med försändelsen. Vid import från ett 
land utanför EU tillkommer ytterligare regler.

Resa med hund
För dig som reser med din hund innebär EUs nya djurhälso-
förordning inga förändringar. Du ska anmäla till Tullverket 
när du reser in till Sverige med ett djur och du behöver själv 
ta reda på om några speciella införselkrav gäller beroende på 
vilket land du besökt.

Kompletteringar kan tillkomma
Eftersom registreringregeln ännu inte har tillämpats kan Jord-
bruksverket komma att komplettera sina uttolkningar och di-
rektiv.

Läs mer om registrering av anläggning
Registrering av anläggning - på Jordbruksverkets webbplats
https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-
tjanster-och-databaser-djur/anlaggning-for-djur-och-avels-
material 

EUs djurhälsoförordning - information till SKKs uppfödare
https://skk.se/sv/uppfodning/regler-policys-och-lagar/lagar/
eus-djurhalsoforordning/

Läs mer om import och export av hundar
Föra in och ut hundar ur Sverige - Jordbruksverkets webbplats
https://jordbruksverket.se/djur/hastar-och-sallskapsdjur/
hundar/resor-och-handel-med-hundar-mellan-lander

Import av hundsperma - Jordbruksverkets webbplats
https://jordbruksverket.se/djur/hastar-och-sallskapsdjur/
hundar/resor-och-handel-med-hundar-mellan-lander/ta-in-
hundar-till-sverige/ta-in-hundsperma

Export av hund - SKKs information
https://skk.se/sv/uppfodning/avel-och-uppfodning/Exporte-
ra-hund/

Import av hund -SKKs information
https://skk.se/sv/uppfodning/avel-och-uppfodning/importe-
ra-hund/

Uppfödare? Snart gäller nya EU-regler




