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Ordförande har ordet
Dags för mitt första ”ordföranden har ordet” text och jag fylls av presta-
tionsångest. Jag har aldrig tyckt om att skriva texter men jag får göra 
mitt bästa, så gott jag kan precis som med uppgiften som ordföran-
den. Ett år som SvAs ordförande har gått och med hjälp av fantastiska 
styrelsemedlemmar och några andra hjälpsamma föreningsmänniskor 
tycker jag att det gått riktigt bra.

Till att börja med vill vi alla i styrelsen be om ursäkt för denna försenade 
tidning. När tidningen var klar att gå i tryck drabbades vi av datorkrash 
och allt var förlorat. Vi fick börja om och beslutade att be om hjälp från 
Marie Palmkvist som gör SALUKIBLADET då vi ville att detta nummer 
skulle komma till er medlemmar så fort som möjligt. Tidningsredaktio-
nen har väldigt länge varit kraftigt underbemannad och detta har gjort 
att vi tyvärr inte kunnat leverera er tidningarna på önskad tid. Vi jobbar 
vidare med lösningar på detta och tar gärna emot ideér och synpunkter. 
Vi alla vill ju ha en fin tidning med bra innehåll och fina annonser och 
det finns säkert många av er som har ideér eller förslag på hur vi ska 
lyckas.

Vi har under året 2013 genomfört våra 3 rasspecialer. Vi bytte utställ-
ningsplats på vår 2013 års officiella utställning den tidigare Tånga Hed 
specialen till Borås samma helg som SKK och detta innebar mycket 
höga anmälningssiffror på denna special. Trots dessa höga anmäl-
ningssiffror går utställningen och de övriga 2 rasspecialerna med minus 
så efter diskussion i styrelsen har vi beslutat att under 2014 kommer 
SvA att anordna 2 st rasspecialer. 2014 års officiella rasspecial genom-
förs i samband med EURO SIGHTHOUND i Ljungbyhed sista helgen i 
maj och jag hoppas att det är många som kommer att kunna delta eller 
besöka detta evenemang. Tipsar om grillkvällen som ska äga rum på 
fredagkvällen, om ni inte redan anmält glöm inte att anmäla till den. Sen 
har vi den inofficiella rasspecialen i samband med vinthundshelgen i 
Tammsvik och vi hoppas på många deltagare och att vi kommer kunna 
göra om förra årets succe med gemensam middag och underhållning 
på lördagkvällen men med ännu fler deltagande medlemmar.

Sva anordnade under 2013 en mycket omtyckt föreläsning med Moa 
Persson i anatomi och bedömningsteknik och Lotte Jörgensen (kennel 
Boxadan) som  föreläste i olika typer av afghanhunden.

Vi har under året påbörjat det STORA arbetet med att uppdatera RAS. 
Jag hoppas att ni alla tar er lite tid och hjälper klubben med detta arbete 
genom att fylla i HÄLSOENKÄTEN som skickas med i detta utskick. 

Vi alla vet ju att afghaner är det absolut bästa man kan förgylla sitt liv 
med och under 2013 visade några afghaner med sina duktiga ägare att 
afghanerna kan visa framtassarna även i sporter som agility och free-
style. Detta inspirerade klubben till att till ett mycket reducerat kurspris 
anordna en träningshelg med diplomerade hundinstruktören Helena 
Eriksson. På grund av sjukdom sköts denna helg upp men kunde till 
deltagarnas glädje  genomföras i februari 2014 istället. En mycket in-
spirerande och värdefull kurs och vi hoppas på en fortsättning och nya 
kurstillfällen.

Det absolut viktigaste vi i styrelsen kan få från er medlemmar är RIS 
och ROS, vad är bra och vad kan vi bli bättre på? Vad vill ni ha för 
aktiviteter och vad är viktigt att vi satsar på inom vår fantastiska ras? 

Jag vill tacka de styrelsemedlemmar som efter årsmötet i år lämnade 
styrelsen. Stort tack till erat jobb Camilla Fritz och Hanna Franck. Jag 
hoppas att ni alla uppskattar det jobb vi lägger ner.  Att ni precis som jag 
hade ett fantastiskt bra 2013 och önskar er ett lika härligt 2014.

Sofia Lindh
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Sofia Lindh heter jag, går under kennelnamnet Vindaloo. 

Jag har haft afghanhundar sedan 1991 & har idag 4 härliga 
afghaner i mitt hem. 

Jobbat med hundträning, rehab & trim under många år, jobbar 
nu som skadereglerare smådjur på Agria. 

Sitter även med i Vinthundsklubbens styrelse samt Prov Kom-
miten Lure Coursing och är Lure Coursing domare. 

Inom klubbens verksamhet försöker jag dra mitt strå till stacken 
genom att hjälpa till med Tammsvikutställningen, RAS & lite an-
nat smått & gott.

Foto Helena Wiström

Presentation av styrelsen
Sofia Lindh, Ordförande

Christina Gustafsson, Vice ordförande
Christina Gustafsson heter jag och är vice ordförande i Svens-
ka afghanhundklubben. Jag är innehavare av kennel Mandinah 
och bosatt i Kvidinge i Skåne. Min första afghan flyttade in i 
hemmet 1982 och jag har varit aktiv i styrelsen under många år. 
Jag bor tillsammans med mina sex hundar, Tippi 10 år, Martin 
och Estelle 7 år, Gabrielle 5 år och Ponthus och Marielle 2 år, 
alla från min egen uppfödning. 

Jag jobbar inom vården som undersköterska och har gjort det i 
30 år. Hundarna och mina två söner Robin och Mikael är mitt liv 
och tar upp all tid. Den lilla tid som blir över ägnar jag åt valp-
köpare och aktiviteter kring hundarna. Mina hundar tävlar i ut-
ställningsringen men har också visat framfötterna på LC banan. 

Jag ser fram emot ett nytt år med nya tag i styrelsen, det är 
alltid lika kul att arbeta i föreningar. En del nya ansikten har 
tillkommit och det ska bli spännande att se vad det nya året bär 
med sig.  

Jag heter Kerstin och är nu inne på mitt 3.e år i  SvA-styrelsen.

Bor i Skåne ”ute på landet”. 
Jag har två afghantikar Acira och Gulli.

Min första afghan skaffade jag 2009 men jag har sedan tonåren 
drömt om att få leva med en. Det tog ”bara” 30 år.

Båda mina tjejer har LC-licens och Gulli är dessutom aktiv inom 
utställning.

Kerstin Sjöstrand, Sekreterare

>>
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Yvette Charlesdotter, Kassör
Mitt namn är Yvette Charlesdotter och jag är bosatt i Skogås 
som ligger en mil söder om Stockholm. Jag har alltid varit en 
inbiten föreningsmänniska och är klubbens kassör sedan ett 
år tillbaka. Tidigare var jag under många år kassör hos VKLC 
Bråviken. 

Ett stort intresse är lure coursing och jag är också klubbens 
poängräknare i LC. 

Min första afghanhund kom till vår familj redan år 1976 och 
sedan dess har flera underbara personligheter passerat förbi. 
Idag består flocken av Chicory (afghanhund), Ashrah (sloughi) 
och Neo (galgo español). 

Jag ser fram mot ett nytt verksamhetsår med nya och spän-
nande uppdrag för Afghanhundklubben tillsammans med våra 
härliga hundar.

Helmer Önell, Ledamot
Jag bor i Stockholm med min man Misi, min son Jesper och två 
Afghankillar, Tristan 3 år och Falcon 1 år. 

Jag är ny i rasen men har ett förflutet inom Amerikansk cocker 
spaniel och var mycket aktiv under 80-talet. 

Efter dryga 20 års uppehåll bestämde vi oss för att skaffa hund 
igen och valet var inte så svårt eftersom Afghan är en ras jag 
alltid beundrat när den svävar fram med sina fjädrande steg. 

Jag ser fram emot arbeta i styrelsen för klubbens utveckling 
och alla vi medlemmars gemensamma intresse i den härliga 
Afghanhunden. 

Härligt vara tillbaka i hundvärlden med världens bästa ras!

Helena Wiström, Ledamot
Helena är mitt namn, jag är 22 år gammal och är afghanägare 
sedan drygt ett år tillbaka. 

Min ögonsten och bästa vän heter Seger, en afghantik på un-
gefär ett år. Tillsammans hittar vi på massa skoj och njuter av 
varandras sällskap.

Inom klubben är jag lite allt i allo - hjälper till vid utställningar 
och jobbar mycket med medier. 

Jag är även ansvarig över tidningen men fick i år hjälp av Marie 
Palmqvist, Salukibladets skapare, som jag tackar allra ödmju-
kast för att hon ställde upp.

Presentation av styrelsen

>>
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Presentation av styrelsen
Anette Lindblom, Ledamot
Dom flesta vet säkert vem jag är, jag har levt med afghan näs-
tan hela mitt liv.  Mina föräldrars första afghan var född 1964 
och kom från Kennel Sultan. 
Mina föräldrar var också med att starta Afghanföreningen i 
Göteborg på 70-talet tillsammans med Helga Ljungberg. Jag 
köpte min första egna tik 1977. Det sista 30 åren har jag haft 
hundar från El Khyria. Min mest kända var Werner (Multi ch El 
Khyrias Zon of the Master). 

Kenneth var min sista och från Åge Gjetnes. Han dog i april 
-13. Jag har alltid haft ett stort intresse i rasen, men på mitt 
köksgolv springer det nu för tiden tre små chihuahuapojkar. Jag 
har varit engagerad  i afghanklubben i över 40 år. Jag har också 
varit ordförande i Svenska vinthundklubben västra avd under 
många år.

Mitt hjärta kommer alltid att vara afghanen trogen! 

Maria Nassirpour, Ledamot
Mitt namn Maria Nassirpour, ledamot och ny i styrelsen.

Är en matte till två vinthundar. Min afghanhund Neo fick jag 
hem för ca 6 år sedan, bland det bästa som har hänt mig. Lever 
mitt i småland och har nära till naturen. 

Tycker att det är viktigt att dela med sig av kunskaper när det 
gäller afghanhunden, svårt när man som jag inte bor nära an-
dra afghanhundsägare att få information och naturliga möten 
med andra likasinnade. 

Tycker det är viktigt med utveckling och nytänkande och att 
informationsflödet fungerar. Men framförallt att det ska vara kul 
att vara afghanhundsägare.

Maud Fast, Ledamot
Hej jag är Maud Fast och sedan tre år bosatt i Stockholm. 

Det här är min andra period som styrelsemedlem i Afghanhund-
klubben, där jag främst arbetat med RAS uppdateringen och 
utställningar. 

Jag är också sekreterare och styrelsemedlem i den finska af-
ghanhundsklubben. 

Jag fick min första afghan 1979, och har nu tre hanhundar. 

Med mina hundar har jag deltagit i utställningar och lure cour-
sing, samt även rundbanekapplöpning. 

*
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Dear Kerstin - members of the Svenska afghanhundsklubben, just 
a short note to say ”tack så mycket” for having me judge your 
lovely dogs. 

Although the weather left much to be desired, the dogs satisfied 
in every way. Sweden has some of the most beautiful afghans in 
the world! 

They were a joy to judge. Again, thank you for having me, for won-
derful good sportmanship + for fabulous dogs. 

Joan Goldstein

Domare vid SvA:s officiella utställning 29 maj 2013 i Borås

Det kom ett kort...
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Information
Svenska Afghanhundklubben är rasklubben för afghanhundar i Sverige. SvA har som målsättning att öka kunskapen 
om och intresset för afghanhunden som ras, att stödja och hjälpa nyblivna och blivande afghanhundsägare 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 klubben anordnar, t.ex. handlerträning, 
pälsvårdsträffar, afghanträffar, tipspromenader, filmkvällar m.fl. 

Du får som medlem även vår årsbok Afghaner.

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 2014
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

Bli medlem

Medlemstidning - Årsbok
Annonspriser medlemmar
Helsida färg    500:-
Helsida svart/vitt   300:-
Dubbelsida färg   700:-
Dubbelsida svart/vitt   500:-

Championannons   60:-
Veteranannons och små uppfödarannonser, typ visitkort, är gratis.

Annonspriser icke medlemmar
Helsida färg    600:-
Helsida svart/vitt   400:-
Dubbelsida färg   800:-
Dubbelsida svart/vitt   600:-

Betalningar
Plusgiro 62 71 09-2
IBAN SE68 9500 0099 6042 0627 1092
BIC NDEASESS
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PM Tammsvik 2014
Svenska Afghanhundklubben inbjuder till 
inofficiell utställning söndagen den 27 juli 2014
PLATS
Tammsvik

DOMARE
Annika Wirman-Fargerlund, Finland, kennel Pramya (Vi reserverar oss för domarändring.)

KLASSER & AVGIFTER
Valpklass 4-6 månader   160:-
Valpklass 6-9 månader   160:-
Juniorklass 9-15 månader   230:-
Unghundsklass 15-24 månader  230:-
Bruksklass > 15 månader   230:-
Öppenklass > 15 månader  230:-
Championklass    210:-
Veteranklass 8-10 år   160:-
Veteranklass > 10 år   gratis
Klass för nerklippta afghaner 100:-

ANMÄLAN
Onlineanmälan på www.svvk.se

Anmälan är mottagen först när ni erhållit bekräftelse i retur, i annat fall är anmälan inte inkom-
men. Samtliga uppgifter om hund och ägare ska vara ifyllda i anmälan. Anmälan är bindande. 
För sent inkommen anmälan och/eller anmälningsavgift returneras. Telefonanmälningar motta-
ges ej, men vi hjälper dig gärna om du är osäker.

Det går även att skicka anmälan via post till 
Gunnel Tjäder, Skäcklingevägen 183, 147 55 Tumba

ANMÄLNINGSAVGIFT
sätts in samtidigt med anmälan på plusgiro 627109-2
Hundens nam och registreringsnummer ska anges vid betalning. Utländska utställare betalar in 
på IBAN: SE 68 9500 0099 6042 0627 1092, BIC: NDEASESS

KRAV FÖR DELTAGANDE
Vaccination enligt SKK:s championat- och utställningsbestämmelser. För att delta i utställningen 
krävs medlemskap i SvA. Detta gäller inte valpklasserna. För utlandsregistrerade hundar in-
skickas också kopia på orginalstamtavlan.

INFORMATION
Sofia Lindh, tel 0709-57 01 85 eller  sofialindh66@hotmail.com

Sista anmälnings- och betalningsdag 3 juli 2014

Hjärtligt 
Välkomna
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Domarpresentation
Tammsvik 2014 - Annika Wirman-Fagerlund
I’m Annika Wirman-Fagerlund, I’m 40 years young and I’m married with 
2 children, 15-year-old Oscar and 10-year-old Olivia. We live in a big 
old house close to Turku in southern Finland with our 4 afghan hounds 
and our cat Osmo. I work as an account manager for a company that 
sells text messaging services to other companies.

My mother bought our first dog when I was 10-years old. It was a dal-
matian male, who tried to bite the judge at his first show. Nevertheless, 
we were bitten by the dogshowbug and for the next 10 years we atten-
ded dog shows almost every weekend in Finland and also in Sweden, 
Norway and Denmark. The dalmatian male was never shown again, but 
my mother bought us a dalmatian bitch, who became an international 
champion, and then next an old english sheep dog, a maltese, a stan-
dard poodle, a löwchen and an irish setter. At one time we had 10 dogs, 
all of course living with us as normal household pets. 

I competed in junior handling and also showed most of our dogs myself. 
We were very fortunate to have such succesful dogs, they all became 
champions and at almost every show at least one of them won the 
breed. We had BIS-and group-winners and I remember one show, 
where our dogs won so many different things, that we hardly fit in the 
car with all the trophies. My mother bred maltese and we went on show 
and breeding trips to the rest of the Scandinavia, the Netherlans  and 
Germany.

When I met my husband in 1992 and moved to live with him, I decided 
never to have dogs again. Well that decision was not to last, since in 

early 1994 we bought our first afghan. We had already got an irish 
setter male from Australia, but when my husband saw an afghan at a 
show, he wanted one. I had always admired afghans at shows, but my 
mother was told, that afghans and small dogs can’t be kept together. 
That of course wasn’t true and also my mother bought an afghan later.

We were very lucky to have Multi Ch WW-98 Choice Ain’t A Loser as 
our first glimpse of the breed. She was a wonderful dog, not just to 
show, but at home also. Since her there was really no question of the 
breed we wanted to live with. 

I bred my first litter in 1998, but I gave it under Choice-prefix, since our 
son had just been born and I thought I wouldn’t have the time to breed. 
But then of course I changed my mind, got my own prefix and bred my 
first own litter in 2001. I also bought a horse the same year and when 
our daughter was born couple of years later, we didn’t have time to at-
tend dog shows for almost five years. 

In 2008 the second Pramya-litter was born and it started a new era in 
our lives. Since then we’ve bred two more litters and we’ve also been 
showing our dogs quite often. Thankfully my husband Jan helps with 
the dogs a lot and also shows them if necessary. 

I’m deeply honored to be asked to judge at the prestigious Tammsvik 
show. I’ve showed my dogs there few times, but I have never dreamed 
of judging there. I’m really looking forward to it and hope the day will be 
enjoyable not only for me but also everybody attending.   

*
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RAS - Rasspecifika avelsstrategier
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.

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna 
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 uppfö-
dare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller 
för rasen.

Den rasspecifika avelsstrategin för afghanhund godkändes år 2010, 
och skall därmed revideras år 2015. Arbetet med revidering har inletts 
med en genomgång av den avels- och hälasostatistik som RAS omfat-
tar och insamlande av försäkringsstatistik. Det mest omfattande arbetet 
för år 2014 kommer att vara genomförandet av en hälsoenkät, samt 
sammanställning av resultaten av enkäten. Resultatet av hälsoenkäten 
skall tillsammans med försäkringsstatistiken ge oss en bild av huruvida 
det skett förändringar i afghanhundens hälsotillstånd. Jämfört med si-
tuationen för fem år sedan har vi i år erhållit försäkringsstatistik från 

fem försäkringsbolag, endast ett bolag har nekat statistik med hänvis-
ning till att de har så få afghaner försäkrade. Detta betyder att vi får en 
mycket mer omfattande bild av vilka skador och sjukdomar försäkrings-
bolagen betalt ut ersättningar för än tidigare. Det viktigaste underlaget 
för uppföljningen av afghanhundens hälsostatus är dock hälsoenkäten. 
Hälsoenkäten besvaras anonymt, och svaren behandlas konfidentiellt. 

I detta nummer av Afghanhundsklubbens tidning publicerar vi statistik 
över registreringar, inavelsgrad samt hälsoundersökningar. Meningen 
är att den statistik fortlöpande varje år skall i uppdaterad form publice-
ras, för att alla av vår ras intresserade på ett lätt sätt skall få en över-
blick över utvecklingen inom rasen. Målet är också att en årlig utvärde-
ring över vad som skett inom området RAS skall publiceras.

Under 2013 försökte SvA få till stånd en gemensam BPH testdag, som 
ett led i strävan att få en bättre bild av afghanhundens mentala status. 
Tyvärr visade det sig att det inte gick att genomföra det som en gemen-
sam koordinerad dag, utan att den enskilda hundägaren måste boka 
datum. På hösten ordnade SvA en föreläsningsdag kring anatomi, Moa 
Persson föreläste om grundläggande anatonomi, och Lotte Jörgensen, 
kennel Boxadan, visade bilder av sin syn på hur en anatonomiskt kor-
rekt afghan skall se, samt föreläste om hur afghanens utseende föränd-
rat sig genom åren. 

Antal reg/år 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tikar (imp) 49 (4) 41 (5) 79 (6) 50 (8) 59 (6) 37 (7) 55 (2) 25 (4) 29 (5)

Hanar (imp) 51 (7) 43 (4) 65 (3) 80 (5) 42 (1) 32 (7) 57 (2) 31 (6) 33 (2)

Totalt 100 (11) 84 (9) 144 (9) 130 (13) 101 (7) 69 (14) 112 (4) 56 (10) 62 (7)

Antal registrerade afghanhundar 2005-2013

Inavelsgrad i medeltal räknad över 5 generationer

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2,30% 2,00% 4,40% 2,40% 1,60% 3,20% 3,20% 5,40% 2,40%

Höftledsdysplasiröntgade afghanhundar 2005-2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Antal födda 87 85 120 110 104 73 84 46 55

Snittålder 
månad

24 48 24 56 34 24 18

HD grad A 2 1 4 3 3

HD grad B 2 1 2 1

HD grad C 1

HD grad D 1

HD grad E

Totalt 2 1 4 2 5 0 6 1 0

Armbågsledsröntgade afghanhundar 2005-2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Antal födda 87 85 120 110 104 73 84 46 55

Snittålder 
månad

24 48 22 52 40 22

ED ua (0) 2 1 1 1 3 4

ED ua 1 1

ED ua 2 1

ED ua 3

Totalt 2 1 2 1 4 0 4 0 0

>>
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Ögonspeglade afghanhundar 2005-2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Antal födda 87 85 120 110 104 73 84 46 55

Ögon ua 10 10 9 10 10 2 8

Vitreus 
prolaps

1 1

PPM iris iris 
lineär

1

Katarakt 1

-partiell 
ekvatoriell

Iris-
hypolapsi

1

Totalt 11 10 11 11 10 2 8 0 1

Registrerade valpkullar 2013
Jangel’s 
E. Mahali Rustic Ringmaster
U. Jangel’s Hell Of A Dream 
Födda: 2013-02-10, 3+1
Jangel’s Eye For An Eye (Hane)
Jangel’s Eye Catching (Hane)
Jangel’s Hawk Eye (Hane)
Jangel’s Eye Candy (Tik) 

Kingsleah 
E. Kingsleah Blue Star
U. Kingsleah Star Of Asia 
Födda: 2013-02-27, 4+3
Kingsleah My Kind Of Blue (Hane)
Kingsleah Above All Stars (Hane)
Kingsleah My Super Ego (Hane)
Kingsleah Always On My Mind (Hane)
Kingsleah My Story (Tik)
Kingsleah My Sphinx (Tik)
Kingsleah My Oh My (Tik)

Kingsleah 
E. Star’t Cutting Trax Of Jhanzi
U. Kingsleah Crazy Horse 
Födda: 2013-05-11, 2+2
Kingsleah Muraco (Hane)
Kingsleah Wynono (Hane)
Kingsleah Sara (Tik)
Kingsleah Satinka (Tik)

Jangel’s 
E. Jangel’s Cadiblack
U. Jangel’s Paradise Will Wait 
Födda: 2013-05-17
Jangel’s To Hot To Handle (Hane)
Jangel’s Hot in black (Tik)
Jangel’s Some Like It Hot (Tik)

Vindaloo 
E. Xciting Rattle N’Hum
U. Elisa Du Menuel Galopin 
Födda: 2013-06-04, 3+4
Vindaloo Feel U (Hane)
Vindaloo Super U (Hane)
Vindaloo Told U (Hane)
Vindaloo See U (Tik)
Vindaloo Magic U (Tik)
Vindaloo Love U (Tik)
Vindaloo For U (Tik)

Moorflower’s 
E. Jangel’s Sound Of A Drum
U. Moorflower’s Vento Di Primavera 
Födda: 2013-07-08, 5+2
Moorflower’s Blue Moon (Hane)
Moorflower’s Moondancer (Hane)
Moorflower’s Moonwalker (Hane)
Moorflower’s Man in The Moon (Hane)
Moorflower’s Moonlight (Hane)
Moorflower’s Moondust (Tik)
Moorflower’s Moonshadow (Tik)

Alphaville’s 
E. Xciting Rattle N’Hum
U. Alphaville’s Simply Irresistible  
Födda: 2013-10-21, 6+4
Alphaville’s Fee Fie Foe Fum (Hane)
Alphaville’s Fifty Shades Of Grey (Hane)
Alphaville’s Flash Cash And Thunder (Hane)
Alphaville’s Fits Ya Good (Hane)
Alphaville’s Flip Ya Flip (Hane)
Alphaville’s Flash Forward (Hane)
Alphaville’s First Things First (Tik)
Alphaville’s Fingers Lickin’ Good (Tik)
Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi (Tik)
Alphaville’s Femme Fatal (Tik)

Importer
Eyes Gazing You Talkin’ To Me (Hane) 2013-02-04
Invite D’honneur De Hillsbury (Hane) 2013-06-29

Nightwind Unique Queen For Khaos (Tik) 2013-06-21
Thuja Dress To Impress (Tik) 2013-02-11
Wish Upon A Star (Tik) 2013-06-10

*
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Föreläsningsdag med Moa och Lotte

Den 23 november 2013 anordnade och bekostade Svenska Afghanhundklubben en 
föreläsningsdag med Moa Persson och Lotte Jörgensen för sina medlemmar. 

En skara intresserade medlemmar slöt upp för en inspirerande dag i afghanhundens tecken.

Moa Persson, kennel Rossmix, är som hon själv definierar det upp-
vuxen i en valplåda, och har hela sitt liv sysslat med hundar. Hon är 
utställningsdomare, uppfödare av labrador, golden retriver och mops, 
samt ivrig advokat för en korrekt anatomi. 

Moa inledde sitt föredrag med att fråga sig varför vi ställer ut våra hun-
dar. Den ursprungliga, och grundläggande orsaken skall ju vara en av-
elsbedömning, men idag känns det ofta som om det ändamålet hamnat 
i skymundan för tävlingsmomentet. Därefter gick hon igenom de egen-
skaper som krävs av en god exteriördomare, och konstaterade att det 
ingalunda räcker med att man har ett gott hundöga mera. Nej, det gäller 
att ha ett gott självförtroende och en  hård hud, och kunna stå ut med 
konstant kritik från utställarna, oberoende av hur du dömer. Hon sade 
att det ofta känns som om folk talar om domare istället för till domaren, 
vilket gör att domaren ofta står rätt ensam.

Anatomidelen av sitt föredrag började Moa med att jämföra hundens 
anatomi med en galge. Galgar kommer i många olika former och kva-
litéer, och är det som bär upp ett plagg. Hänger du en Armanikostym 
på en galge från tvättinrättningen kommer kostymen aldrig till sin rätta. 
När det kommer till hundar är det samma sak. Pälsen må vara hur fin 
och välskött som helst, men för att det skall bli en helhet som hänger 
ihop måste även galgen, dvs skelettet, vara korrekt. Moa poängterade 
också vikten av att ta i hunden, utan rädsla för att lite stöka till i pälsen. 
Om man inte känner efter, så får man inte en korrekt helhetsbild av 
hundens byggnad.

Efter de allmänna tankarna kring anatomi gick Moa igenom hundens 
byggnad från nosspets till svans. Hon poängterade speciellt vikten av 
ett korrekt byggt framställ. Då hundens framdel skall bära ¾ av hun-
dens vikt är det oerhört viktigt för hundens funktionalitet att den har ett 
korrekt framställ. Detta innebär att skuldran inte får vara brant, men inte 
heller överarmen, skuldran och överarmen ska vara av samma längd. 
En hund med en brant skuldra och/eller en brant överarm, dvs med 

väldigt öppna frontvinklar, får ohjälpligt ett kort steg. Vinkeln mellan 
en tänkt vågrät linje och skuldran skall vara 45-60°, mellan skuldran 
och överarmen 100-120° och mellan överarm och underarm ca 130°. 
Dessa vinklar ger en maximal steglängd och energisnåla rörelser. För 
bakstället önskar Moa följande vinklar: ca 30° mellan kors och den 
tänkta vågräta linjen, 90-110° mellan kors och lårben, och till sist, 125-
135 mellan lårben och underben. Ett korrekt bakställ orsakar inte för-
slitningar i lederna, och anstränger inte muskulaturen i onödan. Bra 
kondition och en bra handler kan i viss mån kompensera en brist, men 
i det långa loppet är en hund precis så bra som den svagaste länken. 

Efter paus för mat och fika fortsatte Lotte Jörgensen, kennel Boxadan, 
med sin betraktelse av afghanens förändring genom åren, afghanen 
nu och då. Med hjälp av bilder och film visade Lotte hur hon tycker att 
en korrekt byggd afghan skall se ut. Hon poängterade vikten av bredd 
mellan höftbensknölarna för att få tillräckligt brett bakställ, samt att man 
inte skall bekymra sig över hashöjden före unghunden ”landat” i sin 
kropp efter 15-16 månader. Gällande avel gav hon rådet att alltid ha 
rastypen för ögonen då man tänker på kommande kombinationer. Lotte 
avslutade sin genomgång med att visa bilder av kända afghaner som 
tilltalade hennes öga från åttio- och nittiotalet. Jag undrar om det var så 
för andra, men i alla fall i mitt hjärta knep det lite till att se de bilder av 
dessa vackra storheter från förr, och, konstatera hur mycket afghanen i 
dag skiljer sig från dem. Allting var inte bättre förr, men många struktu-
rellt goda drag har vi förlorat under åren.

Efter föredraget fördes en livlig diskussion, bland annat gällande ras-
standardens färggodkännande. Enligt standarden är ju alla färger till-
låtna, vilket kan sätta en domare i en svår situation, då det börjat dyka 
upp afghaner med väldigt otypiska färger, t ex skarpa svart vita teck-
ningar a la borde collie. 
Borde en förändring av rasstandarden ske på denna punkt?

Anatomi och utseende Text Maud Fast
Foto Ulf Jörgensen

*
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Paradontit Inskickad av Sofia Lindh

Då två av mina hundar drabbats av denna sjukdom utan några för mig synliga symtom vill jag med hjälp av 
veterinär Hedvig Armerens råd belysa hur viktigt det är med daglig tandvård.

Paradontit är en vanlig tandsjukdom 
hos både djur och människor. Tecken 
på paradontit är ett rött och lättblö-
dande tandkött, dålig lukt från mun-
nen och i allvarliga fall tandlossning.

Paradontit uppstår när cellerna i tand-
köttet överreagerar på bakterierna i 
placken som sitter på tanden. Cel-
lerna i tandköttet frisätter då ämnen 
som skall döda bakterierna. Tyvärr 
skadar dessa ämnen även vävnaden 
som håller fast tanden i tandbenet. 
Då uppstår fickor runt tanden, bak-
terier kryper längre och längre ned. 
Till slut är bakterierna ända nere vid 
rotspetsen vilket antingen leder till en 
rotspetsböld eller till att tanden loss-
nar. Rotspetsbölder är ofta mycket 
smärtsamma för hunden. Smärtan 
brukar visa sig genom att hunden blir 
dämpad och håglös. De flesta hun-
dar med tandvärk fortsätter dock att 
äta och ibland även att tugga på ben.

Behandlingen vid paradontit går ut 
på att hålla nivån av bakterier på tan-
den så låg som möjligt. Till att börja 
med görs tänderna och framför allt 
tandfickorna rena med ultraljud i nar-
kos. Då mäts även djupet på tand-
fickorna, grad av tandköttsinflamma-
tion och förlust av tandben mellan 
tandrötterna. Dessa mätningar spa-
ras i journalen, så att vi vid återbe-
sök kan se om ni lyckats bromsa 
sjukdomen eller om den fortskrider 
trots hemtandvården. Därefter måste 
tänderna borstas hemma varje dag. 
De flesta hundar och vissa katter 
kan vänja sig vid tandborstning. Vid 
hemgång efter ultarljudsrengöringen 
visar sköterskan hur ni ska borsta 
tänderna. Om det är omöjligt att bor-
sta tänderna får man en viss effekt 
genom daglig sköljning av munnen 
med tandvårdsmedel dom innehåller 
klorhexidin (t. ex. Hexarinse). Varken 
Plaque off eller tandstensfoder har 
någon nämnvärd effekt vid behand-
ling av paradontit. Tänder med djupa 
tandfickor är omöjliga att hålla rena 
genom tandborstning och sköljning. 
För att bromsa sjukdomen och skyd-
da närliggande tänder måste dessa 
tänder dras ut.

Det finns inget samband mellan 
tandsten och paradontit. Vissa djur 
har mycket tandsten men ett friskt 
tandkött andra kan ha allvarlig tand-
lossning utan tandsten. Tandstenen 
gör dock att plack lättare fäster vid 
tanden och att det blir svårare att 
rengöra tanden genom borstning.

Vid paradontit frisätts bakterier från 
tandfickorna i blodet varje gång dju-
ret tuggar. Djuret får en återkom-
mande, övergående blodförgiftning. 
Många studier på människa visar 
att bakterierna i blodet ökar risken 
för hjärt, lever-och njurproblem. Det 
finns ett fåtal studier på hund som vi-
sar ett liknande samband hos hund 
och troligtvis gäller detsamma för 
katt.

Paradontit är inte en kosmetisk sjuk-
dom som bara gör att djuret luktar illa 
i munnen, det är en ibland smärtsam 
sjukdom som leder till tandlossning. 
Paradontit ökar dessutom risken för 
att ditt djur ska utveckla andra allvar-
liga sjukdomar.

Sjukdomen kan stoppas. Behand-
lingen är som ovan beskrivits rengö-
ring av tänder och tandfickor i narkos 
följt av daglig hemtandvård samt 
i vissa fall utdragning av allvarligt 
drabbade tänder.

Leg. Vet Hedvig Ameren

*
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Hundarna i boxarna! Text Maud Fast

Min familj flyttade i juli 2011 till Stockholm och högt på min prioritetslista stod att bekanta mig med det 
svenska hundkapplöpningssystemet.

Våra tre afghaner hade alla tävlat i hundkapp i Finland, och även om bara en av dem var hyggligt snabb, var 
det en sport alla tre njöt av.  Två år senare hade jag inte ännu kommit iväg till banan, och utan goda vänners 
relativt omilda puff i ryggen vet jag inte hur lång tid det skulle ha tagit för mig att få ändan ur vagnen. 

För att göra det lite lättare för andra som känner sig sugna på kappen, 
och förhoppningsvis få många nya afghanentusiaster till denna trevliga 
sport, redogör jag här för hur vi närmat oss hundkappen, vad som är 
viktigt att tänka på inför träningar, och grunderna till hur man beter sig 
vid banan, oberoende om det gäller tävling eller träning.

Hundkapplöpning är mer reglerad än Lure Coursing, och i bakgrunden 
ligger den rädsla som i början av 2000-talet rådde för att hundhållning-
en skulle lida då spel med pengar infördes. Idag är det tio år sedan 
Svenska spel drog sig ur verksamheten, men reglerna till hundens 
skydd finns kvar, och det är inte alls till ondo. Det medför dock att det 
kan kännas byråkratiskt, svårt och jobbigt att närma sig hundkappen, 
något som jag med den här artikeln vill råda bot på.

Eftersom jag bor i Stockholm ligger Åkersbergas kapplöpningsbana 
närmast mig, och det är därför Stockholms Hundkapplöpningssäll-
skap (SHS) och Svenska Hundkapplöpningssportens  Centralförbund 
(SHCF) som har fått tackla mina många frågor gällande träningar, täv-
lingar och licenser. Mina hundar är ju alla licensierade, men frågan hur 
deras licenser skulle omvandlas till svenska licenser gick ända upp till 
högsta nivå inom SHCF innan jag fick ett konkret svar.  Det är också 
SHCF som i sista hand beviljar tränarlicenser, även om själva utbild-
ningen sker inom ramen för lokalsällskapets utbildningsverksamhet. 

Den första träningen jag åkte på med mina hundar var så kallad Öppen 
Prova-på-/Unghundsträning. Det är där som de blivande kapphundarna 
skolas in på banan, inför sin kommande uppgift att lära sig starta ur 
box, springa i kurvorna och jaga trasan. Det kändes lite knasigt, då 
de ju är garvade i gamet, men visade sig vara den perfekta inkörspor-
ten. SHS ordnar dessa öppna prova-på-träningar (där alla hundar och 

raser/blandraser är välkomna att prova på) ca 4-5 gånger under den 
aktiva säsongen, och här får man ställa alla okunnighetens frågor, och 
får kunnig handledning i hur det lönar sig att gå vidare med träningen.

Mina hundar är alla på ganska olika nivå, Ludde nyrehabiliterad efter en 
nackskada, Micke och Justin i sig i god kondition och hade redan börjat 
tävla i Lure Coursing efter en paus på ett år, men totalt utan vana att 
springa på mjukt sandunderlag. Justin dessutom klart stelare i kroppen 
än Micke. Alla tre stretchas regelbundet, varför jag visste att de fysiskt 
var friska och deras muskler elastiska och färdiga för att börja träna på 
det nya underlaget. Jag valde vid den första träningen att låta Ludde 
springa en raksträcka efter släpharen, vilket är en trasa som är fäst i 
en lina och dras in med hjälp av en vinsch eller ett bilbatteri (samma 
som man använder vid LC). Micke och Justin fick båda springa kurva-
raka från handsläpp efter den fasta harmaskinen. Kravet för den fasta 
harmaskinen är att hunden fyllt 12 månader. Ifall man inte vet hurdant 
hundens intresse för trasan är, lönar det sig att börja med släpharen, 
oberoende av hundens ålder. 

Fastän man bara tränar korta sträckor bör man förbereda hunden för 
loppet och ta hand om den efteråt lika väl som om det skulle vara ett 
längre lopp. Den explosiva kraft hunden utvecklar när den sätter iväg 
är likadan oberoende hunden springer kort eller långt. Samt att man bör 
vara fullt medveten om att underlaget, hur välharvat och plant det än 
kan se ut är det oerhört tungt och påfrestande. Det är som att springa 
på mjuk sandstrandssand. Hundarna ger ju allt genast från början, för 
den vet inte när jakten slutar. Innan man släpper iväg hunden för att 
jaga trasan är det därför viktigt att den värms upp. Promenad i ca 20 
minuter behövs för att få musklerna smidiga och undvika otrevliga mus-
kelbristningar. Om man måste vänta på sin tur utöver det man räknat 

Finalstart i derby 2012, Hyvinge, Finland. 
Från höger Ishnyara del Ghyryo, Yhazin Freelancer och Yhazin Finders Keepers. 

Foto Terja Koivumäki.
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med lönar det sig att hålla hunden igång hela tiden. Viktigt är också att 
ta med väder och temperatur som viktiga faktorer vid uppvärmingen.
Då hunden har sprungit måste den även varvas ner, d v s promeneras 
till andhämtningen lugnat ner sig. Hur länge beror på hundens kondi-
tion, väder osv, men åtminstone 20 minuter får man räkna med. Under 
promenaden börjar hundens kropp göra sig av med mjölksyran och an-
dra slaggprodukter som bildats under kraftutvecklingen, och pH-värdet 
i hundens kropp börjar stiga. 

Då hunden återhämtat sig en aning bör den få vätskeersättning eller 
vatten  blandat med elektrolyter att dricka - vilket hjälper hundens kropp 
att hantera mjölksyran och slaggprodukterna. Har hunden sprungit på 
en sandbana är det skönt för den att man duschar bort sanden från 
dess tassar. Har den sprungit tillsammans med andra hundar kan den 
dessutom ha sand i ögonen, som bör sköljas bort med mild saltlösning 
från apoteket. 

Då hunden återhämtat sig, andningen är normal och pulsen gått ner 
bör den få en liten proteinrik måltid. Under ansträngning, oberoende om 
den sker på banan eller annanstans, uppstår alltid mikroskador i musk-
lerna, och kroppen behöver protein för att reparera dessa. Efter loppet 
eller träningen då hunden är ordentligt nedvarvad bör den stretchas. 
Det hjälper musklerna/kroppen att slussa ut slaggprodukterna efter trä-
ningen, hjälper musklerna att återfå sin normala längd och - kanske 
viktigast av allt - avslöjar ifall hunden råkat ut för någon skada som man 
kanske inte annars skulle ha upptäckt. 

Det är viktigt att stretcha ordentligt även dagen efter ansträngningen. 
Vid ansträngning frigörs stora mängder adrenalin, och det kan göra att 
hunden inte omedelbart känner smärta av en lindrigare muskelbrist-
ning. Dagen efter ansträngningen är det bättre med en lång skogspro-
menad än total vila. Vill man ge hunden massage efter att den jobbat 
hårt bör man vänta cirka tre dagar med det, så att musklernas mikros-
kador läkt sig.

Många rutiner vid de svenska banorna är helt annorlunda än de som 
jag var van vid från Finland, och det kändes lite spännande att tackla 
allt det nya. Lite fundersam var jag också över hur greyhoundfolket 
skulle bemöta mig och mina långsamma hårmoppar. För att göra job-
bet ordentligt, och ge en god bild av mig och mina hundar beslöt jag 
därför att gå grundligt till väga, något jag rekommenderar alla som blir 
intresserade av hundkappen att göra. Det är lärorikt, och även om man 

inte tävlar på banan, så är mycket av kunskapen direkt tillämplig på 
lure coursing. Jag anmälde mig som stödmedlem till SHS, kontaktade 
utbildningsansvarige på SHCF för att få ett B-tränarpaket och bad min 
kapperfarna väninna bli min mentor. 

För att få träna och tävla sina hundar på banan måste man ha en B-
tränarlicens. Licensen omfattar en teoretisk och en praktisk del, och 
kräver att man dels läser en bok om kapplöpning, dels bekantar sig 
med reglementet för hundkapplöpning, och dels under tävling och trä-
ning går igenom praktiska moment tillsammans med sin mentor. Frå-
gorna i ”provet” svarar man på med hjälp av materialet och skickar in 
tillsammans med rapporten från den praktiska delen till SHCF. Målet 
är att man skall gå igenom hur hunden skall skötas för att inte fara 
illa, hur hunden skolas och tränas som unghund, och hur träning och 
tävling på banan går till. Mycket av den praktiska vårdkunskapen är 
sådan som jag gärna skulle se att skulle vara mera spridd bland övrigt 
vinthundsfolk.

På SHS sker veckoträningarna för medlemmarna alltid efter tävling, 
eller på klubbens arbetsdagar, så jag inledde mina praktiska övningar 
för tränarlicensen genast vid följande tävling, och anmälde även Micke 
och Justin till träningen efter tävlingarna. Den praktiska delen omfattar 
dels allt det praktiska man gör med hunden under en tävling; att delta i 
veterinärbesiktning och invägning av hundarna, gå igenom hur man ger 
hunden vila i bilen under tävlingsdagen, hur man anpassar munkorg 
och täcke, samt hur dessa skall sättas på, uppvärmning, defilering - 
dvs uppvisning och presentation av hundarna inför  loppet för publiken, 
insättning i startbox, upphämtning vid harstopp samt nedvarvning och 
vård efter loppet. 

Till den praktiska delen hör också att bekanta sig med alla funktionärs-
poster under loppet, domare, kommentator, harförare, målfotograf, se-
kreterare, starter och kurvkontrollanter. Det var jätteintressant, för även 
om jag tävlat tidigare med mina hundar har jag aldrig haft möjlighet att 
bekanta mig med funktionärssidan i större utsträckning. 

Mentorns roll här är väldigt viktig, han eller hon presenterar licensta-
garen för de olika funktionärerna, vilket gör det lättare att lära känna 
de nya personerna, och man får foten lite in bland de etablerade per-
sonerna kring banan, man kan bolla oklara frågor med sin mentor, och 
i de fall att det kommer en verkligt kvistig fråga vet mentorn vem man 
skall vända sig till för att få svar. 

Yhazin Finders Keepers tränar på Åkersberga banan hösten 2013. 
Foto Christian Magnusson

>>
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Jag har fått min B-tränarlicens godkänd, och svaret från utbildningsan-
svarige följdes med ett lycka till med att få till stånd afghan-lopp.

Under veckoträningarna har nu Micke avancerat från kurva-raka till 
kurva-raka-kurva och sedan helt varv och lopp från 320 m boxarna. 
Justin, som pga av en gammal skada inte lika bra muskelstyrka i glu-
teusmusklerna, och inte är lika uthållig, har avancerat till kurva-raka-
kurva. Start från box får han vänta med till våren 2014. Hur mycket man 
ökar sträckan hunden får springa är väldigt individuellt, och beslutet 
bör göras baserat på hur hunden springer sitt lopp och hur snabbt den 
återhämtar sig efteråt. 

Det är alltid bättre att skynda långsamt än att sitta där med en skadad 
hund. Skador kan nämligen ändå hända, både på banan och på fältet, 
oberoende av hur förberedd hunden är, och i hur gått skick den än är. 
Om hunden är van att träna på sandunderlag, har välstretchade och 
fullt rörliga/elastiska muskler samt god kondition kan man gå snabbare 
fram än vad jag gjort, men det något man måste bedöma från tränings-
tillfälle till träningstillfälle, med beaktande hur den föregående träningen 
avlöpt. 

För att få tävla på kapplöpningsbanan krävs att hunden har en tävlings-
licens. Hunden måste ha fyllt 15 månader, och före sololoppet erhållit 
en licensbok. Licensen erhålls när hunden sprungit tre rena licenslopp. 
Det första loppet är ett sololopp, där hunden springer ensam och där 
det kontrolleras att hunden klarar startmomenten, jagar tillfredställande 
samt klarar kurvtagningen. Därefter skall hunden springa två lopp till-
sammans med minst två andra hundar, där hunden måste passera eller 
passeras av minst en annan hund så dens löpsäkerhet och lämplig-
het kan bedömas. För tillfället är det inte många afghaner som innehar 
tävlingslicens, något som skulle vara mycket trevligt om vi kunde råda 
bot på!

På veckoträningarna har mina afghaner varit nästan de enda av av-
vikande ras bland idel greyhounds och enstaka whippets.  Visst har 
pojkarnas pälsar kommenterats en del, men utan att någon varit ned-
låtande eller elak, mera har kommentarerna varit beundrande. Grey-
houndfolket har varit mycket imponerade över den koncentration och 
det fokus killarna har jagat med, och det har varit många lovord som 
haglat över deras prestationer. Även om jag hade en väldigt hög tröskel 
för att komma igång med kapplöpningssporten igen, och jag fann spe-
ciellt centralförbundets hemsidor som svårnavigerade och avskräckan-
de, har jag endast goda erfarenheter av de personer jag varit i kontakt 
med, både hos SHS och SHCF. Alla har varit hjälpsamma och tillmötes-
gående, och tagit mig och mina frågor på allvar. 

Så, om du är intresserad av att börja med hundvärldens Formula 1 race 
(även om vi afghanägare nog tävlar med våra hundar i GP3 och inte 
F1), kom till den lokala hundbanan och titta på tävlingar. De andra säll-
skapen ordnar likande inskolningstillfällen som SHS, och har din hund 
aldrig jagat trasan är detta den rätta vägen att gå. Idealet är förstås att 
börja träna hunden redan då den är valp för kommande trasjakt, men 
alla vinthundar som är friska och i hygglig kondition kan prova på att 
jaga släpharen. Anmäl dig som medlem till ditt lokala sällskap, de flesta 
sällskap har en möjlighet att till en lägre avgift bli medlem om man inte 
har för avsikt att tävla. Och skaffa B-tränarlicensen! Den kostar 350 
kr samt årlig licensavgift, men den kunskap man får är guld värd, och 
mycket är dessutom sådant som gäller lika mycket för de som ämnar 
träna och tävla för lure coursing. Läs och lär dig reglementet för hund-
kapplöpning, dokumentet finns på SHCF:s hemsida att ladda ner och 
det är inte komplicerad text. Men det ger dig den bas som hundkappan-
det bygger på, och det som hundkappfolket förutsätter att du kan när du 
kommer med din hund till banan. 

Vi ses vid banan!

*

Internationella kapplöpningar i Domargård, Finland 2012, andra kurvan. 
Från höger Kirman Taisha, Neliapilan Barokkihelmi, Yhazin Freelancer, 

Khaos Devenish och Yhazin Storm Over Kilimanjaro. 
Foto Mikko Marttinen.
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Reisebrev fra Norge
Resebrev fra Norske Afghanerhund venner som deltok på Skokloster Summershow i Tammsvik 2013

Etter mange timer i varm bil, ankom vi Tammsvik  Herregård fredag 
ettermiddag  og  utstillingsteltene ble satt opp  ved ring nr.7 som var 
”Afghaner ringen” begge dager.

Lørdag  den 27 juli var det Vinthundklubbens offisielle utstilling med 
dommer Wayne Burton fra Australia og hele 55 påmeldte Afgha-
nere. De “norske” Afghanerene gjorde en bra innsats denne dagen  
blant annet Åge Gjetnes og Mahali Rustic Ringmaster som BIS 
vinner og  min egen Esbelto`s  I`m Born To Run som BIS unghund 
vinner med CERT. 

Søndag var det Den Svenske Afghanhundklubbens Sommer 
Show, med Afghanere fra både  Norge, Finland og  Russland foru-
ten om Sverige. Mange hadde reist langt for å være med på denne 
spesielle Afghaner dagen. Også dommer Kelly de Meijer  som kom 
fra Holland. 

Dagen startet  med lufting og klargjøring av hundene etterfulgt av 
en deilig frokost i Herregårdens spisesal. Den var stilfullt innredet 
. Krystall lysekroner og røde flossede tepper, barokk møbler i gull, 
trukket i damask tekstiler og  som om ikke det var vakkert nok , 
fløy tre store Hegrer tett ved vinduet  der vi satt og skuet utover  
den vakre Tammsviken og nøt vår frokost. Jeg følte at jeg var på 
helt rett sted og gledet meg over at min fødselsdag falt akkurat  på 
denne weekenden.

Og at det skulle bli mer å glede seg over forstod vi mer av  i det vi 
ankom ring 7. denne morgenen. Alle  ropte vi i kor  “WOW !”  for 
maken til premiebord kan man lete lenge etter.

Rosetter i alle størrelser og farger og kanner med pels pleiepro-
dukter stod på rekke og rad,. Malerier  med Afghaner portretter , 
hundematsekker, hundesenger og alt hva en hundegal person kan 
ønske seg.

Morgen friske hundeiere var det  der også ; “god morgon!” var det 
å høre fra flere hold , noe jeg satte utrolig stor pris på. Også “godis” 
kunne en Svensk utstiller by på for dem som liker det. En hyggelig 
tone og vennlige ord  rundt ringen  var med på å fjerne det konkur-
ranse press man ofte kan føle på litt større utstillinger  og var sam-
tidig med på å skape en god atmosfære og knyttet bånd mellom  
forskjellige Afghanermiljøer denne dagen.

Kelly  de Meijer var en meget elegant dommer i nydelig rød kjole og  
sko med høye heler, Også mange av utstillerene var meget pent 
antrukket noe som skapte en vakker ramme rundt showet samtidig 
som det fremhever Afghanerhundens eleganse .

Vi startet med de helt små. Jeg  ble utrolig imponer over hvor tryg-
ge og uredde  de var og hvor utmerket de oppførte seg i ringe alle 
sammen. Disse valpene ble meget godt tatt hånd om var min tanke 
rundt dette.

Blant juniorene var det også mange fine hunder , deriblant vår  
Finsk importerte domino tispe Sheralji Queen of Angels/ Gemma. 
Hun har flere BIR og BIS titler bak seg men denne gangen ble  
konkurransen for hard med så mange flotte  juniorer. Det var gøy å 
se at flere  av juniortispene fikk HP og komplimenter av dommeren, 
dette lover jo bra for våre fremtidige avls tisper. Gleder meg  til å 
møte  dem alle igjen ved en senere anledning, å se hvordan de 
har vokst seg til. Selv deltok jeg i unghund klassen med  NJV-12 
Esbelto`s I`m Born To Run/ Shan. Han ble BIM Unghund.

 Shan er  min første Afghanske Mynde og også min første utstil-
lingshund. Jeg har tidligere drevet med hundkjøring, jakthundtre-
ning, lydighet og  med Grand Danois, noe helt annet enn pels-
stell og ring trening! Men etter at man har fått oppleve og vinne 

noen premier her og der samt blitt så utrolig godt mottatt i Afghaner 
miljøet, vet jeg nå at jeg har funnet min  rase.

Shan har også vekket datteren min Kathleen, sin hundeinteresse 
slik at hun har begynt aktiv med juniorhandlling. Det mest fasine-
rende er alltid når championene entrer ringen med sine handlere.

Synet av disse vakre hundene, pelsen  som bølger seg rundt dem 
når de majestetisk traver med lange steg, et vakkert skåret hode 
som utrykker visdom og  edelhet, samt den glede de fleste av dem 
utstråler når de løper i ringen, er helt magisk  og her i Tammsvik var 
det samlet mange skjønnheter fra flere land, i ringen på en gang. 
Flere ganger måtte  jeg tørke en tåre der jeg stod ved ringsiden og 
betraktet dem.

Dommer Kelly kunne ikke hatt en lett jobb  denne dagen,  hun 
gitt nøye gjennom hver enkelt hund, fant til slutt sine vinnere og vi 
gratulerer!

En ting som vi har annerledes på den Norske Afghaner Spesialen 
er at bedømmelsen av beste hode og utrykk og beste bevegelse 
skjer etter at beste hannhund er kåret, for hannene og for tispene, 
etter at  alle tispene har blitt bedømt og ikke innimellom den øvrige 
bedømmelsen. Hode og utrykk og beste bevegelse er “frivillig “. 
Alle som vil delta entrer ringen  fra alle  klasseinndelinger  samtidig 
og tar noen runder før en vinner blir kåret i de to respektive kon-
kurransene. På denne måten er det enklere for  både utstillere og 
publikum og følge med på bedømmingen og sikkert for dommeren 
også.

Vi har også ett felles måltid i pausen mellom bedømmelsen av 
hannhundene og tispene.  De fleste har med seg noe å dele til 
et felles bord der alle kan forsyne seg. De som ikke har mulighet 
å lage eller ha med  noe å spise betaler kr.50,. Hos oss er dette 
måltidet noe alle ser frem til, da  mange har med seg noe ekstra 
godt den dagen, som igjen er med på å skape en super koselig 
stemming og man føler seg som en stor “Afghaner familie”. En an-
nen fordel med denne ordningen er  at man faktisk får spist, noe 
de fleste ellers ikke tar seg tid til på en travel og spennende utstil-
lingsdag som denne. 

Jeg vil på vegne av meg selv og mine norske venner få takke for en 
fantastisk dag i strålende solskinn med  nydelige Afghaner hunder 
og deres eiere. Det var en stor fornøyelse og delta på deres Som-
mer Show og vi kommer helt sikkert tilbake til neste år om det lar 
seg gjøre ! 

Hvis  jeg kunne få si en ting til? så vill det være  et ønske om et 
tettere samarbeid på tvers av landegrensene, både når det gjelder 
avl, et avls råd., helse og videre tanker om hva man ønsker for  ra-
sen, i enda større grad en det har vært til nå. Det er en hunderase 
med få individer i hvert land og undersøkelser viser en nedgang 
de siste årene. Tror at om vi gjør en innsats sammen og arbeider 
seriøst mot et felles mål , at vi kan snu denne trenden. Jeg vil med 
dette oppfordre Afghanerutvalgene i Norden (I første omgang) til å 
ta kontakt med hverandre og danne en strategi for videre  fremdrift 
for Afghanerhunden.

Tusen takk  til alle som deltok  og gjorde denne dagen til et fantas-
tisk Afghaner Show i Tammsvik!

Beste hilsner fra
Kathleen, Mette Katrin Magenta,  
Shan og Gemmafra Asker i Norge.
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Foto Yvonne Mukkavaara

Foto Leena Pettersson
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Att vara afghanägare för första gången
Brukshund hette det. Jobba, spåra, lydnad, hårt och tufft. Är man upp-
vuxen med schäfrar i sin närhet där fastrar och farbröder tävlade i lyd-
nad och diverse andra grenar blir det lätt att man fastnar där i tänket ”en 
sån ska jag ha”. Min sådan ras var Sibierian husky, en hårt arbetande 
hund som kräver enormt mycket såväl mentalt som fysiskt, just denna 
ras var det vackraste jag sett och hade varit sedan jag var fyra år gam-
mal enligt vad min mamma berättade.

Intresset för djur och framförallt hundar har alltid funnits där men jag 
har aldrig fått ha en egen hund för mina föräldrar. Med en far som är 
petnoga med att det ska vara rent och en mamma som flänger överallt 
och ingenstans fungerade det inte. Bittert accepterade jag detta men 
lovade dem att hemsöka dem med min hund när jag flyttat hemifrån.

Kring 2008 gick jag i gymnasiet, blev osams med min bästa vän som 
hade en förkärlek för Saluki. När jag sedan satt och bläddrade på block-
et efter hundar som behövde dagmatte och jag trillade över ett par salu-
kiflickor smed jag händerna ondskefullt och tänkte att detta skulle göra 
min kompis grön av avund!

Jag kontaktade tjejen till annonsen och jag började att gå ut med hen-
nes hundar efter skolan. Smala var de, tyckte jag. Jätterara, men väl-
digt smala och såg ut som om de skulle gå sönder - inte alls min ras. 
På detta vis lärde jag känna Sofia Lindh, kennel Vindaloo, som var vän 
till denna tjej. 

Även Sofia behövde hjälp med sina hundar då och då. Jag minns hur 
jag hade jättesvårt att skilja på vem som var vem - en tik hade kort hår 
och en hanhund lång päls?! Det gick inte ihop. Som tur var, klipptes 
denna bepälsade hanhund ner och jag kunde sedan skilja på dem.

Det tog inte lång tid innan vi blev kompisar, jag och afghangänget. De 
var så genomsnälla och mysiga att vara med men jag var fortfaran-
de inte frälst. Min bästa tjejkompis sa till mig häromdagen i telefonen 

Text & foto Helena Wiström

>>
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”minns du när du sa att du  älskade afghanerna men aldrig skulle kunna 
tänka dig att ha en egen?”.

Här sitter jag idag, men en afghan utslagen på sängen, gummisnod-
dar överallt, en och annan pinne på golvet och är lyckligast på jorden. 
Seger, Vindaloo Magic U, flyttade hem till mig 1.a September 2013 men 
hade varit min i hjärtat sedan hon var två veckor gammal. 

I och med att jag fotograferar mycket hade jag hjälpt Sofia att fotogra-
fera valparna och just en specifik bild fick mig att falla för denna black 
and tan-tjej lite extra. Hon såg ut som en bulldog, jättesur, och med en 
riktigt kaxig uppsyn med nyöppnade ögon. Jag blev kär!

Att leva med Seger är helt fantastisk, hon är en genomgo, fantastisk 
hund  med skinn på näsan, precis som matte. Hon gör det mesta jag 
ber om - är det inte helt fantastiskt att vara ägd av en afghan, så säg! 

Utöver att vara min bästa vän blev Seger min räddning ur en jobbig 
period i mitt liv, utan henne och motivationen att hon skulle få ha det 
bästa skulle jag inte ha tagit mig ur den perioden och jag är henne evigt 
tacksam för detta.

Idag är Seger snart 11 månader gammal och är på väg att växa upp till 
en elegant dam. Än så länge är hon en liten snorunge och jag älskar 
det. Flamsig och tramsig strosar hon runt med mig på Södertäljes gator 
och ser sig kaxigt omkring för att nästa sekund få tuppjuck och jaga ett 
löv som blåser förbi.

Jag vet att ni alla som läser detta kan känna igen er och tänka tillbaka 
på hur det var att hämta hem sin första afghanhund och dela era liv 
med denna fantastiska ras. Förhoppningsvis kunde min korta text om 
mitt liv med Seger och hur min afghanhistoria började sätta ett litet 
leende på era läppar.

*
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Utställningskalender 2014
Juni
1 Ljungbyhed Carla Molinari, Portugal   SvA off
1 Norrköping Birgitta Svarstad, Sverige  SKK nat
8 Vänersborg Ann-Christin Johansson, Sverige SKK int 
14 Vännäs  Marie Gadolin, Sverige   SKK nat 
15 Vännäs  Maria Nordin, Sverige   SvVK off 
15 Avesta  Frank Kane, GB    SKK int 
21 Tånga Hed Ingrid Krah-Heiermann, Tyskland SvVK off 
29 Gällivare Gunnar Norlin, Sverige   SKK int
29 Borås  Ian Finney, Irland   SKK nat 

Juli
5 Piteå  Marjatta Pylvänäinen-Soursa, Finland SKK int
6 Råneå  Kristin Kerem, Estland   SvVK off
6 Ronneby Göran Bodegård, Sverige  SKK int
11 Tvååker Jos de Cuyper, Belgien   SKK int
12 Tvååker Martha Kips, Luxemburg  SKK nat
12 Alfta  Jelena Kruus, Estland   SKK nat
19 Askersund Carina Ekwall, Sverige   SKK int
20 Köping  Karin Hedberg, Sverige   SKK int
26 Tammsvik Edna K Martin, USA   SvVK off
27 Tammsvik Annika Wirman-Fagerlund, Finland SvA inoff
27 Ransäter Göran Bodegård, Sverige  SKK int

Augusti
1 Jönköping Branislav Rajic, Slovenien  SKK int
2 Jönköping Allan Pepper, USA   SKK int
2 Svenstavik Saija Juutilainen, Finland  SvVK off
3 Jönköping Åke Cronander, Sverige   SKK int
3 Svenstavik Agneta Kappers, Sverige  SKK nat
16 Eskilstuna -     SKK nat
16 Bjurholm Björn Fritz, Tyskland   SvVK off
17 Norrköping Dan Ericsson, Sverige   SKK int
23 Ljungskile Kerstin Nilsson, Danmark  SKK nat
24 Överkalix -     SKK nat
30 Visby  Hetty Van Der Lee-Grevelt, Holland SKK nat
31 Visby  Jan Coppens, Holland   SKK int

September
6 Sandviken Svend Lövenkjaer, Danmark  SKK int
13 Gimo  Inga Siil, Estland   SKK int
13 Laröd  -     SvVK off
14 Eslöv  Birgitta Svarstad, Sverige  SKK int

Oktober
Sundsvall  -     SKK int
Boden   Katrin Raie, Estland   SvVK off
Vallentuna  -     SvVK off

November
Växjö   Saija Juutilainen, Finland  SKK int

December
Stockholm  Jao Vasco Pocas, Portugal  SKK int
SE V-14

Foto Ebba Leijon
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Lure coursingkalender 2014
Juni
20-21   Yvette Charlesdotter & Susanne Leifors  Norra (nat)

Juli
19-20   Lars-Göran Larsson & Ingrid Ydreborg  Södra (nat)
28-29   Bo Forssberg & Agneta Doverholt  Bråviken (int)

Augusti
17   Sofia Lindh     Norra (nat)
23-24   Jonny Hedberg     Västra (int)

September
20-21   Lars-Göran Larsson & Susanne Leifors  Norra (nat)

Foto Kaj Fröling, Helena Wiström
& Ari Salemela
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A spring break in Ljungbyhed
I cannot begin to say how nice it was to enjoy a wonderful spring 
break in Sweden in May 2013. I was warned to arrive with plen-
ty of winter clothes but someone forgot to tell the weather man. 
The sun shone and I enjoyed a warm and relaxed stay amid 
landscapes that reminded me constantly of Wallander. I was 
so well looked after by Sue and Howard Oakley in their cottage 
and made a new four legged friend whilst I was there.

The day of the show dawned bright and the site of the show was 
just beautiful. A lovely lawned ring with colourful tents around. 
What a place - many UK clubs would be very envious I am sure.

Despite the low entry everyone was in good humour and I hope 
enjoyed the relaxed atmosphere. Louise was my ring steward 
and kept me on the rails throughout the day. I have to say that 
I was extremely happy with my winners and would like to thank 
all exhibitors who were there for the excellent presentation of 
their hounds, both coat and condition, and for their pleasant 
manner and ability to enjoy a lovely club show.
Throughout the day I was particularly impressed with the abun-
dance of good sloping pasterns with plenty of spring, large feet 
and also with the deep chests and good body condition of many 
of the hounds.

My BIS was Nacira. Her proper name is Al-Nacira Bint Roula 
von Haussman and her titles are many. She is such a lady, 
balanced throughout, with her refined head and arrogant ex-
pression, excellent forechest, long pasterns, big feet and strong 
hocks. She has the correct slope to her croup and it is a pity 
she lacks the correct ring tail to match. She moves soundly and 
with great purpose, driving off from powerful hindquarters. A 
real pleasure to meet her.

My BOS was the young Mandinah Judgement Day. He was 
typical of this kennel with his good substance, strong body and 
deep chest. He was a real male but without any coarseness, a 
dark eye and good expression. He held his topline well and had 
correct slope of croup. His muscular condition allowed him to 
cover the ground in easy strides.

Amongst others that I will not forget were the winner of the 
Champion Dog class Mandinah Impossible Is Nothing, the very 
game Veteran Dog at 12 years of age Int Nord Ch Mandinah 
From Here To Eternity, and the winner of Open Bitch Scaramis 
U Remember Me, who was a completely different type to many 
but excelled in light springy driving movement.

However another real star of the day has to be Viktor, the ama-
zing Junior Handler and his whippet – they put on a stunning 
display of complete confidence. Watch for him in the future !

At the end of the show we were treated to a very pleasant buf-
fet of food which was so welcome. I also will treasure my lovely 
glass vase. Later I had a meal with Louise Le Pluart and came 
away with the recipe to make my own Gravadlax and I HAVE 
DONE IT !!

In all ways a delightful weekend. Many thanks to the Committee 
of the Swedish Club for making it possible.

Domarkommentar av Susan Rhodes (Shadowfax)

BIS & BIM
CH Al-Nacira Bint Roula von Haussman  & Mandinah Judgement Day

*
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Tammsvik 2013
Domarkommentar av Kelly de Meijer (Thuja Afghan Hounds)

I believe it was in 2003 I was invited to judge Afghans at the 
inofficial show at Tanga Hed. A job I really enjoyed and up until 
today it still brings up good memories. So when Sofia called 
in November 2012 to invite me to judge the inofficial show at 
Tammsvik, I gladly accepted and felt so pleased about the opp-
ortunity to “judge” again. 

So on Friday 26th off to Stockholm! On the news was said that 
day was the most crowded day of the year due to holidays so 
it was a little stressful. Arriving 13.00 at Schiphol and having 
passed customers at 13.25 while my flight left at 17.00 it all 
appeared not too bad. Fortunately Schiphol has lots of shops 
living up to a woman’s shopping needs. 

On Sunday the big day!
Starting with baby class males… First place went to Jangels 
Eyecatching. A 5,5 months old domino with a very beautiful to-
pline, well angulated and  wonderful stylish mover! He was also 
my Baby BIS. 

The junior class males was quite a mixture of types and styles. 
The winner was Jangels Fake It Till you Make it. A rather short-
coupled male, moving stylish and most sound in his class. 

First place in open class males went to Scaramis Gettin’ Hot 
Hot. A young oyster brindle male, elegant with lovely propor-
tions, beautiful topline, nice substance, a really nice mover with 
lots of attitude. I enjoyed to see him going around the ring. He 
later gained 3rd place in the best male competition.  

Foto Helena Wiström & Yvonne Mukkavaara

Jangels Fake It Till you Make it

Jangels Eyecatching

>>
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Second place in open class went to Mandinah Just Around the 
Corner, a strong substantial male with an arrogant expression, 
carrying himself around the ring with power and really good 
spring.     
   
A dog that has to be mentioned in this class was the 4th placed 
male Azmindah’s Golden Delicious… most beautiful in size and 
stacked  showing the most delicate outline. He felt so good to 
go over. On the move not showing his utmost on the day. The 
hot weather could have played a role.

The winner of a well entered champion class was Ch. Xciting 
Rattle N’Hum. For me the first opportunity to see him move 
properly and he simply looked stunning going around the ring 
giving me goose bumbs. An effortless mover with grace and at-
titude,  springy  gait and using all he had! Next to that of such a 
lovely classic type combined with excellent substance without 
being course or heavy in any way. This dog was awarded best 
male and later on Best in Show! 

2nd Place went to Ch. Khaos D’Aram, a very handsome black/
blue male, very pleasing all over with a beautiful head, imma-
culate show condition and well handled, going around the ring 
showing a well- balanced and highly attractive movement. On 
the day  ending up, well deserved, 2nd best male. 

The junior class females was a class full of quality! The win-
ner in this class was Pramya Dizzy but Not Blond. A feminine 
black and silver female, with such a beautiful outline stacked. 
Well developed for her age. I really loved her. From the side 
she showed really outstanding movement. I found her a little 
unsound in the rear which affected her side movement for an 
instant during the Junior Best in Show competition and was un-
fortunately a reason for me not to award her BIS-junior. Despite 
of that I am sure she has a great future ahead of her and we will 
surely hear a lot about her. 

2nd Place was taken by Scaramis Only Girl in the World, a 
stunning and elegant black and brindle female with the most 

Mandinah Just Around the Corner

Scaramis Gettin’ Hot Hot

>>
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gorgeous head and expression, elegant outline and moving 
well. Even though she was a little unsure at a certain moment, 
I felt a 2nd place was a fair place for her.

3rd was a very cute black and tan girl from Norway, named 
Esbelto’s Not Your BFF. She was feminine and  well-balan-
ced picture stacked. 4th was a litter sister to the first Pramya 
Drumms Please, another beauty, not the outline of the first 
though. These were 4 females I truly liked and therefore invited 
for the best female competition. 

Intermediate class consisted out of two females rather closely 
related to one another. I awarded first place to Don’t Do Me 
Any Favours. I found her of a wonderful type with super head 
(one of the best), lovely strong topline, substance and a very 
nice coat structure. She carried herself around the ring in great 
style, a typical and well-balanced mover. 
 
Open class females’ winner was Al Khabara Gracious Me. A 
confident blue female with a beautiful head, not the type of Af-
ghan I would prefer at first sight, but her qualities could not be 
denied, going stylish and well-balanced around that ring on the 
day. The female placed 2nd Xanaghan’s Reb’L Fleur I loved 
in type and her  movement was  closer to what I like to see in 
Afghans but not looking as good stacked as the first and would 
have loved to see a more feminine muzzle. 

Champion class females took my breath away as soon as they 
entered the ring and really put a smile upon my face. To be 
honest I cannot remember a class of females in which I have 
seen females of such high quality competing, but on a world 
dog show. The tough competition for the 1st place went bet-
ween Ch. Al-Nacira Bint Roula von Haussman and Ch. Kings-
leah Blue Heart. First mentioned was hard to fault when going 
over her but on the move she was being overruled  by Kings-
leah Blue Heart who went through the ring so powerful, with a 
springy gait, very sound coming and going, keeping herself so 
well together with typical breed carriage. 
            

CH Khaos D’Aram

Azmindah’s Golden Delicious CH Xciting Rattle N’Hum

>>
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Pramya Dizzy but Not Blond

Scaramis Only Girl in the World

Don’t Do Me Any FavoursCH Al-Nacira Bint Roula von Haussman 

CH Kingsleah Blue Heart

>>



31

3rd Place went to Ch. Elsto Khariz Amazing Amanda, an ele-
gant brindle female with the most beautiful silhouette, another 
super mover and extremely well-handled. Placed 4th was 
Ch. Between Today and Tomorrow, a lovely black and brindle 
female, gorgeous type, body substance and such a typical and 
attractive breed representative on the move. Another female 
which’ name has to be mentioned was Scaramis Unusual Me, 
a glamourous female with a super head and expression and 
stunning side gait. All of the above mentioned champion class 
females were present in the best female competition in which 
I sticked to the champions due to their high qualities placed in 
the same order as they were in champion class, enriched with 
a reserve place for Jangels No-Fooling, the 10 year old veteran 
still in wonderful condition and with the well preserved qualities 
she had in her prime. 

During judging I wondered one time if I was doing the right thing 
and questioned if I was really going to end up with the best 
dogs… This doubt was taken away as soon as all the dogs 
that were given honor prizes entered the ring. They looked gor-
geous together and gave me a very good feeling. The same 
for the females… I felt so happy and proud having so many 
beautiful girls in the ring. 

The couple competing for Best in Show was lovely. In my eyes 
they looked similar in proportions and overall balance, body 
substance, both without extremes and superb on the move! 
They were equal and of the highest breed quality. Best in Show 
however went to Ch. Xciting Rattle N’Hum who was giving just 
that little more during this competition. Looking back, quite lo-
gical as she had just come out of the best female competition 
while he had been resting. 

After Best in Show, the competition for ‘best movement’ was 
being held in which the biggest part of the HP’s were taking 
part. A ring full of lovely movers very typical for our breed. The 
Afghan that popped out in this competition was the beautiful 
Kingsleah Blue Heart, who regained her super moving spirits 
with her kennelmate moving ahead of her. Small things are ma-

king the difference, above all a well- deserved achievement.  
In my opinion the overall quality in Afghans is higher in Scandi-
navia than anywhere else in Europe, particularly on the fema-
les. The most beautiful heads and expressions I found on the 
black and tan/brindle Afghans and a few golds. Many of the 
Afghans had unpigmented eyelids. Shoulders in general were 
rather well laid back. On quite some dogs I preferred more re-
turn of the upper arm. However most of the dogs were able to 
show decent front reach. Something that disappointed me in 
several dogs were the unsound rears, as well as restricted rear 
movements which even caused  instability in the side gait and/
or the dog not reaching the balance that I would have loved to 
see.  

To end this report in which I expressed my opinions I found 
on the day, I would very much like to thank all the exhibitors 
for showing their dogs and their sportiveness. Huge thanks to 
Swedish Sighthound Club for their wonderful hospitality also a 
big thank you of course to the Swedish Afghan Hound Club for 
inviting me and Sofia for her personal care. All together I had a 
wonderful time, THANK YOU ALL!

BIS - CH Xciting Rattle N’Hum & BIM - CH by Kingsleah Blue Heart

CH Kingsleah Blue Heart

*



32



33



34

Afghanen som ingen ville ha

Siris kom till mig i augusti 2010, hon var då 3,5 år gammal. Det var före 
detta bekanta till mig som hade övertagit henne från ett hem där hon 
misskötts svårt. Själva hade de haft henne i ungefär ett år men inte 
lyckats komma någon vart med hennes rehabilitering. Eftersom de vis-
ste att jag har hållit på mycket med hundar och har stora kunskaper om 
dessa frågade de om jag ville hjälpa.

När de kom med Siris till mig vägde hon 18,0 kg och hon var då totalt 
utmärglad. Den bästa beskrivningen jag kan komma på är att det inte 
fanns ett enda mjukt ställe att klappa henne på, allt var bara skelett. Jag 
kunde utan problem lägga mina fingrar helt mellan hennes revben, och 
det fanns ingenting av muskler på henne någonstans.

De stannade med hunden i några dagar. Jag tog henne på långa pro-
menader i skogen och blandade ut hennes torrfoder med burkmat. Gav 
henne mycket små mängder, men hon åt! Hon slängde sig över den 
goda burkmaten, torrfodret åkte med av bara farten. Brukar hon äta så? 
Frågade jag ägarna. Nej, blev svaret, de hade bara gett henne torrfo-
der. Då är vi på rätt väg, sa jag, men jag insåg att det skulle ta lång tid, 
och det sa jag till dem: ”Det kommer ta minst ett år att få ordning på den
här hunden”. Men de var bara glada att jag ville ta mig an henne. Kunde 
jag göra något åt hennes lydnad också, frågade de, hon lyssnar inte på 
något. Jag skulle se vad jag kan göra, sa jag. Men prioritet är vikten 
och väl måendet!

Vi kom överens om att jag skulle ha hunden hos mig och fortsätta jobba 
med henne, de skulle stå för mat och övriga kostnader som ju finns 
runt hundar, och så åkte de hem. Jag jobbade på, lät henne vara lös på 
en äng och satt med is i magen och väntade på att hon skulle komma 
tillbaka. Första gången hon någonsin fått vara lös kanske? I alla fall på 
väldigt länge!

Gräset var högt och hon studsade upp och ner för att kunna se över 
det. Man kunde se glädjen i henne över att få springa fritt. Det tog 
20 minuter innan hon kom lunkandes till mig, då var hon helt slut och 
tungan hängde lång utanför munnen. Men så nöjd hon var!

Hon fortsatte att äta bra, men hon tröttnade snabbt på maten jag serve-
rade och jag fick byta. Jag valde det mest energitäta fodret jag kunde 
hitta på marknaden och bytte bara det jag blandade ut med. Men hon 
började få muskler. Nedanför skulderbladen var det första stället där 
man kunde börja klappa henne och det var mjukt, utan att bara känna 
ben under huden. Det gick framåt!

Men efter en månad meddelade ägarna att de inte ville ha henne till-
baka. ”Hitta ett annat hem till henne, eller så avlivar vi henne.” Det var 
inte menat som ett hot, bara som fakta. Men grymt nog - det var ju inget 
fel på hunden!

Och även om Siris allt hade lagt på sig under månaden hon varit hos 
mig, var hon ändå långt ifrån skick att bli omplacerad. Så vi skrev över 
henne på mig och jag tänkte att jag skulle hitta det perfekta hemmet till 
henne när hon var helt återställd. Det gjorde jag ju också, fast det föll 
sig lite annorlunda än vad jag hade tänkt…

Några månader efter att Siris först kom till mig bröt jag upp med min 
dåvarande sambo. Eftersom vi hade en hund sedan tidigare blev det 
naturligt att han fick behålla henne och jag tog med mig Siris när jag 
flyttade. Men jag kom inte så långt, jag hade då inget jobb och ingen-
stans att bo så jag fick bo hos min pappa som bodde på samma väg. 
Men jag insåg ju att jag inte hade de bästa förutsättningarna att ha (och 
rehabilitera) en hund! Så trotts att Siris inte var 100% där jag hade velat
ha henne inför en omplacering så lade jag upp en annons på internet.

Jag fick ett fåtal svar på annonsen. Några tackade jag bestämt nej till, 
en träffade jag men hon var ärlig och sa att hon inte skulle orka med 
att motionera Siris så mycket som hon skulle behöva. Jag fick kontakt 
med en kvinna från Ystad som lät väldigt bra! Vi skulle till och med åka 
ner och träffa henne då hon ångrade sig. Jag hade berättat för henne 
om den otroliga historia Siris hade redan innan hon kom till mig och 
kvinnan kände att hon inte ville vara den som tillåter att hunden flyttar 
ytterligare en gång. Jag förstår henne!

En makalös historia hade nämligen uppdagat sig när jag börjat söka 
efter ett nytt hem till Siris. Jag hade fått kontakt med ett par syskon till 
henne och ägaren till en av hennes valpar. De hade sett annonsen på 
internet. Jag fick veta att hon hade blivit kvar hos uppfödaren i Brastad 
tills hon var 3-4 månader. Hon hade sedan kommit till en kvinna i Skåne 
som hade tänkt sig henne till utställning. Men eftersom Siris stamtavla 
inte var komplett på moderns sida fick hon inte ställas ut och kvinnan 
lämnade därför Siris ifrån sig. Den som hade Siris näst har bara kallats 
för ”Polskan”. Men ”Polskan” hade inte Siris särskilt länge förrän hon 
också gav upp hunden. Nu kom Siris till Blekinge men den nya familjen 
satte strax ut henne på ett foderavtal. Foderfamiljen bodde i Skåne och 
hade redan en afghanhund sedan tidigare. En hane, och snart blev 
Siris dräktig. Inför valpningen tog familjen i Blekinge hem Siris där hon 
födde nio valpar.

Text & foto Frida Eriksson

>>
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Men situationen blev snart ohållbar för familjen i Blekinge. De kunde 
inte tillgodose de tio hundarnas behov och då blev Siris och valparna 
förflyttade till den sista familjen, de som senare lämnade henne till mig. 
Då var Siris bara 2,5 år, men hade redan hunnit få valpar och blivit för-
flyttad sex gånger mellan fem olika hem. Valparna blev omhändetagna 
av en professionell uppfödare när de var stora nog att lämna mamman.

Så jag förstår mycket väl kvinnan i Ystad som tvekade. Hon tänkte bara 
på Siris bästa. Och det gjorde jag också så klart, fast från andra hållet: 
Jag har inget hem och ingen inkomst, hur ska jag kunna tillgodose den 
här hundens alla behov av mycket motion, aktivering och dyr smaskig 
hundmat?

Det var till slut en vän till mig som övertalade mig. Hon sa ”Ingen har 
någonsin förstått Siris så bra som du. Kan hon inte få stanna hos dig?”. 
Så när annonstiden gick ut lät jag bli att förnya. Jag fick göra vad jag 
kunde för Siris, med den bosättning och ekonomi jag hade. 

Jag och Siris bodde hos min pappa till slutet av mars 2011, sedan löste 
det sig med en lägenhet nere i Göteborg. Jag sökte jobb och fick timan-
ställningar. Vi hankade oss fram i ett och ett halvt år. Siris låg på mel-
lan 21-22 kg och var helt klart fortfarande besvärlig med maten. Men 
hon lyssnade bättre. Hon sprang inte längre med 100% sannolikhet åt 
motsatt håll när man ropade på henne. Och hon lärde sig att det kunde 
vara lite kul att sitta och ligga på kommando och få en korvbit. Ingen 
hund jag har haft hand om har lärt sig ”gå runt” så fort som hon (ni vet 
när hund och koppel hamnar på fel sida lycktstolpar, träd m.m.). Hon 
tycker att det är så kul att hoppa upp på murar och springa runt stolpar
att jag började fundera på om jag inte skulle testa agility med henne, en 
tanke som jag inte ens skulle kunna drömma om två år tidigare!

Efter nyår 2013 började verkligen hennes nya liv. Jag gick med i alla 
klubbar som krävdes och körde igång med att träna LC med henne. Jag 
kom i kontakt med VKLC-västra som kör rakbaneträning ute vid Säve 
galoppbana. Så, ja, egentligen har Siris aldrig kört en riktig rundbana 
än, vi har bara varit med på rakbaneträningarna. Men hon tycker det 
är riktigt roligt!

Jag hade nu en stabil inkomst i mina studiemedel, men det är inte 
mycket att röra sig med och man behöver tänka två gånger vad man 
lägger pengarna på. Men nog räcker det till en aktivitet och massa 
smarriga Bravoburgare! Efter att jag började med LC’n har hon blivit 
mycket mer pålitlig i sitt ätande. 

Men idén med agility hade ständigt kommit till mig och jag började söka 
efter klubbar som kunde erbjuda detta. Jag blev överlycklig när jag hit-
tade en klubb i Kärra som passade perfekt! Dock så måste man gå en 
grundkurs i lydnad innan man får lov att börja med agility. Man måste 
också kunna jobba med sin hund lös. Hm, hur ska det här gå!? Jag vet 
ju att Siris aldrig skulle springa bort ifrån mig om jag har henne lös, men 
det betyder inte att hon lyssnar på direktioner i sina glädjerus! Nåja, en 
sak i taget tänker jag och anmäler henne till grundlydnadskursen.

*

Tyvärr missade jag anmälan till vårterminens kurs med en vecka! Så 
den kursen gick vi nu i höstas. Men jag hade inget att oroa mig för! Den 
grund jag har lagt i Siris lydnad och vilja att samarbeta med mig är sta-
bil. Vi fick ett 2:a pris på sluttävlingen i kursen - trotts att sista momentet 
slutade i ett ärovarv och inte gav oss några poäng alls trotts det fina 
hopp-över-hinder hon faktiskt utförde!

Och anmälan till agilityn är nu postad. Det återstår att se om det kom-
mer gå att dirigera henne genom en agilitybana, eller om det bara kom-
mer bli latjo-lajbans för henne med alla hinder att hoppa och klättra över 
på kursen. Men det är hennes glädje och lycka jag är ute efter, så vad 
än agilitykursen resulterar i så kommer den ha varit lyckad!

Men det mest fantastiska med hennes utveckling är det som hänt med 
hennes aptit under det senaste året och speciellt den här hösten från 
att jag började med grundlydnadskursen. Jag är inte längre det minsta 
orolig för att hon inte ska äta. Hon får hela sin dagsranson i torrfoder 
(3 dl, Royal Canin 4800) utblandat med en halv Bravoburgare (eller en 
klick annan burkmat eller kattmat) sent på kvällen och hon äter upp allt 
på en gång. Har vi varit speciellt aktiva under dagen häller jag upp 1,5 
dl till av torrfodret som får stå över natten, för det mesta är det borta på 
morgonen. Hon är nu ”fet och fin” och låg senast jag vägde henne på 
23,3 kg i vikt.

Motion är viktigt för att kroppen ska fungera. Aktivering och berikning är 
viktigt för att psyket ska fungera!

Och det perfekta hemmet jag skulle hitta åt henne, vad hände med det? 
Ja det visade sig att hon redan hade hittat dit! Jag kommer aldrig att 
omplacera henne nu!
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1  
249 poäng 
7 utställningar
CH AL-NACIRA BINT ROULA VON HAUSSMAN
Född: 2007-05-10  
E. CH Boxadan Just About Perfect
U. CH Roula Bint Sharif Von Haussman
Foto Sven Westerblad

2  
200 poäng
7 utställningar
CH MANDINAH IRRESISTIBLE WHISPER
Född: 2008-08-05 
E. CH Abica’s Marquis De Sade
U. CH Mandinah Endless Whisper
Foto Kristy Bello Herrera

3  
170 poäng
7 utställningar
CH LEEJOY’S DELICIOUS DELIGHT 
Född: 2011-01-19 
E. CH Jangel’s Cadiblack
U. CH Brittany De Darjeeling

4  
169 poäng
7 utställningar
CH XCITING STARE N’ WHISPER
Född: 2005-04-19
E. CH Parce Que Du Menuel Galopin
U. CH Xciting Xplore Your Fantasy
Foto Carina Ekwall

5  
162 poäng
7 utställningar
CH OPRAH GANDAMAK 
Född: 2011-07-14 
E. CH Aviva Coeur A Coeur
U. CH Jennies Joplin Gandamak Slovakia

Årslista 2013 - tikar
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6 
153 poäng 
7 utställningar
CH KINGSLEAH BLUE HEART 
Född: 2009-08-04 
E. CH  Star’t Cutting Trax Of Jhanzi
U. Golddragon Fly So High
Foto Helena Wiström

7  
133 poäng
7 utställningar
CH MANDINAH JADE 
Född: 2008-08-05 
E. CH Xenos Comment
U. CH Mandinah Hopeless Whisper
Foto Ebba Leijon

8 
126 poäng
6 utställningar
CH AL KHABARA GRACIOUS ME 
Född: 2011-01-11
E. CH Agha Djari’s Urban Cowboy
U. Kingsleah Amazing Grace
Foto Helena Wiström

9  
118 poäng
5 utställningar
CH MANDINAH JUST ABOUT LOVE
Född: 2011-07-14
E. CH Xenos Comment
U. CH Mandinah Hopeless Whisper
Foto Leena Pettersson

10  
87 poäng
4 utställningar
ORIENTALWIND’S NÁSCHIA  
Född: 2012-05-16
E. CH Moorflower’s Capolavoro
U. CH Khaos Badajoz
Foto Camilla Fritz
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Årets Afghanhund 2013
Ch Al-Nacira Bint Roula von Haussmann

Multi Ch WW-10, 11, 12 och 13, två gånger BIR på West-
minster i New York, två gånger BIR i Donaueschingen, 
BIS båda dagarna på Eurosighthound show i Polen 2012 
Al-Nacira Bint Roula von Haussman behöver troligen 
ingen närmare presentation. Hon är bara unik, både som 
utställningshund men framförallt som hemmahund. Hon 
är husets drottning och regerar över både folk och hun-
dar. Vi lyder alla hennes minsta vink.

Nacira kom till Sverige i februari 2010 efter sin första 
Westminster vinst. Vi visade henne i Sverige det året 
och resultatet var strålande med höjdpunkterna BIS-4 på 
världsutställningen i Danmark och femma årets hund i 
Sverige. Åren 2011 och 2012 visades hon i princip inte 
alls i Sverige utan vi åkte i stället runt i Europa och resul-
tatet blev totalt 17 championtitlar i olika länder exklusive 
vinnartitlar. Mest stolta är vi över championaten i England 
och Italien. England för att det är extremt svårt att få cert 
där då dessa ges till bästa tik/bästa hane, dvs även om 
denna är champion. Vi gjorde inte många resor, jag tror 
det var fyra, till England men Nacira blev ändå topwin-
ning Afghan där 2011.  

I Italien är det också extremt svårt att bli champion. Det 
krävs sex cert, varav två från specialer, två från Interna-
tionella utställningar och två från vilken utställning som 
helst. Till saken hör att de bara arrangerar sex specialer 
per år i Italen vilket verkligen begränsar antalet möjliga 

champions. Som tur är för oss långväga resenärer finns 
det nästan alltid två utställningar per helg och om jag 
minns rätt var vi bara i Italien tre gånger och Nacira knep 
certen vid alla tillfällen och blev även BIS på en stor in-
ternationell show.

År 2013 var Nacira tillbaka på den svenska arenan och 
resultatet kan vi verkligen inte klaga på. Även detta år 
slutade hon som Årets Hund #5 av alla raser och Årets 
Afghan.

Just nu är Nacira tillbaka hos sin uppfödare i Chile för att 
förhoppningsvis bli mamma under sensommaren/hös-
ten. Vi saknar henne så och huset är tomt utan sin drott-
ning. Vi håller tummarna för att det ska komma några fina 
lovande smånaciror av båda könen men framförallt vill 
vi ha hem Nacira igen. Vi ser fram mot en resa till Chile 
under hösten och att Nacira är med hem i bagaget.

Vi är otroligt tacksamma mot uppfödaren Ramon Podes-
ta som gett oss möjligheten att leva med denna fantas-
tiska hund (och några till som vi fått senare). Nacira har 
för oss nästan allt man kan önska av en afghan.

Elisabet och Sven
Naciras butlers



39

Årets vinstrikaste hane 2013
Multi Ch Khaos d´Aram 

Det hela började nog året innan, då Zidane hade ett 
fantastiskt år., med storvinster från både Tammsvik och 
Stora Stockholm. Tyvärr hade hans matte huvudet under 
armen och hade helt missat  det väsentliga, så Zidane 
uteblev från ”vinnarsidan”. Jag lovade då Zidane och mig 
själv att ge denna underbara kille en chans till-vi kör 2013 
också och hoppas på det bästa!!!

Det började galant med My Dog och två BIM (BIR blev 
otroligt fina Nacira båda dagarna, lite som att tävla mot 
Karelin, man ”vinner” fast man står som BIM). Nästa ut-
ställning var nära hemma, Strängnäs…Wooohoooooo…..
det blev en BIG 2. Vilken super start på året!

I Österbybruk var det åter igen dags för att kombattera 
mot Nacira, vilket resulterade till ett till BIM. I Avesta, ett 
par veckor senare, var det en mås som fixade till attity-
den hos Zidane, så han föll domaren i smaken, och vi 
lyckades knipa ett BIM till- Tack snälla måsen!! Zidanes 
nästa fina vinst blev i Borås, där lyckades han ena dagen 
med bedriften att vinna över såååå många fina hundar, 
ca 50 st, -vilken kille, han slutar aldrig förvåna mig… 

På vårat kära Tammsvik, placerade han sig båda da-
garna i bästa hane, ena dagen framförd av proffsigaste 
Patrick Oware/Norge, då det krockade mellan ringarna 
och jag stannade i andra änden av utställningsområdet 
med vår saluki……jag har sett bilder på honom från den 
dagen -jättefin! Tack Patrick!

VISBY….ja jösses, vilken resa! Tanken var att ha en liten 
mini semester och ställa Soraya för första gången på ett 

par år…å i vanlig ordning, med huvudet under armen, 
så anmälde jag Zidane och Soraya till ”fel” dagar och 
domare, än jag tänkt. Men OJ vad bra det blev, Zidane 
gjorde det!!! Han gick och vann BIS (åter igen kombatte-
rade vi mot Nacira…denna gång vann vi över Karelin…
vi vann-vann). Herrejösses vilken kille jag har…han är 
helt fenomenal….en dröm blev sann….ETT BIS!!!  Och 
som om inte detta vore nog, den andra dagen Zidane 
var anmäld till, var på vinthunds specialen, där blev han 
BIS 2…..heeeeeeeeelt galet!!! –WOW…  Jag hoppas att 
Christina såg detta från vilket moln hon än sitter på och 
njuuuuuuuter av denna allsköns pojke….

Vi är nu framme vid Minnesutställningen, där fick vi 
domarbyte, mendet gjorde inget, Zideane höll fortfarande 
måttet enligt domaren, ytterligare ett till BIR och en otro-
lig BIG 3 placering. Nu börjar det kännas lite overkligt och 
jag tänker att ”-Undrar om JAG håller måttet och matchar 
min fina pojke” Känslan jag har är att det spritter i hela 
kroppen av lycka, skulle helst vilja dansa rumba med do-
marna, undrar vad de skulle tycka om det!?

Summa sumarum av 2013 är…..STORT TACK till alla 
domare som gjorde det möjligt,  STORT TACK till kam-
rater som vi rest med och mött på plats, ÄNNU STÖR-
RE TACK till ZIDANE, som inte bara är SÅ läcker att få 
hänga med i ringarna, utan även är en underbar kille att 
leva och umgås med….alltid IN STYLE…!

Saori
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Årslista 2013 - hanar
1  
222 poäng 
7 utställningar
CH KHAOS D’ ARAM
Född: 2007-11-25 
E. CH Jangel’s Cadiblack
U. CH Khaos Tomorrow Never Dies
Foto Helena Wiström

2  
220 poäng
7 utställningar
CH XCITING RATTLE N’ HUM
Född: 2011-04-30 
E. CH Oshanameh’s Is The Pope Catholic
U. CH Xciting Miss Devil In Dior
Foto Helena Wiström

3  
202 poäng
7 utställningar
CH MANDINAH JUDGEMENT DAY 
Född: 2011-07-14 
E. CH Xenos Comment
U. CH Mandinah Hopeless Whisper
Foto Kristy Bello Herrera

4  
190 poäng
7 utställningar
CH MANDINAH IMPOSSIBLE IS NOTHING
Född: 2008-08-05
E. CH Abica’s Marquis De Sade
U. CH Mandinah Endless Whisper
Foto Jessica Snäcka

5  
178 poäng
7 utställningar
CH MANDINAH JUST YOUR IMAGINATION
Född: 2011-07-14 
E. CH Xenos Comment
U. CH Mandinah Hopeless Whisper
Foto Helena Wiström
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6  
154 poäng 
7 utställningar
CH CELESTIAN I WANT IT ALL
Född: 2011-07-08 
E. CH Xenos Comment
U. Karakush Goes Celestian
Foto Jenny Ljungberg

7 
147 poäng
6 utställningar
CH MANDINAH JUST AROUND THE CORNER
Född: 2011-07-14 
E. CH Xenos Comment
U. CH Mandinah Hopeless Whisper
Foto Yvonne Mukkavaara

8 
125 poäng
6 utställningar
CH ALPHAVILLE’S SCENE STEALER
Född: 2009-09-23 
E. CH Xenos Comment
U. Alphaville’s The Ultimate Creation
Foto Camilla Fritz

9 
109 poäng
5 utställningar
LEEJOY’S DIAMOND BRUT
Född: 2011-01-19
E. CH Jangel’s Cadiblack
U. CH Brittany De Darjeeling

10 
98 poäng
4 utställningar
CH YHAZIN FINDERS KEEPERS
Född: 2009-05-25 
E. Tuohi-Tikan Teikkari
U. CH Yhazin Drums Of Africa
Foto Johanna Männistö
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Årets unghund 2013
Ch Mandinah Judgement Day 

Vi är stolta över att ännu ett år vara 
med och berätta lite om en av våra 
hundar som utmärkt sig. Eddie, eller 
CH Mandinah Judgement Day blev 
vinstrikaste unghund 2013 och även 
tredje vinstrikaste hane. 

Vår plan för året var inte direkt att 
matcha Eddie utan mer att vi skulle 
ställa lite sporadiskt. Men Eddie an-
mäldes till några utställningar och 
det började riktigt bra för honom, han 
blev bland annat BIM på rasspeci-
alen i Ljungbyhed. 

Under första delen av året bodde Ed-
die kvar hos sin uppfödare Christina 
som skött, motionerat och älskat Ed-
die som sin egen, fram tills dess att 
han kunde flytta upp till Stockholm, 
och vi fortsatte att ställa honom. 

Eddies framgångar fortsatte under 
året och han vann flertalet BIR och 

BIM och stod vid flera tillfällen före 
några av årets toppvinnare, trots sin 
unga ålder. 

Redan innan Eddie och hans syskon 
föddes planerades den kullen långt 
tidigare och vi var väldigt spända 
över vad resultatet skulle bli. När val-
parna föddes hade vi svårt att välja, 
det fanns flera lovande hanar och vi 
fastnade för Eddies bror Caspian, 
som först beslutades skulle flytta till 
oss, men Eddie utmärkte sig redan 
i valplådan och ganska snabbt be-
stämdes det att även han skulle bo 
hos oss. 

När det kom till valet av namn ville 
vi ha ett slående namn som passade 
hans stora person och den resliga 
hane han är, givetvis skulle det börja 
på ”J” och för oss var namnet Judge-
ment Day givet. 

Eddie har blivit något av en speciell 
hund för mig, Daniel, då han påmin-
ner mycket om min gamla Lukas (CH 
M Expect No Less, Eddies gammel-
morbror) och har samma storhet och 
pondus. Han är en glad och fartfylld 
hund som äger marken han går på 
och är en riktig ”kung” hemma. 

I år har vi beslutat att endast tävla i 
en begränsad skala och Eddie har 
ett sabbatsår. Vi älskar våra hundar 
och kommer att synas i ringarna un-
der året, och även om utställningar 
är vår stora hobby måste man ibland 
hinna med det andra i vardagen. 
Men vi laddar batterierna för 2015... 
Så vi lär synas. 

Vid pennan 

Daniel och Niclas 
- Eddies största fans

Foto Yvonne Mukkavaara
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Årets veteran 2013
Ch Xciting Feel Free To Stare

Julia är den ena halvan av ett par framgångsrika systrar 
från kennel Xciting. Efter sin “mammaledighet” gjorde Ju-
lia comeback under 2013. Hon älskar att springa i ringen 
och gör alltid sitt bästa. Oftast utan alltför stora mutor.
Under året har Julia tävlat endast i veteranklass, till skill-
nad från sin syster Ester, som växlat mellan champion- 
och veteranklass. Julia har fått fina placeringar i BIS-
veteran under ett flertal gånger. Det är vi enormt stolta 
över! Konkurrensen är för det mesta stenhård, eftersom 
många mycket välmeriterade “gamla stjärnor” fortsätter 
sin karriär som veteraner.

På hemmaplan har Julia bestämda åsikter om det mesta, 
t.ex. när tuggbenen ska tas fram och var grannens katt 
ska vara. Hennes matskål måste vi ställa ner snabbt som 
attan, annars blir det väldigt högljudda protester och så 
river hon halva köket. Afghaner ska ha sina små egenhe-
ter, annars är det ingen riktig afghan!

Självklart är vi oerhört glada över att Julia blev Årets Ve-
teran 2013!

År 2014 kommer radarparet Systrarna Bus att tävla då 
och då. Vi ses i ringarna!
 

Marie Elofsson
                   

Foto Carina Ekwall
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Årslista 2013 - Bästa unghund
Hanar
1.  131 poäng/6 
 CH MANDINAH JUDGEMENT DAY

2.  119 poäng/6 
 CH CELESTIAN I WANT IT ALL 

3.  74 poäng/3 
 CH MANDINAH JUST AROUND 
 THE CORNER 

4.  63 poäng/3 
 JANGEL’S FAKE IT TIL U MAKE IT

4.  63 poäng/3 
 ORIENTALWIND’S HURRICANE

Årslista 2013 - Årets uppfödare
1.  917 poäng/5  MANDINAH

2. 471 poäng/5  KHAOS

3.  464 poäng/3  XCITING

4.  323 poäng/2  VON HAUSSMAN

5.  250 poäng/5  JANGEL’S

6.  244 poäng/3  KINGSLEAH

7.  206 poäng/4  YHAZIN

8.  178 poäng/4  GOLD’ N COPPER

9.  157 poäng/2  ALPHAVILLE’S

10.  52 poäng/2  TELLS

Tikar
1.  93 poäng/5 
 CH MANDINAH JADE 

2.  87 poäng/4 
 ORIENTALWIND’S NÁSCHIA 

3.  82 poäng/5 
 KINGSLEAH ARABELLA

4.  74 poäng/4 
 HAFIZA AVIAD VON HAUSSMAN 

5.  65 poäng/3 
 CH MANDINAH JUST ABOUT LOVE

Årslista 2013 - Bästa veteran
1.  111 poäng 7 utställningar 
 CH XCITING FEEL FREE TO STARE 

2.  76 poäng  4 utställningar 
 CH XCITING STARE N’ WHISPER
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Årets uppfödare 2013

Första gången var 1996, nu har jag helt tappat räkningen 
på hur många år vi vunnit titeln. Någonstans mellan 10 
till 15 år. 

Jag blir lika glad varje gång vi ser listan och att Mandi-
nahhundarna toppar listan år efter år. 

I år har våra unga hundar från J-Kullen, efter CH Xenos 
Comment och CH M. Hopeless Whisper visat framföt-
terna. 7 av 9 blev champions under 2013 och de övriga 
har 1 respektive 2 cert. 

CH M. Judgement Day ”Eddie” placerade sig som 3a på 
vinstrikaste hane listan och blev vinstrikaste unghund, 
”Dustie” CH M. Just Your Imagination 5a och ”Ponthus” 
CH M. Just Around the Corner 7a. CH M. Jade ”Gulli” 
blev 7a på tiklistan, sparsamt utställd och CH M. Just 
About Love ”Wera” blev 9a. De vinstrika syskonen från 
I-Kullen (CH Abica’s Marquis de Sade X CH M. Endless 
Whisper), CH M. Impossible is Nothing ”Jason” skulle 
inte ställas så mycket i år men blev 4a vinstrikaste hane 
med gruppvinster och grupplaceringar, ”Gabrielle” CH M. 
Irresistible Whisper blev 2a vinstrikaste tik, bästa tik 2 
på Tammsvik (SvVK) och avslutade året som vinstrikaste 
Lure Coursing afghan 2013. 3e vinstrikaste LC Afghan 
var CH M. Iron Man, ”Marcus” som länge toppade LC 
listan för hanarna. 

Avelstikarna är något jag även är väldigt stolt över, Vinst-
rikaste avelstik är CH M. Hopeless Whisper ”Estelle” 
och andra vinstrikaste är hennes mamma ”Laurie” CH 
M. Endless Whisper, både deras mamma CH M. Care-
less Whisper ”Syrsan” och hennes mamma, min stam-
tik ”Mandy” CH Khalibadh Honeysuckle Rose har vun-
nit denna titel! Detta ger mig hopp för framtiden då jag 
planerar nästa generation efter Gabrielle, halvsyster till 
Estelle. 

Året har varit händelserikt och jag kunde inte varit mer 
nöjd med resultatet. Igen, utan mina valpköpare, både de 
som är aktiva i ringarna och på lc-banan, men även de 
som bara älskar sina hundar för de underbara individer 
de är, skulle detta aldrig varit möjligt, år efter år, efter år!

Christina                        

Kennel Mandinah

Foto Ebba Leijon 
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1.  814 poäng 5 avkommor  
 CH XENOS COMMENT

2.  639 poäng  5 avkommor  
 CH JANGEL’S CADIBLACK

3  304 poäng  4 avkommor  
 CH AVIVA COEUR A COEUR

4.  282 poäng  4 avkommor  
 CH AGHA DJARI’S URBAN COWBOY

5.  244 poäng  3 avkommor  
 CH STAR’T CUTTING TRAX OF JHANZI

6.  121 poäng  3 avkommor  
 CH JANGEL’S CLIFFHANGER

7.  116 poäng  2 avkommor  
 CH XCITING XTRAVAGANT CREATION

1.  778 poäng 5 avkommor  
 CH MANDINAH HOPELESS WHISPER 

2.  460 poäng  5 avkommor  
 CH MANDINAH ENDLESS WHISPER 

3  378 poäng  4 avkommor  
 CH KHAOS TOMORROW NEVER DIES

4.  297 poäng  3 avkommor  
 CH BRITTANY DE DARJEELING

5.  244 poäng  2 avkommor  
 CH XCITING XPLORE YOUR FANTASY

6.  206 poäng  4 avkommor  
 CH YHAZIN DRUMS OF AFRICA

7.  188 poäng  4 avkommor  
 CH KHAOS BADAJOZ

8.  113 poäng  2 avkommor  
 AZMINDAH’S QUEEN OF T’DESERT 

9.  111 poäng  2 avkommor  
 CH KHAOS ZURPRICE

10.  97 poäng  3 avkommor  
 CH JANGEL’S HELL OF A DREAM

Årslista 2013 - Bästa avelshane

Årslista 2013 - Bästa avelstik
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Årslista 2013 - lure coursing
1.  117 poäng  MANDINAH IRRESISTIBLE WHISPER (T)

2.  114 poäng  VINDALOO THE TRUTH IS (H) 

3.  109 poäng  MANDINAH IRON MAN (H) 

4.  102 poäng  ALPHAVILLE’S SCENE STEALER (H)

5.  84 poäng  MANDINAH JUST AROUND THE CORNER (H) 

6.  79 poäng  KHAOS DIXON (H) 

7.  64 poäng  MANDINAH JOYFUL WHISPER (T) 

8.  56 poäng  KHAOS GILLIANNE (T) 

9.  53 poäng  YHAZIN FLASHY LOOKING LADY (T) 

10.  46 poäng  CELESTIAN I WANT IT ALL (H) 

11.  43 poäng  YHAZIN FREELANCER (H) 

12.  42 poäng  KINGSLEAH TIGERS EYE (H) 

13.  37 poäng  ALPHAVILLE’S IN YOUR DREAMS (T) 

14.  27 poäng  JAGANNATHA’S NATTFARADIS (T) 

15.  24 poäng  JANGEL’S PERFECT IN TIME (T) 

16.  23 poäng  YHAZIN FINDERS KEEPERS (H)   

17.  21 poäng  MANDINAH JUDGEMENT DAY (H)   

18.  20 poäng  MOORFLOWER’S CAPOLAVORO (H) 

19.  16 poäng  JAGANNATHA’S NEGRO SPIRITUAL (H) 

20. 15 poäng  ALPHAVILLE’S MILKY WHITE WAY (T)

21.  10 poäng  KHAOS BADAJOZ (T) 

22. 9 poäng  ALPHAVILLE’S SHE’S IN YOUR FACE (T) 

23. 8 poäng  MANDINAH JADE (T)  

24.  7 poäng  ALPHAVILLE’S I’M YOUR MAN (H) 

25. 6 poäng  MANDINAH HOPELESS WHISPER (T) 
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1 - MANDINAH IRRESISTIBLE WHISPER (t)
Foto Helge Kronsteiner

2 - VINDALOO THE TRUTH IS (h)
Foto Helena Wiström

4 - ALPHAVILLE’S SCENE STEALER (h)
Foto Helena Wiström

5 - MANDINAH JUST AROUND THE CORNER (h)
Foto Jan Malmsten

6 - KHAOS DIXON (h)
Foto Sanna Persson

3 - MANDINAH IRON MAN (h)
Foto Helena Wiström
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7 - MANDINAH JOYFUL WHISPER (t)
Foto Sanna Persson

8 - KHAOS GILLIANNE (t)
Foto Helena Wiström

10 - CELESTIAN I WANT IT ALL (h)
Foto Yvonne Mukkavaara

9 - YHAZIN FLASHY LOOKING LADY (t)
Foto Yvonne Mukkavaara

11 - YHAZIN FREELANCER (h)
Foto Ari Salmela

12 - KINGSLEAH TIGERS EYE (h)
Foto Kaj Fröling
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13 - ALPHAVILLE’S IN YOUR DREAMS (t)
Foto Sanna Persson

14 - JAGANNATHA’S NATTFARADIS (t)
Foto Xsara Elwing

15 - JANGEL’S PERFECT IN TIME (t) 16 - YHAZIN FINDERS KEEPERS (h)
Foto Irene Vinha

17 - MANDINAH JUDGEMENT DAY (h)
Foto Jenny Jansson

18 - MOORFLOWER’S CAPOLAVORO (h)
Foto Helena Wiström



51

19 - JAGANNATHA’S NEGRO SPIRITUAL (h)
Foto Yvonne Mukkavaara

20 - ALPHAVILLE’S MILKY WHITE WAY (t)
Foto Yvonne Ljungkvist

21 - KHAOS BADAJOZ (t)
Foto Helena Wiström

22 - ALPHAVILLE’S SHE’S IN YOUR FACE (t)
Foto Tommy Carlsson

23 - MANDINAH JADE (t)
Foto Susanne Persson

24 - ALPHAVILLE’S I’M YOUR MAN (h)
Foto Camilla Fritz
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25 - MANDINAH HOPELESS WHISPER (t)
Foto Helena Wiström

Bästa lc tik
1.  117 poäng  Mandinah Irresistible Whisper
2.  64 poäng  Mandinah Joyful Whisper
3.  56 poäng  Khaos Gillianne
4.  53 poäng  Yhazin Flashy Looking Lady
5.  37 poäng  Alphaville’s In Your Dreams
6.  27 poäng  Jagannatha’s Nattfaradis
7.  24 poäng  Jangel’s Perfect In Time
8.  15 poäng  Alphaville’s Milky White Way
9.  10 poäng  Khaos Badajoz 
10.  9 poäng  Alphaville’s She’s In Your Face
11.  8 poäng  Mandinah Jade
12.  6 poäng  Mandinah Hopeless Whisper

Bästa lc hane
1.  114 poäng  Vindaloo The Truth Is
2.  109 poäng  Mandinah Iron Man
3.  102 poäng  Alphaville’s Scene Stealer
4.  84 poäng  Mandinah Just Around The Corner
5.  79 poäng  Khaos Dixon 
6.  46 poäng  Celestian I Want It All
7.  43 poäng  Yhazin Freelancer
8 .  42 poäng  Kingsleah Tigers Eye
9.  23 poäng  Yhazin Finders Keepers
10.  21 poäng  Mandinah Judgement Day
11.  20 poäng  Moorflower’s Capolavoro
12.  16 poäng  Jagannatha’s Negro Spiritual
13.  7 poäng  Alphaville’s I’m Your Man
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Årets lure coursing hund 2013
Ch Mandinah Irresistible Whisper

Gabrielle startade tidigt sin LC karriär med att jaga kvar-
terets katter, höns och getter... Efter att bli kallad kvar-
terets skräck och begravning av 18 höns (hon lämnade 
kvar en svart tupp) och 3 vildkatter fick jag nog. Den svar-
ta tuppen kom hon med en vecka senare och lämpade 
av på gårdsplanen. Den såg död ut, men återuppstod när 
Gabrielle fångats in. Då 2 meters staketet var på plats 
och Gabrielle inte kunde följa sina ursprungliga instinkter, 
så fick hon börja springa LC. 

Gabrielle fick snabbt två LC cert från Sverige, ett från 
Norge och ett från Danmark, men efter det har hon, 
mycket goda resultat till trots alltid blivit slagen. Men tänk 
ändå, att utan en enda BIR vinst så lyckades hon bli Årets 
LC afghan 2013. Under 2013 deltog hon i följande prov: 
Sjöbo 319 poäng, Ljungbyhed 320 poäng, Stjärnhov 319 
poäng, Gårdeby 323 poäng och Mariestad 330 poäng. 

Gabrielle är inte bara snabb och har en stark jaktinstinkt, 
hon blev också nummer 2 på tio-i-topp listan Utställ-
ningsafghan. Så för mig är hon den kompletta afghanen, 
duktig både på att vara vacker, välgående och jagande...

På hemmaplan är hon en underbar hund att dela livet 
med. Alltid full av bus, matstjälande, dörröppnare. Super-
social....

Christina och Gabrielle

                   

Foto Sanna Persson
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C.I.B, SE, NO, FI, DK, EE, LV, PL, DE, VDH, NL, GB, IT, ES, HU, US, CL, AR CH WW-10, -11, -12, -13

Al-Nacira Bint Roula von Haussmann

Uppfödare: Ramon Podesta, Chile
Ägare: Elisabet Levén och Sven Westerblad

CH Boxadan Just About Perfect x CH Roula Bint Sharif von Haussmann 
f. 10/5 2007

Årets Afghanhund 2013

Foto Sven Westerblad
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Årets lure coursinghund 2013

C.I.B, DK, FI, SE CH

Mandinah Irresistible Whisper
CH Abica’s Marquis De Sade x CH Mandinah Endless Whisper

f. 5/8 2008
Uppfödare & ägare: Christina Gustafsson

Foto Kristy Bello Herrera
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66www.sveland.se • Kundservice 0451-38 30 00

Vi på Sveland Djurförsäkringar är djurägare och vet hur det 
är att oroa sig om något händer med favoritdjuret.

Då är det tryggt att vara kund och delägare i sitt djurförsäk-
ringsbolag, kunna få snabb hjälp med ersättning och prata 
med samma specialist varje gång.

Din Favorit 

Vår specialitet

Kontakta mig gärna för mer  
information
Annica Lindholm 
Telefon: 0766-77 49 55  
annica.lindholm@sveland.se
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U
tställningsresultat 2

013
SKK Göteborg Internationell 3/1
Domare Martin Baskaran, Spanien
Antal deltagande hundar: 14+11

BIM CACIB CH Khaos D’ Aram
BH-2 CERT R-CACIB CHAMPIONAT Sunward Equilibrium
BH-3 R-CERT Yhazin The Golddigger
BH-4 Leejoy’s Diamond Brut

BIR CACIB BIG BIS-3 CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 R-CACIB CH Nightwind Please Please Me
BT-3 CERT CHAMPIONAT Brittany De Darjeeling
BT-4 R-CERT CH Golddragon Miss Divine

SKK Göteborg Internationell 4/1
Domare Marie Gadolin, Sverige
Antal deltagande hundar: 10+10

BIM CACIB CH Khaos D’ Aram
BH-2 CERT R-CACIB Xciting Rattle N’ Hum
BH-3 CH Khaos Comanche
BH-4 R-CERT Yhazin Finders Keepers

BIR CACIB BIG-2 CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT R-CACIB CHAMPIONAT CH Golddragon Miss 
Divine
BT-3 CH Nightwind Please Please Me
BT-4 R-CERT Vindaloo Come Back

SKK Strängnäs Int 9/3
Domare Jan Törnblom, Sverige
Antal deltagande hundar: 11+8

BIR BIG-2 CACIB CH Khaos D’ Aram
BH-2 CERT R-CACIB Mandinah Just Your Imagination
BH-3 R-CERT Alphaville’s Scene Stealer
BH-4 Orientalwind’s Hurricane

BIM CACIB CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 R-CACIB CH Jangel’s Just To Die For
BT-3 CERT Kingsleah Blue Heart
BT-4 R-CERT Orientalwind’s Náschia

Foto Helena Wiström

SvVK Boden Officiell 16/3
Domare Linda Worthy, England
Antal deltagande hundar: 4+5

BIM CERT Celestian I Want It All
BH-2 CH Aviva Coeur A Coeur
BH-3 R-CERT Raffica’s Dance Of A Thousand Veils

BIR CERT Yhazin Flashy Looking Lady
BT-2 CH New Fashion Autumn Collection
BT-3 R-CERT Kingsleah Arabella

Foto Yvonne Mukkavaara
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SvVK Köping Officiell 17/3
Domare Peter Mazura, Österrike
Antal deltagande hundar: 8+8

BIM CERT Mandinah Judgement Day
BH-2 CH Mandinah Impossible Is Nothing
BH-3 R-CERT Vindaloo The Truth Is
BH-4 Alphaville’s Scene Stealer

BIR CH Mandinah Irresistible Whisper
BT-2 CH Xciting Stare N’ Whisper
BT-3 CERT Orientalwind’s Náschia

Foto Natalie Högström

SKK Malmö Internationell 24/3
Domare Jadranka Smojver Selimovic, Kroatien
Antal deltagande hundar: 6+7

BIR BIG-2 CACIB CH Mandinah Impossible Is Nothing
BH-2 CERT R-CACIB Leejoy’s Diamond Brut
BH-3 R-CERT Alphaville’s Scene Stealer
BH-4 Mandinah Judgement Day

BIM CERT CACIB Leejoy’s Delicious Delight
BT-2 R-CACIB CH Mandinah Irresistible Whisper
BT-3 R-CERT Mandinah Jade
BT-4 CH Gold’n Copper Get Of My Cloud

Foto Johnny Pettersson

SKK Kista Internationell 29/3
Domare Magnus Hagstedt, Sverige
Antal deltagande hundar: 10+8

BIM CERT CACIB Xciting Rattle N’ Hum
BH-2 R-CACIB CH Khaos D’ Aram
BH-3 CH Jangel’s Taste Of Victory
BH-4 R-CERT Mandinah Just Your Imagination

BIR BIG BIS-3 CACIB CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CH Jangel’s No-Fool-Ing
BT-3 R-CACIB CH Gold’n Copper Get Of My Cloud
BT-4 CH Jangel’s Just To Die For
CERT Kingsleah Elektra

Foto Saori Wohlin 

SKK Västerås Nationell 27/4
Domare Annika Ulltveit-Moe
Antal deltagande hundar: 15+7

BIM CH Jangel’s Taste Of Victory
BH-2 CH Khaos D’ Aram
BH-3 CERT Tells Elan Sebring The Womanizer
BH-4 R-CERT Mandinah Justified Jealousy

BIR BIG-2 CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman

Foto Saori Wohlin
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SvVK Ljungbyhed Officiell 4/5
Domare Pam Marston-Pollock
Antal deltagande hundar: 5+7

BIM CERT Mandinah Jubilee
BH-2 R-CERT Mandinah Judgement Day
BH-3 CH Mandinah Iron Man
BH-4 CH Mandinah From Here To Eternity

BIR CH Mandinah Irresistible Whisper
BT-2 CH Mandinah Hopeless Whisper
BT-3 CERT Mandinah Jade
BT-4 R-CERT Mandinah Joyful Whisper

SvA Ljungbyhed Inoff 5/5 
Domare Susan Rhodes, Kennel Shadowfax, England

BIM Mandinah Judgement Day
BH-2 CH Mandinah Impossible Is Nothing
BH-3 CH Mandinah Iron Man
BH-4 CH Mandinah From Here To Eternity

BIS CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 Scaramis U Remember Me
BT-3 Mandinah Joyful Whisper
BT-4 Mandinah Jade

Foto Jenny Jansson

SKK Lidköping Nationell 12/5
Domare Åge Gjetnes, Norge
Antal deltagande hundar: 6+7

BIR CERT CHAMPIONAT Xciting Rattle N’ Hum

BIM CH Alphaville’s Sex On Th’ Beach
BT-2 CERT Afshar Magic Smoothie

SKK Hässleholm Nationell 19/5
Domare Lena Stålhandske, Australien
Antal deltagande hundar: 2+2

BIR BIG BIS CH Xciting Rattle N’ Hum
BH-2 CERT Mandinah Just Around The Corner

BIM CERT Mandinah Jade
BT-2 R-CERT Jazayha’s Because
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SKK Piteå Nationell 19/5
Domare Pirjo Aaltonen, Finland
Antal deltagande hundar: 3+2

BIR CERT BIG Celestian I Want It All
BH-2 R-CERT Empire King A Touch Of Freedom

BIM CH Oprah Gandamak
BT-2 CH New Fashion Autumn Collection
BT-3 CERT KINGSLEAH ARABELLA

SKK Österbybruk Internationell 26/5
Domare Kurt Nilsson, Sverige
Antal deltagande hundar: 10+6

BIM CACIB CH Khaos D’ Aram
BH-2 R-CACIB CH Mandinah Impossible Is Nothing
BH-3 Tells Elan Sebring The Womanizer
BH-4 CERT Vindaloo The Truth Is
R-CERT Khaos Katoomba

BIR CACIB BIG-3 CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT R-CACIB CHAMPIONAT Jangel’s A Lady Like Me
BT-3 Jangel’s Rock ’N Roll Sue
BT-4 R-CERT CH Khaos Gillianne

Foto Helena Wiström

SKK Norrköping Nationell 2/6
Domare Nicklas Eriksson, Sverige
Antal deltagande hundar: 8+8

BIR BIG-2 CH Tells Elan Sebring The Womanizer
BH-2 CH Khaos D’ Aram
BH-3 CH Xciting Rattle N’ Hum
BH-4 CERT Tells Makes People Talk

Foto Saori Wohlin

SKK Vänersborg Internationell 9/6
Domare Benny Blid von Shedvin, Sverige
Antal deltagande hundar: 3+6

BIR CERT CACIB CHAMPIONAT BIG-3 CH Alphaville’s Scene 
Stealer
BH-2 R-CERT R-CACIB Mandinah Just You And Me

BIM CERT CACIB Afshar Mousse Au Chocolat
BT-2 CH Xciting Feel Free To Stare
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SvVK Tånga Hed Officiell 15/6
Domare Ian Rasmussen, Australien
Antal deltagande hundar: 4+13

BIM CERT Leejoy’s Diamond Brut
BH-2 R-CERT Orientalwind’s Hurricane
BH-3 Mandinah Just You And Me

BIR CERT CHAMPIONAT Leejoy’s Delicious Delight
BT-2 R-CERT Scaramis U Remember Me
BT-3 CH Xciting Feel Free To Stare
BT-4 Orientalwind’s Mistral

SKK Vännäs Internationell 15/6
Domare Åke Cronander, Sverige
Antal deltagande hundar: 2+3

BIR BIG-2 CACIB CH Oprah Gandamak

SKK Avesta Nationell 16/6
Domare Magnus Hagstedt, Sverige
Antal deltagande hundar: 5+5

BIM CH Khaos D’ Aram
BH-2 CH Jangel’s Taste Of Victory
BH-3 CERT Jangel’s Starfighter
BH-4 R-CERT Vindaloo The Truth Is

BIR BIG BIS-2 CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CH Jangel’s A Lady Like Me

SvVK Vännäs Officiell 16/6
Domare Nina Neswadba, Österrike

BIR CERT BIS-2 Celestian I Want It All

BIM CERT Kingsleah Arabella
BT-2 CH Oprah Gandamak

Foto Yvonne Mukkavaara
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SvA Borås Officiell 29/6
Domare Joan Goldstein, USA
Antal deltagande hundar: 18+26

BIR CERT Mandinah Just Around The Corner
BH-2 CH Mandinah Impossible Is Nothing
BH-3 CH Khaos Comanche
BH-4 R-CERT Leejoy’s Diamond Brut

BIM CH Elsto Khariz Amazing Amanda
BT-2 CH Mandinah Irresistible Whisper
BT-3 CERT Mandinah Just About Love
BT-4 CH Leejoy’s Delicious Delight
R-CERT Khaos Awaba

Foto Ebba Leijon

SKK Gällivare Internationell 30/6
Domare Rodi Hübenthal
Antal deltagande hundar: 7+6

BIR CACIB BIG-2 Zagorias No Way To Hell
BH-2 CERT R-CACIB CHAMPIONAT Raffica’s Dance Of A 
Thousand Veils
BH-3 CH Heinohelman Odysseus
BH-4 R-CERT Celestian I Want It All

BIM CACIB CH Oprah Gandamak
BT-2 R-CACIB CH New Fashion Autumn Collection

Foto Sami Lintulahti

SKK Borås Nationell 30/6
Domare Björg Foss, Norge
Antal deltagande hundar: 16+16

BIR CH Khaos D’ Aram
BH-2 CERT Elsto Khariz The Magic Alladin
BH-3 CH Xciting Rattle N’ Hum
BH-4 R-CERT Mandinah Just Around The Corner

BIM CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CH Mandinah Irresistible Whisper
BT-3 CERT Mandinah Jade
BT-4 R-CERT Jangel’s Peggy Sue
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SvVK Råneå Officiell 6/7
Domare Ute Lennartz, Tyskland
Antal deltagande hundar: 7+5

BIM CERT Empire King A Touch Of Freedom
BH-2 CH Gold’n Copper What’s Going On
BH-3 R-CERT Celestian I Want It All
BH-4 Mandinah Judgement Day

BIR CH Oprah Gandamak
BT-2 CERT Kingsleah Arabella
BT-3 R-CERT Neliapilan Dynamiitti-Jane
BT-4 Gold’n Copper Crystal Noir
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SKK Piteå Internationell 7/7
Domare Liliane De RidderOnghena, Belgien
Antal deltagande hundar: 10+6

BIM CERT CACIB Mandinah Judgement Day
BH-2 R-CERT R-CACIB Kingsleah Black Opal
BH-3 CH Gold’n Copper What’s Going On
BH-4 Celestian I Want It All

BIR CERT CACIB CHAMPIONAT Neliapilan Dynamiitti-Jane
BT-2 R-CACIB CH Oprah Gandamak
BT-3 R-CERT Gold’n Copper Crystal Noir

Foto Yvonne Mukkavaara

SKK Tvååker Nationell 13/7 
Domare Agnes Ganami, Israel
Antal deltagande hundar: 4+9

BIR BIG-3 CH Xciting Rattle N’ Hum
BH-2 CERT Esbelto’s I’m Born To Run
BH-3 R-CERT Khaos D’ Urville

BIM CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT CHAMPIONAT CH Charlotte Du Menuel Galopin
BT-3 R-CERT Mandinah Just About Love
BT-4 CH Leejoy’s Delicious Delight

SKK Alfta Nationell 7/7
Domare Jan Törnblom, Sverige
Antal deltagande hundar: 3+4

BIM CERT CHAMPIONAT Jangel’s Starfighter
BH-2 R-CERT Orientalwind’s Hurricane
BH-3 CH Alphaville’s Scene Stealer

BIR Jangel’s Rock ’N Roll Sue
BT-2 CERT Orientalwind’s Náschia
BT-3 R-CERT Back Tramp’s Black Sensation

SKK Tvååker Internationell 12/7 
Domare Marc Cocozza
Antal deltagande hundar: 5+10

BIM CERT CACIB Esbelto’s I’m Born To Run
BH-2 R-CACIB CH Xciting Rattle N’ Hum

BIR CERT CACIB BIG-3 CH Alphaville’s Sex On Th’ Beach
BT-2 R-CACIB CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-3 CERT Mandinah Just About Love
BT-4 R-CERT Celestian Lily Of The West

Foto Kathleen Maria Geicke
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SKK Köping Internationell 21/7 
Domare Monica Wall
Antal deltagande hundar: 6+11

BIM CACIB CH Xciting Rattle N’ Hum
BH-2 R-CACIB CH Khaos D’ Aram
BH-3 CERT CHAMPIONAT Karakush Bad Bad Leroy Brown
BH-4 R-CERT Mandinah Just Your Imagination

BIR CACIB BIG-3 CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT R-CACIB Hafiza Aviad Von Haussman
BT-3 CH Xciting Stare N’ Whisper
BT-4 CH Kingsleah Blue Heart
R-CERT Papatazin Pretty Xciting

Foto Saori Wohlin

SKK Ransäter Internationell 27/7 
Domare George Schogol, Georgien
Antal deltagande hundar: 9+15

BIM CERT CACIB Mandinah Justified Jealousy
BH-2 R-CERT R-CACIB Mandinah Just Your Imagination
BH-3 CH Mandinah Impossible Is Nothing
BH-4 CH Khaos Comanche

BIR CACIB BIG CH Xciting Stare N’ Whisper
BT-2 CERT R-CACIB Mandinah Just About Love
BT-3 CH Gold’n Copper Get Of My Cloud
BT-4 CH Leejoy’s Delicious Delight
R-CERT Gold’n Copper Parisienne

Foto Madeleine Skogh

SvVK Tammsvik Officiell 27/7 
Domare Wayne Burton, Australien
Antal deltagande hundar: 21+23

BIR BIS CH Mahali Rustic Ringmaster
BH-2 CH Xciting Rattle N’ Hum
BH-3 CH Elsto Khariz Odin
BH-4 CH Khaos D’ Aram
CERT Esbelto’s I’m Born To Run
R-CERT Celestian I Want It All

BIM CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CH Mandinah Irresistible Whisper
BT-3 CERT Scaramis Gossip Girl
BT-4 CH Jangel’s Just To Die For
R-CERT Hafiza Aviad Von Haussman

Foto Helena Wiström

SvA Tammsvik Inofficiell 28/7
Domare Kelly De Meijer (Thuja), Holland

BIS CH Xciting Rattle N’ Hum
BH-2 CH Khaos D’ Aram
BH-3 Scaramis Gettin’ Hot Hot
BH-4 Mandinah Just Around The Corner

BIM CH Kingsleah Blue Heart
BT-2 CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-3 CH Elsto Khariz Amazing Amanda
BT-4 CH Between Today And Tomorrow

Foto Helena Wiström
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SvVK Svenstavik Officiell 3/8 
Domare Lena Stålhandske, Australien
Antal deltagande hundar: 4+4

BIM CERT Azmindah’s Most Wanted
BH-2 CH Khaos Dixon
BH-3 R-CERT Esbelto’s I’m Worth The Wait

BIR CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT Al Khabara Gracious Me
BT-3 R-CERT Esbelto’s A Dream For Courtborne

Foto Sven Westerblad

SKK Svenstavik Internationell 4/8 
Domare Diane Anderson
Antal deltagande hundar: 5+7

BIM CACIB CH Khaos Dixon
BH-2 CERT R-CACIB Kingsleah Black Opal
BH-3 R-CERT Celestian I Want It All
BH-4 Azmindah’s Most Wanted

BIR CACIB BIG BIS-2 CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT R-CACIB Al Khabara Gracious Me
BT-3 CH Kingsleah Blue Heart
BT-4 R-CERT Esbelto’s A Dream For Courtborne

Foto Sven Westerblad

SKK Askersund Nationell 10/8  
Domare Kurt Nilsson, Sverige
Antal deltagande hundar: 5+9

BIM CERT CHAMPIONAT Mandinah Just Your Imagination

BIR BIG-3 CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT CHAMPIONAT Al Khabara Gracious Me
BT-3 CH Xciting Stare N’ Whisper
BT-4 CH Xciting Feel Free To Stare

Foto Sven Westerblad

SvVK Bjurholm Officiell 10/8 
Domare Dagmar Kenis Pordham
Antal deltagande hundar: 8+3

BIR BIS-3 CH Yhazin Finders Keepers
BH-2 CH Xenos Carrodano
BH-3 CH Khaos Dixon
BH-4 CERT CHAMPIONAT Celestian I Want It All
R-CERT Yhazin Freelancer

Foto Yvonne Mukkavaara
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SKK Ronneby Internationell 11/8 
Domare Pirjo Aaltonen, Finland
Antal deltagande hundar: 3+3

BIM CERT CACIB Leejoy’s Dazzling Dude
BH-2 R-CERT R-CACIB Leejoy’s Diamond Brut

BIR CACIB BIG-2 CH Leejoy’s Delicious Delight
BT-2 CERT R-CACIB CHAMPIONAT Mandinah Jade
BT-3 R-CERT Jazayha’s Because

Foto Lena Andersson

SKK Eskilstuna Internationell 17/8 
Domare Roberto Posa, Schweiz
Antal deltanade hundar: 5+11

BIM CACIB CH Karakush Bad Bad Leroy Brown
BH-2 R-CACIB CH Alphaville’s Scene Stealer
BH-3 CERT Jangel’s Fake It Til U Make It
BH-4 R-CERT Orientalwind’s Zephyros

BIR CACIB BIG BIS-2 CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 R-CACIB CH Kingsleah Blue Heart
BT-3 CH Al Khabara Gracious Me
BT-4 CH Xciting Stare N’ Whisper
CERT CHAMPIONAT Xaga’s Lúthien
R-CERT Kingsleah Light Of Peace

Foto Sven Westerblad

SKK Norrköping Internationell 18/8  
Domare Kjell Lindström, Sverige
Antal deltagande hundar: 5+11

BIR CACIB BIG-4 CH Xciting Rattle N’ Hum
BH-2 CERT R-CACIB Jangel’s Fake It Til U Make It
BH-3 CH Khaos D’ Aram

BIM CERT CACIB Kingsleah Light Of Peace
BT-2 R-CACIB CH Al Khabara Gracious Me
BT-3 R-CERT Jangel’s Time After Time
BT-4 CH Kingsleah Blue Heart

Foto Saori Wohlin

SKK Överkalix Nationell 18/8 
Domare Diane Anderson, USA
Antal deltagande hundar: 6+8

BIR BIG BIS-4 CH Raffica’s Dance Of A Thousand Veils
BH-2 CH Kingsleah Black Opal
BH-3 CERT CHAMPIONAT Shou Gerat Shelkovy Veter
BH-4 R-CERT Gold’n Copper Fire It Up

BIM CH Oprah Gandamak
BT-2 CH Gold’n Copper Get Of My Cloud
BT-3 CERT Sheralji Ultra Magnetic
BT-4 R-CERT CH Shou Gerat Shocking Queen
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SKK Visby Internationell 24/8 
Domare Rita Reyniers, Belgien
Antal deltagande hundar: 7+3

BIR CACIB BIG BIS CH Khaos D’ Aram
BH-2 CERT R-CACIB Azmindah’s Golden Delicious
BH-3 CH Jangel’s Undercover Lover
BH-4 R-CERT CH Gold’n Copper Mighty Good Time

BIM CACIB CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT R-CACIB Temper Lucky Dice
BT-3 R-CERT Hafiza Aviad Von Haussman

SKK Visby Internationell 25/8 
Domare Gerard Jipping, Holland
Antal deltagande hundar: 6+4

BIM CERT CACIB CHAMPIONAT Azmindah’s Golden Delicious
BH-2 R-CACIB CH Alphaville’s Scene Stealer
BH-3 CH Jangel’s Undercover Lover
BH-4 R-CERT Yhazin Freelancer

BIR CACIB BIG CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 R-CACIB CH Khaos Dewberry
BT-3 CERT Hafiza Aviad Von Haussman
BT-4 R-CERT Temper Lucky Dice

SKK Backamo Nationell 25/8 
Domare Anette Edlander, Sverige
Antal deltagande hundar: 4+5

BIR CH Mandinah Just About Love
BT-2 CERT Mandinah Ice Age

SvVK Visby Officiell 26/8 
Domare Henrik Johansson, Sverige
Antal deltagande hundar: 6+2

BIR CH Khaos D’ Aram
BH-2 CH Jangel’s Undercover Lover
BH-3 CERT CHAMPIONAT CH Gold’n Copper Mighty Good Time

BIM CERT Hafiza Aviad Von Haussman
BT-2 CH Khaos Dewberry
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SKK Solvalla Nationell 1/9 
Domare Tuula Savolainen, Finland
Antal deltagande hundar: 8+2

BIR BIG-3 CH Khaos D’ Aram
BH-2 CH Karakush Bad Bad Leroy Brown
BH-3 CERT CHAMPIONAT Mandinah Justified Jealousy
BH-4 CH Khaos Comanche

BIM CH Jangel’s Hell Of A Dream
BT-2 CERT Orientalwind’s Náschia

SKK Öland Nationell 7/9  
Domare Anette Edlander, Sverige
Antal deltagande hundar: 2+0

BIR CH Azmindah’s Golden Delicious
BH-2 CERT Kingsleah Knocking T’ Sox Off

Foto Cia Almqvist

SKK Högbo Bruk Internationell 8/9  
Domare Luis Pinto Teixeria, Portugal
Antal deltagande hundar: 2+9

BIR BIG-2 CH Jangel’s Back In Black
BH-2 CH Karakush Bad Bad Leroy Brown

BIM CACIB CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 R-CACIB CH Jangel’s Top Model
BT-3 CH Kingsleah Blue Heart
BT-4 CH Xciting Stare N’ Whisper
CERT Back Tramp’s Black Sensation

SKK Sofiero Internationell 14/9  
Domare John Wauben, Holland
Antal deltagande hundar: 16+13

BIR CACIB BIG CH Mandinah Impossible Is Nothing
BH-2 R-CACIB CH Yhazin Finders Keepers
BH-3 CERT Mandinah Judgement Day
BH-4 R-CERT Yhazin The Golddigger

BIM CERT CACIB Popovs Laa-Laa
BT-2 R-CERT R-CACIB Mandinah Joyful Whisper
BT-3 CH Leejoy’s Delicious Delight
BT-4 Yhazin Flashy Looking Lady

Foto Leena Pettersson
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SvVK Laröd Officiell 15/9 
Domare Björn Fritz, Tyskland
Antal deltagande hundar: 10+15

BIR CERT CHAMPIONAT Karakush The Meow Factor
BH-2 R-CERT Mandinah Just Around The Corner
BH-3 CH Mandinah Judgement Day
BH-4 CH Mandinah Impossible Is Nothing

BIM CH Mandinah Irresistible Whisper
BT-2 CH Mandinah Jade
BT-3 CERT CHAMPIONAT Popovs In White Satin
BT-4 R-CERT Yhazin Flashy Looking Lady

Foto Leena Pettersson

SKK Gimo Internationell 15/9 
Domare Harry Tast, Finland
Antal deltagande hundar: 6+8

BIM CERT CACIB Back Tramp’s Black Out
BH-2 R-CERT Glitnir Porinn
BH-3 R-CACIB Jangel’s Fake It Til U Make It
BH-4 Jangel’s Starfighter

BIR CACIB BIG-3 CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CH Xciting Stare N’ Whisper
BT-3 CERT R-CACIB CHAMPIONAT CH Nabila’s Tiffany
BT-4 R-CERT Jangel’s Time After Time

Foto Saori Wohlin

SvVK Enköping Officiell 6/10  
Domare Harto Stockmari, Finland
Antal deltagande hundar: 6+11

BIM CH Mandinah Just Your Imagination

BIR CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CH Khaos Dewberry
BT-3 CH Xciting Stare N’ Whisper
BT-4 CERT Gold’n Copper Girl On Fire

Foto Helena Wiström

SKK Sundsvall Internationell 12/10  
Domare Joao Vasco Pocas
Antal deltagande hundar: 10+7

BIR CACIB CH Mandinah Judgement Day
BH-2 R-CACIB CH Khaos D’ Aram
BH-3 CH Celestian I Want It All
BH-4 CERT CHAMPIONAT Azmindah’s Most Wanted
R-CERT Orientalwind’s Zephyros

BIM CACIB CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT R-CACIB Back Tramp’s Black Sensation
BT-3 R-CERT Orientalwind’s Náschia
BT-4 Jangel’s Never Trust A Lady
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SvVK Sundsvall Officiell 13/10 
Domare Tuula Savolainen, Finland
Antal deltagande hundar: 8+7

BIR CH Mandinah Judgement Day
BH-2 CH Celestian I Want It All
BH-3 CH Yhazin Finders Keepers
BH-4 CERT Orientalwind’s Hurricane
R-CERT Yhazin Freelancer

BIM CH Khaos Dewberry
BT-2 CERT Orientalwind’s Náschia
BT-3 R-CERT Kingsleah Arabella
BT-4 CH Jangel’s Just To Die For

SvVK Boden Officiell 19/10  
Domare Elisabet Janzon, Sverige
Antal deltagande hundar: 2+5

BIR CH Celestian I Want It All

BIM CH Oprah Gandamak
BT-2 CH New Fashion Autumn Collection

SKK Växjö Internationell 1/11  
Domare Jelena Kruus, Estland
Antal deltagande hundar: 9+9

BIM CACIB CH Mandinah Judgement Day
BH-2 R-CACIB CH Xciting Rattle N’ Hum
BH-3 CH Khaos Coolawin
BH-4 CERT CHAMPIONAT Mandinah Just Around The Corner
R-CERT Jangel’s Fake It Til U Make It

BIR CACIB BIG-3 CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 R-CACIB CH Xciting Stare N’ Whisper
BT-3 CERT CHAMPIONAT Mandinah Joyful Whisper
BT-4 CH Xciting Feel Free To Stare
R-CERT Temper Lucky Dice

Foto Sven Westerblad

SKK Stockholm Internationell 8/12
Domare Enrique Fillipini, Argentina
Antal deltagande hundar: 22+19

BIR CERT CACIB CHAMPIONAT SE V-13 BIG BIS-3 Agha 
Djari’s Blue Blood
BH-2 R-CACIB CH Mandinah Just Your Imagination
BH-3 R-CERT SE JV-13 Jangel’s Eye Catching
BH-4 Jangel’s Fake It Til U Make It
BIM CERT SE JV-13 SE V-13 Scaramis Onlygirlin The World
BT-2 CACIB CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-3 R-CACIB CH Al Khabara Gracious Me
BT-4 R-CERT Jangel’s Eye Candy
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Blandade 
bilder

SvVK Ljungbyhed 5/5
Barn med hund
Foto Jenny Jansson

SKK Borås 29/6 - Avelsgrupp

SKK Ransäter 27/7 - Avelsgrupp

SKK Visby 24/8
BIS

SvVK Enköping 6/10
BIS-3 Junior

Foto Helena Wiström

SvVK Enköping 6/10
BIS-3 Valp

Foto Helena Wiström

SvVK Råneå 6/7
BIM

Viktor Persson med 
domaren Susan Rhodes.

Läs hennes domarkommentar på sidan 24.
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Sjöbo Nationellt LC-prov 7/4  
Domare Charlotte Andersson & Mats Carlsson

1 - 331 p, CERT      Mandinah Just Around The Corner 
2 - 329 p       Jagannatha’s Nattfaradis 
3 - 328 p      Jangel’s Perfect In Time 
4 - 321 p       Mandinah Iron Man 
5 - 319 p      Mandinah Irresistible Whisper 
6 - 308 p      Alphaville’s Milky White Way 
6 - 308 p       Abica’s Kind Of Belle 
8 - 304 p       Alphaville’s She’s In Your Face 
9 - 303 p       Mandinah Hopeless Whisper 
10 - 288 p      Alphaville’s Scene Stealer 
0       Mandinah High Expectations
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Söderhamn Nationellt LC-prov 12/5  
Domare Ingrid Ydreborg & Robert Dirksen

1 - 325 p, CERT      Nabila’s Tiffany 
2 - 316 p       Kultapiiskun Mermer 
3 - 314 p       Scented Brandi Chastain 
4 - 299 p       Alphaville’s Scene Stealer 
0 - Ej godkänd lopp 2    Khaos Gillianne

Norberg Internationellt LC-prov 18/5  
Domare Jonny Hedberg, Mats Carlsson, Ivar Kvale & Gerd Zekert

1 - 343 p, CERT, CACIL    Scented Brandi Chastain    
2 - 332 p, R-CACIL      Mandinah Just Around The Corner 
3 - 331 p       Vindaloo The Truth Is 
4 - 329 p       Nabila’s Tiffany 
5 - 327 p       Mandinah Joyful Whisper 
6 - 323 p       Mandinah Iron Man 
7 - 305 p       Kingsleah Tigers Eye 
8 - 298 p       Alphaville’s I’m Your Man 
9 - 281 p      Alphaville’s Scene Stealer

Gårdeby Nationellt LC-prov 8/6 
Domare Marie Jarl & Thomas Brandt

1 - 337 p, CERT      Mandinah Joyful Whisper 
2 - 331 p       Vindaloo The Truth Is 
3 - 323 p       Mandinah Irresistible Whisper 
4 - 321 p      Khaos Dixon 
5 - 317 p       Mandinah Iron Man 
6 - 316 p      Kultapiiskun Mermer 
7 - 316 p       Kultapiiskun Esmer 
8 - 314 p       Mandinah Just Around The Corner 
0 - Ej godkänd lopp 2     Khaos Gillianne 
0 - Ej godkänd lopp 2     Th-Irteen Question Method

Krånge Nationellt LC-prov 13/7 
Domare Bo Forssberg & Thomas Klokkerhaug

1 - 344 p, CERT      Scented Brandi Chastain 
2 - 333 p      Alphaville’s Scene Stealer 
3 - 329 p      Vindaloo The Truth Is 
4 - 321 p      Jagannatha’s Negro Spiritual 
5 - 310 p      Kingsleah Tigers Eye 
6 - 299 p      Celestian I Want It All

Ljungbyhed Internationellt LC-prov 21/7  
Domare Jonny Hedberg, Tobias Jösch, Steinar Matthisen & Bo Forssberg
Hanar 
1 - 321 p, CACIL      Mandinah Iron Man 
2 - 318 p, R-CACIL      Khaos Dixon 
3 - 317 p, CERT CHAMPIONAT    Alphaville’s Scene Stealer 
4 - 311 p      Mandinah Just Around The Corner 
5 - 287 p       Mandinah Judgement Day 
0 - Deltog ej lopp 2     Mandinah Jubilee
Tikar 
1 - 323 p, CERT, CACIL, CHAMPIONAT  Abica’s Kind Of Belle 
2 - 322 p R-CACIL      Rashwas Jasmina 
3 - 320 p       Mandinah Irresistible Whisper 
4 - 317 p       Punapaulan Floora 
5 - 310 p       Mandinah Jade 
6 - 233 p       Alphaville’s In Your Dreams 
0 - Ej godkänd lopp 1     Khaos Gillianne

Ljungbyhed 21/7 & Stjärnhov 30/7
Mandinah Iron Man - CACIL

Foto Jan Malmsten
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Sjärnhov Internationellt LC-prov 30/7  
Domare Jyrki Siivola & Robert Dirksen
Tikar 
1 - 331 p, CERT, CACIL      Scented Brandi Chastain 
2 - 329 p, R-CACIL      Scaramis Gossip Girl 
3 - 319 p       Mandinah Irresistible Whisper 
4 - 315 p       Nabila’s Tiffany 
5 - 267 p       Yhazin Flashy Looking Lady 
6 - 261 p       Alphaville’s In Your Dreams 
7 - 259 p       Khaos Gillianne 
0 - Ej godkänd lopp 2     Alphaville’s Carbon Copy
Hanar 
1 - 308 p, CACIL       Mandinah Iron Man 
2 - 303 p, CERT, R-CACIL     Vindaloo The Truth Is 
3 - 300 p       Kingsleah Tigers Eye 
4 - 296 p       Mandinah Judgement Day 
5 - 294 p       Yhazin Freelancer 
6 - 288 p       Mandinah Just Around The Corner 
7 - 280 p       Khaos Dixon 
8 - 274 p       Yhazin Finders Keepers 
0 - Ej godkänd lopp 2     Alphaville’s Scene Stealer 
0 - Ej godkänd lopp 1     Jagannatha’s Negro Spiritual L

ure coursingresultat 2
013

Bjurholm Nationellt LC-prov 11/8  
Domare Thomas Brandt & Lars-Göran Larsson

1 - 323 p       Alphaville’s Scene Stealer 
2 - 316 p, CERT      Yhazin Freelancer 
3 - 310 p       Celestian I Want It All 
4 - 303 p       Yhazin Finders Keepers 
5 - 300 p       Yhazin Flashy Looking Lady
0 - Diskad §15.3.1.1     Vindaloo The Truth Is 
0 - Diskad §15.3.1.1       Jagannatha’s Negro Spiritual
0 - Ej godkänd lopp 1       Jagannatha’s Negro Spiritual

Kramfors Nationellt LC-prov 21/9 
Domare Agneta Doverholt & Peter Rönn

1 - 336 p       Khaos Gillianne 
2 - 311 p       Alphaville’s Scene Stealer 
3 - 309 p       Khaos Dixon 
4 - 287 p, CERT      Celestian I Want It All 
5 - 275 p       Moorflower’s Capolavoro 
0 - Ej godkänd lopp 2     Khaos Badajoz

Mariestad Nationellt LC-prov 28/9 
Domare Lars Johansen, Thomas Klokkerhaug, Ivar Kvale & Josef Statti
Hanar
1 - 333 p, CERT      Vindaloo The Truth Is 
2 - 325 p       Mandinah Iron Man 
3 - 323 p       Khaos Dixon 
4 - 318 p       Yhazin Freelancer 
4 - 318 p       Moorflower’s Capolavoro 
0 - Deltog ej lopp 2     Mandinah Judgement Day 
0 - Deltog ej lopp 2     Mandinah Just Around The Corner 
0 - Diskad §15.3      Alphaville’s Scene Stealer
Tikar 
1 - 341 p, CERT      Yhazin Flashy Looking Lady 
2 - 340 p       Alphaville’s In Your Dreams 
3 - 334 p       Khaos Gillianne 
4 - 330 p       Mandinah Irresistible Whisper 
5 - 329 p       Mandinah Joyful Whisper 
6 - 321 p       Khaos Badajoz 
0 - Deltog ej lopp 2     Jagannatha’s Nattfaradis

Bjurholm 11/8
Yhazin Freelancer - CERT

Foto Camilla Fritz

Mariestad 28/9
Vindaloo The Truth Is  - CERT

Foto Helena Wiström

Mariestad 28/9
Yhazin Flashy Looking Lady - CERT

Foto Helena Wiström

Bjurholm 11/8
Alphaville’s Scene Stealer - BIR

Foto Marie Sandin
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I agility erhöll inga afghaner kvalificerande resultat som skulle ha lett till uppflyttning. 

För att få uppflyttning i freestyle ska man ha minst 7,5 poäng i snitt i varje av de tre bedömningskatego-
rierna. Det är två domare som dömer, där av att man ska ha snittpoäng. Efter tre uppflyttningar får man 
en titel samt tillåts byta klass.

I rallylydnad ska man ha minst 70 poäng av 100 för att få så kallat kvalificerat resultat. Efter tre kvalifice-
rade resultat får man titel samt tillåts byta klass. 

20 juli 2013, Varbergs BK, Nybörjarklass
FD1 Khaos Deewhy, 81 poäng, kvalificerat resultat, plac 7 av 21

11 augusti 2013, Marks BK, Nybörjarklass
FD1 Khaos Deewhy, 87 poäng, kvalificerat resultat, plac 13 av 29

18 augusti 2013, Forshaga BK, Nybörjarklass
Kingsleah Crazy Horse, 84 poäng, kvalificerat resultat, plac 15 av 34

24 augusti 2013, Färgelanda BHK, Nybörjarklass
FD1 Khaos Deewhy, 94 poäng, kvalificerat resultat, plac 8 av 43  NY TITEL: RLD N

25 augusti 2013, SBK Göteborgsavdelningen, Nybörjarklass
FD1 RLD N Khaos Deewhy, 76 poäng, kvalificerat resultat, plac 8 av 16

31 augusti 2013, Oxie BK, Fortsättningsklass
FD1 RLD N Khaos Deewhy, 94 poäng, kvalificerat resultat, plac 2 av 33

31 augusti 2013, Karlstad BK, Nybörjarklass
Kingsleah Crazy Horse, 70 poäng, kvalificerat resultat, plac 35 av 51

5 oktober 2013, Kils BHK, Nybörjarklass
Kingsleah Crazy Horse, 82 poäng, kvalificerat resultat, plas 16 av 36 NY TITEL: RLD N

3 november 2013, Borås BK, Fortsättningsklass
FD1 RLD N Khaos Deewhy, 73 poäng, kvalificerat resultat, plac 18 av 22

Agility

Rallylydnad
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 rallylydnadsresultat 2
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3 augusti, 2013, Skövde-Tidaholm Hundungdom, klass 1
SEUCH Khaos Galaxy Raby, 22,30 poäng, 4:e placering, Uppflyttning

28 september 2013, Storfors Hundklubb, Klass 1
Kingsleah Crazy Horse, 23,40 poäng, 7:e placering, uppflyttning

19 oktober 2013, Köpings Hundungdom, Klass 1
RLD N Kingsleah Crazy Horse, 23,65 poäng, 15:e placering, uppflyttning, NY TITEL FD1

Freestyle

Rallylydnad
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Vi har fått ta del av Christina Jernbergs               fotografier från förr
El Khyria
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SE CH El Khyrias Do The Impossible

INT & NORD CH El Khyrias Never The Less

El Khyrias Tell Me A Secret

El Khyrias Baradarzade
IN

T 
&

 N
O

R
D

 C
H

 
El

 K
hy

ria
s 

La
m

bo
rg

in
ih



88

INT & NORD CH El Khyrias Hazztafer

INT & NORD CH 
El Khyrias Give and Take

SE & NO CH El Khyrias And You Tell Me

INT & NORD CH El Khyrias La Bo´Bo´ El Khyrias Quitance
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INT & NORD CH El Khyrias Drambuie

NORD CH El Khyrias Majakah CH El Khyrias Rafaela

El Khyrias Ala Zakene SE & NO CH El Khyrias X-Hansia
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INT & NORD CH El Khyrias Never Say Never Again

INT & NORD CH El Khyrias HazztaferNORD CH El Khyrias Guapha

NORD CH El Khyrias Never Say Never Again INT & NORD CH El Khyrias Wild Witch
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INT & NORD CH El Khyrias Wild Witch NORD CH El Khyrias Guapha

CH El Khyrias X-Hans

SE & DK CH El Khyrias Bischmah

Khyria El Khanjahar 
& El Khyrias Adiba

INT & NORD CH El Kamas Nahrimah

Kennel El Khyrias stamtikar
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