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Information
Svenska Afghanhundklubben är rasklubben för afghanhundar i Sverige. SvA har som målsättning att öka kunskapen om och intresset för afghan-
hunden 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, varav tre stycken är årligen återkommande rasspecialer.

Du är dessutom välkommen att delta i de andra aktiviteter som avdelningarna anordnar, t.ex. handlerträning, pälsvårdsträffar, ögonspeglingar, 
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 2015
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

Styrelsen 2015
Ordförande
Sofia Lindh
Tel 0709-57 01 85
ordforande@svenskaafghanhundklubben.se 

Vice ordförande
Christina Gustavsson
Tel 0435-25036
vice_ordforande@svenskaafghanhundklubben.se

Kassör
Yvette Charlesdotter
Tel 0707-54 37 70, 08-771 02 42
kassor@svenskaafghanhundklubben.se

Sekreterare

Tel 
sekreterare@svenskaafghanhundklubben.se

Ledamot och redaktör för tidningen
Maud Fast
Tel 0727-00 29 69
maud.fast@svenskaafghanhundklubben.se

Ledamot
Helmer Önell
Tel 08-647 24 71, 0705-39 59 12
helmer.onell@svenskaafghanhundklubben.se 

Ledamot
Anette Lindblom
Tel 0512-515 40, 0704-68 08 44
anette.lindblom@svenskaafghanhundklubben.se

Ledamot
Kristy Bello Herrera
Tel 0709-35 40 89
kristy.bello.herrera@svenskaafghanhundklubben.se

Ledamot
Madeleine Skogh
Tel 0739-81 08 46
madeleine.skogh@svenskaafghanhundklubben.se

Ledamot
Elisabet Levén
Tel 0705-49 25 43
elisabet.leven@svenskaafghanhundklubben.se
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Ordförande har ordet
xxx

Sofia Lindh

Bästa läsare!

Du håller nu i din hand ett rykande färskt exemplar av Svenska Af-
ghanhundklubbens tidning 2014. Temat för denna tidning är de mera 
udda grenarna som man nuförtiden allt oftare ser afghaner delta i. Vi 
har artiklar om agility, rallylydnad, trickträning samt två artiklar om dog 
parkour. Jag tackar alla skribenterna som bidragit till att presentera sina 
grenar, och hoppas ni läsare också tycker det är roligt att bekanta sig 
med nya områdeserövringar för våra fyrfota vänner.

Förutom de udda grenarna har lure coursingen detta år fått två egna 
tävlingsreportage, dels en rapport från LC EM i Italien, och dels ett re-
portage täckande alla LC tävlingar i Sverige under det gångna året. Jag 
hoppas vi även i nästa nummer kan bjuda på en upprepning av dessa 
två artiklar, i all synnerhet då temat för det kommande numret är plane-
rat att handla om lure coursing. Redan nu kan vi avslöja att en artikel 
om lure coursingens historia i Sverige är planerad, en artikel om fysio-
terapi och underhåll av hunden i träning samt en artikel om hur man 
tränar unghunden. Idéer för vad ni läsare vill veta om lure coursing tas 
med stort intresse emot av redaktionen, likaså färdiga artiklar i ämnet.

Detta nummer omfattar även en rad standardspalter: RAS, hälsa, upp-
födarintervju, ägarintervju och en berättelse om hur det är att vara af-
ghanhudsägare för första gången. Vi hoppas de alla ger er information, 
underhållning och fina lässtunder! 

Det har gått mindre än ett år sedan föregående nummer, och vi hoppas 
att vi i fortsättningen kan hålla den här tidtabellen. Det betyder bråda 
tider under december och januari för såväl de hundägare vars hundar 
placerat sig i toppen på utställningslistan som för redaktionen, men vi 
hoppas att det kompenseras av att vi kan ge ut en tidning med färska 
resultatlistor från det föregående året och en tidning som känns fräsch 
och ny. 

För att lyckas hålla deadlinen i mitten av januari är redaktionens strä-
van att då året närmar sig sitt slut ha alla artiklar till tidningen färdiga 
och inlämnade med tillhörande bilder. Det som också underlättar redak-
tionens arbete är om alla bilder som lämnas in i anslutning till årslistor 
och årspresentationer direkt lämnas in i högupplöst format. Det går inte 
att få ett gott tryckresultat med lågupplösta bilder, idealet är att bilden 
är åtminstone 1 MB stor, och det är ytterst tidskrävande att kontakta 
hundägare och fotografer för att få nya bilder. En tidning med ett gott 
tryckresultat är en större glädje för ögat, så låt oss alla jobba för att få 
ett bra slutresultat!

Till sist ett stort tack till alla annonsörer och skribenter som bidragit med 
att göra vår tidning till vad den är!

Maud Fast

Redaktören har ordet
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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.  

Mitt namn är Kristy och jag bor i Stockholm med min mamma 
och hundarna. Jag har 2 afghaner och en drös småhundar. Af-
ghanen har varit min drömhund sen jag var 5 år, då jag såg en 
för första gången. 

Som barn var jag som en svans efter afghanägare! Jag har 
ett hundtrim mitt i Stockholm och där spenderar jag de flesta 
timmarna på vardagarna och på helgerna är det oftast utställ-
ningar. 

Pälsvård och hundutställningar är mina största intressen, så att 
umgås och prata hund med alla likasinnade är lika viktigt för 
mig som själva tävlandet!

Det ska bli väldigt kul att sitta i SvA-styrelsen. Har sen tidigare 
erfarenhet av att sitta i en rasklubbsstyrelse då jag just nu även 
sitter i Chinese Crested Club-styrelsen.

Kristy Bello Herrera

>>
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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!

Elisabet Levén , Ledamot
Ny i styrelsen är Elisabet Levén. 

En närmare  presentation av Elisabet och hennes liv med af-
ghaner hittar du i artikeln ”50 år med afghan” på sidan 52 i den 
här årsboken.

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! 

Madeleine Skogh, Ledamot
Mitt namn är Madeleine Skogh och jag bor i Karlstad med sam-
bo och två hundar, en schäferhane på 8år och en afghanhane 
på 3,5år. Jag är egen företagare och driver ett hundtrim sedan 
3 år. Innan jag blev företagare jobbade jag i 7 år som hundda-
gispersonal, kursledare och trimmare.

Drömmen om en afghan har funnits där sedan första gången 
jag la ögonen på en. När slutligen Dustie (Mandinah Just Your 
Imagination) kom in i mitt liv som 9 veckors valp var fascina-
tionen total. Mitt intresse och min passion för rasen har växt 
enormt och det känns riktigt kul att få möjligheten att bidra med 
idéer inom styrelsen för rasens bästa. Väl mött! 

Maud Fast, Ledamot
Hej, jag är Maud Fast och sedan fyra år bosatt i Stockholm. Det 
här är min andra tvåårsperiod i Afghanhundklubbens styrelse, 
där jag främst jobbat med RAS uppdateringen och utställning-
en i Tammsvik. Det senaste året har jag även jobbat med vår 
tidning/årsbok.

Jag är också sedan sju år tillbaka sekreterare och styrelsemed-
lem i den finska afghanhundklubben.

Jag fick min första afghan 1979, och till min familj hör nu för-
utom man och barn tre afghanhanar, Ludde, Micke och Justin 
samt tiken Kalila. 

Med mina hundar har jag deltagit i såväl utställningar, lure cour-
sing som rundbanekapplöpning. 

*
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Innehåll Annonsörer

Foto omslag Sanna Persson & Helena Wiström
Design omslag Helena Wiström

DESIGN & LAYOUT MARIE PALMQVIST 
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1.  Mötet öppnas och alla hälsas välkomna av Sofia Lindh.

2.  Röstlängden justerades till sex medlemmar.

3. Sofia Lindh valdes till mötets ordförande.

4. Yvette Charlesdotter valdes till mötets protokollförare.

5. Annica Lindholm och Linda Ekberg valdes till rösträknare och att justera årsmötesprotokollet 
 tillsammans med Sofia Lindh.

6. Det beslutades att en person har närvaro- och yttranderätt på mötet.

7. Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst, genom utskick per post och information på klubbens hemsida 
 och Facebook. 

8. Dagordningen fastställdes.

9. Kassören gick igenom balans- och resultaträkning.

 Ordföranden redogjorde för pågående arbete med revidering av RAS som ska vara avslutat under 2015.

10. Mötet fastställde balans- och resultaträkning. Summan 2 620,03 kr går in under 2015 års räkenskaper.

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen: 
 Önskemålet om föreläsning om ögon och ögonlysning kommer förhoppningsvis att anordnas under 2015.
 Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen.

12.      Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

13. A     Förslaget till verksamhetsplan godkändes.

13. B     Mötet beslöt om oförändrad medlemsavgift (250 kr) för år 2016.

13. C     Styrelsens förslag till rambudget godkändes.

14.      Mötet antog valberedningens förslag till styrelse för år 2015:  
 Sofia Lindh - valdes till ordförande för en period av 1 år.         
             Yvette Charlesdotter och Christina Gustafsson - omval för en period av 2 år.
 Kristy Bello Herrera och Madeleine Skogh - nyval för en period av 2 år.
 Elisabet Levén - nyval (fyllnadsval) för en period av 1 år.
 Kvar för ytterligare 1 år sitter Maud Fast, Anette Lindblom och Helmer Önell.

15.      Till revisorer för en period av 1 år valdes Barbro Johansson och Bo G Wallin.              
             Till revisorssuppleanter för en period av 1 år valdes Jochum Johansson och Elisabet Svensson.

16.      Till valberedning valde mötet Annica Lindholm som sammankallande på 2 år, Linda Ekberg på 1 år 
 och Ann Gren på 1 år.
 Ett stort TACK till tidigare valberedning (Louise Le Pluart, Leena Pettersson och Pernilla Wistad) 
 som under många år utfört ett utmärkt arbete.               

17.      Mötet beslöt att omgående justera punkterna 14 - 16.

18.     Inga motioner har inkommit.
 På mötet konstaterades att poängräkningen för årslistorna snarast borde omfattas av en grundlig översyn.

19.     Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna.

 Ordförande Sofia Lindh                                     Protokollförare Yvette Charlesdotter
 Justerare Annica Lindholm                                 Justerare Linda Ekberg

Årsmötesprotokoll

>>

fört vid SVENSKA AFGHANHUNDKLUBBENS ordinarie årsmötesförhandlingar i Stockholm den 7 februari 2015.
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Lördagen den 24 maj samlades en skara vinthundsentusias-
ter som representanter för rasklubbar och lokalavdelningar till 
Svenska Vinthundklubbens vinthundsfullmäktige. Sammanlagt 
26 delegater och 10 övriga ledamöter hade mött upp. Afghan-
hundklubben representerades av undertecknade samt Chris-
tina Gustafsson, men afghanfolk fanns det dessutom på plats 
genom SvVk:s ordförande Elisabet Levén, Södra avdelningens 
delegat Louise LePluart, Norra avdelningens delegat Ulrica 
Ljungberg samt Provkommitté Lure Coursings (PKLC) delegat 
Sofia Lindh.

Svenska Vinthundsklubben, grundad 1950, är som klubb di-
rekt underställd SKK. Organisatoriskt är SvVK upp byggd så 
att Vinthundsfullmäktige är det högsta beslutsfattande organet. 
Fullmäktigemötet väljer SvVK:s huvudstyrelse, godkänner rä-
kenskaper, verksamhetsberättelser och -planer, samt beviljar 
den avgående huvudstyrelsen ansvarsfrihet. Fullmäktige fattar 
alla övergripande beslut, och övervakar allt arbete inom SvVK. 
Underställd fullmäktige befinner sig huvudstyrelsen som är 
SvVk:s verkställande organ, även om en stor del av arbetet 
inom SvVK sker i de under huvudstyrelsen stående fyra lokal-
avdelningarna, de elva rasklubbarna och PKLC med fem verk-
samhetsklubbar.

Vinthundsfullmäktige sammanträder minst en  gång om året. 
Ordinarie fullmäktige möte har det senaste åren hållits i april 
- maj, men skall enligt stadgorna hållas före utgången av juli. 
Varje lokalavdelning och rasklubb har som representanter dele-
gater, vars antal bestäms i förhållande till hur många medlem-
mar avdelningen eller rasklubben har, avdelning eller rasklubb 
med under 100 medlemmar har en delegat, därefter erhålls en 
delegat för varje 100 påbörjat medlemsantal. Högst kan en av-
delning eller rasklubb ha 4 delegater.

Årets möte öppnades av SvVK:s ordförande Elisabet Levén, 
som hälsade alla välkomna och konstaterade att det fina väd-
ret till trots hade flera representanter än tidigare år ställt upp. 
Till mötets ordförande valdes Jonny Hedberg. Som sekreterare 
fungerade Yvonne Strömberg.

Fullmäktigemötets förlopp följde dagordningen. Huvudstyrel-
sen presenterade verksamhetsberättelsen för det gångna året 
samt bokslutet, och en redogjorde för arbetet med avelsfrågor, 
d v s närmast en genomgång av hur RAS uppdateringarna 
fortlöper i de olika rasklubbarna fortlöper, gjorde, varefter revi-
sionsberättelsen över SvVk:s bokslut lästes upp. Balans- och 
resultaträkningarna fastställdes, och resultatet beslöts att be-
handlas i enlighet med styrelsens förslag. Efter det lämnade 
huvudstyrelsen en rapport om de uppdrag som föregående 
vinthundsfullmäktige lämnat, varefter fullmäktigemötet bevil-
jade styrelsen ansvarsfrihet. 

Ett stadgeändringsärende stod på dagordningen. Huvudstyrel-
sens suppleanter har alltid valts för 2 år i rad, dvs för samma 
mandatperiod som de ordinarie styrelsemedlemmarna enligt ett 
roterande system, trots att SvVK:s stadgar säger att supplean-
ter väljs för ett år. Fullmäktigemötet röstade med klar majoritet 
för en stadgeändring, så att suppleanterna även i fortsättningen 
väljs för två år.

Huvudstyrelsen lämnade fram förslag till verksamhetsplan, 
budget samt medlemsavgifter, som alla godkändes utan om-
röstning. Verksamhetsplanens viktigaste punkter var att fort-
sätta arbeta med organisationen och hitta en hållbar lösning för 

Västra avdelningen, fortsätta arbetet med RAS, samt att ge ut 
3 PM-nummer och en årsbok. Medlemsavgiften för huvudmed-
lem kommer att höjas med 40 kr, vilket motiveras av att SvVK 
lagt över medlemsregistrering på SKK. För varje medlem beta-
lar SvVK 29 kr till SKK. Då det inte ansågs motiverat att höja 
familjemedlemskap och valpgåvomedlemskap, höjdes endast 
huvudmedlemskapet för att täcka den ökade kostnaden. 

Val av ny huvudstyrelse för SvVK skedde i enlighet med valbe-
redningens förslag, och utan omröstningar. Till ny ordförande 
valdes Jörgen Oinonen, och till ny medlem för en två-årsperiod 
Lisen Ekström. Malin Åberg, Tina Andersson och Conny Con-
neryd omvaldes, även de för två år. Som ny suppleant valdes 
Camilla Johansson, medan Bibbi Lundberg fortsätter ytterligare 
en två-årsperiod. Som ny revisor valdes Sören Eriksson, och 
som suppleant omvaldes Per Nordahl. Till sammankallande för 
valberedningen valdes Eva Sederholm. Valpunkterna i dagord-
ningen justerades omedelbart.

Till fullmäktige hade inkommit två motioner från Norra avdel-
ningen. Fullmäktige godkände på huvudstyrelsens förslag att 
de poängkort man kan vinna på SvVK:s utställningar även skall 
kunna användas som betalning av avgifter i anslutning till lure 
coursing. Däremot godkände inte fullmäktige, även det i en-
lighet med huvudstyrelsens förslag, motionen gällande ett för-
enhetligande av utställningsavgifterna på SvVK:s utställningar, 
med hänvisning till de skillnader i kostnadsstruktur som före-
kommer mellan de olika utställningarna. Norra avdelningens 
delegat anmälde att avdelningen är nöjd med motiveringen till 
varför huvudstyrelsen inte stödde motionen.

Till de övriga ärenden styrelsen hänskjutit fullmäktige fanns för-
utom behandling av motionerna även att fatta ett beslut i frågan 
om Västra avdelningens framtid. Valberedningen för Västra 
avdelningen hade inte till avdelningens årsmöte i mars kunna 
komma med förslag till en ny styrelse. Detta innebär att avdel-
ningens verksamhet har satts i ”malpåse” och huvudstyrelsen 
övertagit ansvaret för avdelningens tillgångar och fastställda 
uppdrag. Fullmäktigemötet beslöt att tillsätta en arbetsgrupp 
under ledning av Jörgen Oinonen som lämnar ett förslag för hur 
Västra avdelningens område skall fördelas mellan Södra och 
Östra avdelningarna, samt hur avdelningen, ifall det i framtiden 
finns möjlighet till det, skall kunna återuppväckas.  

Under informationspunkter togs de förändrade reglerna för del-
tagande i brukshundklass upp. Regeländringen behandlas un-
der sommaren i SKK, och torde träda i kraft inom kort.

Övriga frågor behandlades inte på fullmäktigemötet. Efter mö-
tet avtackade Jörgen Oinonen avgående ordförande Elisabet 
Levén och avgående sekreterare Yvonne Strömberg för väl ut-
rättat arbete.

Efter en paus samlades ännu fullmäktigedelegaterna att lyssna 
på Moa Persson som på sitt underhållande och tankeväckande 
sätt föreläste om Varför dömer domaren så?

Rapport från
Vinthundsfullmäktige Text Maud Fast
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PLATS
Strömsholms Slott, Strömsholm

DOMARE
Barbara Arndt, kennel Panacea (Vi reserverar oss för domarändring.)

KLASSER & AVGIFTER
Valpklass 4-6 månader   150:-
Valpklass 6-9 månader   150:-
Juniorklass 9-15 månader   260:-
Unghundsklass 15-24 månader  260:-
Bruksklass > 15 månader   260:-
Öppenklass > 15 månader  260:-
Championklass    240:-
Veteranklass 8-10 år   200:-
Veteranklass > 10 år   gratis

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

Under helgen arrangerar SvVK/Ö sin sommarutställning 
och afghan bedöms där på söndagen den 26/7! 

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 1 juli 2015

Hjärtligt 
Välkomna

Officiell Sommarutställning 25 juli 2015
Svenska Afghanhundklubben inbjuder till
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Domarpresentation
Sommarutställningen 2015 - Barbara Arndt, kennel Panacea

Growing up, my family has always had 
dogs and in 1972 I purchased my first 
Afghan Hound. Since then, I have never 
been without this beautiful breed sha-
ring my home and my life. Presently 3 
Afghan Hounds grace my furniture and 
my yard. I have also owned and shown 
Salukis and presently own a Standard 
Long Hair Dachshund that I am showing 
in the United States and Canada.

As a breeder, owner and handler I have 
had the privilege of producing and fi-
nishing many Canadian and American 
Champions. 

Dogs of my breeding have many speci-
alty and group wins in both Canada and 
the United States and have proven to 

*

be multi-talented in lure coursing, obedience and agility.  I am extremely proud to say that a bitch 
of my breeding went on to be the Number 2 Agility Afghan in the United States in 2009. At the Eu-
kanuba Invitational in Long Beach, California she finished as number one Agility Afghan Hound.  

In 2004 I was fortunate to retire early from my career as a Director of Human Resources. This 
gave me the opportunity to pursue judging. 

I am licensed to judge all of the breeds in the Hound Group, and the Sporting Group in Canada. 

I have judged Hound Group Specialties, Sighthound Group Specialties as well as individual speci-
alties for Afghan Hounds, Basenjis, Deerhounds, Greyhounds, Ibizan Hounds, Pharaoh Hounds. 

I have judged specialties in Canada, the United States, Australia, Italy, Denmark, Slovakia. 

I have also had the privilege of judging at all breed shows in Canada, the United States, Australia 
and Slovakia. I have given presentations on The Afghan Hound in Canada at specialty shows in 
Canada and Italy.

My club involvement includes being a long time member of the Canadian Kennel Club, the Afghan 
Hound Club of Canada, and being active in 3 all-breed Kennel Clubs.  

Presently I am the President of the Afghan Hound Club of Canada and have held Executive po-
sitions with this club for many years as well as being Show Chairman for 3 National Specialty 
Shows. 

I love judging in different countries and enjoy the opportunity to see beautiful dogs whenever pos-
sible. I look forward to the opportunity to judge in your beautiful country. 
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RAS - Rasspecifika avelsstrategier
De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för avel 
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 rasklubbarna och 
specialklubbarna för att ta fram strategier för aveln. Målet är att de hun-
dar som föds upp skall vara friska och funktionella ur alla spekter. Ar-
betet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problem som 
finns inom rasen idag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, 
mentalitet och exteriör. Strategin beskriver ocksåvilka måslättningar 
som finns, hur målen skall nås och när. Både uppfödare och hanhunds-
ägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för rasen. 

Den rasspecifika avelsstrategin för afghanhund godkändes 2010, och 
skall följaktligen uppdateras 2015. Då denna tidning når läsarna har 
arbetet med uppdateringen fortskridit så långt att en första verison av 
det uppdaterade RAS-dokumentet har presenterats på Svenska Af-
ghanhundklubbens årsmöte i februari, och på basen av medlemmar-
nas åsikter vid årsmötet kommer fortsatt finslipning av dokumentet att 
ske, för att sedan överlämnas till Svenska Vinthundsklubben för ge-
nomgång. 

Arbetet inom området RAS har under 2014 koncentrerat sig på ge-
nomförandet av en hälsoenkät, samt sammanställande av den och den 
försäkringsstatistik som vi erhållit. I detta nummer av Afghanhundklub-
bens tidning publicerar vi på sedvanligt vis statistik över registreringar, 
inavelsgrad, hälsoundersökningar, samt ett sammandrag av hälsoen-
käten. 

Antal registrerade afghanhundar 2005-2014

Inavelsgrad per år

Höftledsdysplasiröntgade afghanhundar födda 2003-2012

Armbågsledsröntgade afghanhundar födda 2003-2014

>>

Antalet registreringar/år för perioden 2005-2014. 
Siffrorna inom parentes motsvarar antalet importerade hundar per år (med svenskt registernummer). 
Den senaste tioårsperioden har haft i genomsnitt 90 registrerade hundar per år och totalt 907 hundar. 

Antal reg/år 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

Hanar (imp) 51 (7) 43 (4) 65 (3) 80 (5) 42 (1) 32 (7) 57 (2) 31 (6) 33 (2) 30 (5)

Totalt 100 (11) 84 (9) 144 (9) 130 (13) 101 (7) 69 (14) 112 (4) 56 (10) 62 (7) 55 (13)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2,70% 2,10% 2,30% 2,00% 4,40% 2,40% 1,60% 3,30% 3,20% 5,40% 2,30% 1,10%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Antal födda 86 100 87 85 120 110 104 73 84 46

Snittålder 
månad

28 24 48 24 56 34 24 18

HD grad A 4 2 1 4 3 3

HD grad B 1 2 1 2 1

HD grad C

HD grad D 1 1

HD grad E

Totalt 1 4 2 1 4 2 5 0 6 1

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Antal 
födda

86 100 87 85 120 110 104 73 84 46

Snittålder 
månad

21 29 24 48 22 52 40 22

ED ua (0) 1 2 1 1 1 3 4

ED ua 1 1 1 1

ED ua 2

ED ua 3

Totalt 1 1 2 1 2 1 4 0 4 0
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Ögonlysningar afghanhundar födda 2004-2013

Nightwind Unique Queen For Khaos (tik)
E. Khaos d’ Aram
U. Nightwind Orleans
Född 2013-06-21
Uppfödare Martina och Thomas Kempken, Tyskland

Anazil Baby One More Time (tik)
Anazil Breaking Your Heart (hane)
E. Shylo October Sky
U. Anazil Dancing Queen
Födda 2013-08-09
Uppfödare Mario Pantoja Lizana, Spanien

Oshanameh’s My Oh My (tik)
E. Dahud Von Haussman
U. Oshanameh’s I Bet I’m Better
Född 2013-12-07
Uppfödare Anne och Iren Naarits, Estland

Falak Bint Zulema Von Haussman (tik)
E. Malik Ebn Rima Von Haussman
U. Zulema Bint Rashid Von Haussman
Född 2012-12-30
Uppfödare Ramon Podesta, Chile

Shou Gerat Going To Gold’n Copper (tik)
E. Aviva Coeur A Coeur
U. Polo’s Formula One At Shou Gerat
Född 2013-09-15
Uppfödare I Osipova, Ryssland

Caravan Din Damour (hane)
E. Shylo October Sky
U. Caravan Color Of A True Blue
Född 2014-01-23
Uppfödare Lotta Brun, Spanien

Jellyjinx Del Gran Pamir (tik)
E. Agha Djari’s Revenge Of Xenos
U. Zoominfairy Del Gran Pamir
Född 2008-04-12
Uppfödare Cinzia Aymaretti Camia, Italien

Punapaulan Maskotti (hane)
E. Punapaulan Bertil
U. Punapaulan Chili
Född 2013-08-24
Uppfödare Riitta Aho, Finland

Alaqadar Courtesan (tik)
E. Alaqadar Rigoletto
U. Alaqadar M
Född 2014-04-10
Uppfödare Alaqadar kennels, Australien

White Infinity’s Faraday Effect (hane)
E. Mijkelh Sikanni Of Procyon
U. Oudry Gandornak Slovakia
Född 2014-01-11
Uppfödare Csilla Bakos och Pau Vojtekova, Slovakien

Esbelto’s Norwegian Xo At Dizzny (hane)
E. Karakush Bad Bad Leroy Brown
U. Moving I Crashed My Shelby Cobra
Född 2014-06-25
Uppfödare Lisbet Berge Karlsen och Are Trond, Norge

Xanaghan’s Paradis Blomma (tik)
E. Rydberg’s Bad To The Bone
U. Xanaghan’s Charmed Piper
Född2014-07-11
Uppfödare Una och Ina Jantunen, Finland

>>

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Antal 
födda

100 87 85 120 110 104 73 84 46 55

Ögon ua 15 10 10 9 10 10 2 8

Vitreus-
prolaps

1 1

Katarakt 1

Irishy-
poplasi

1

PPM iris 
iris lineär

1

Totalt 
ögonlysta

15 11 10 11 11 10 2 8 0 1

% ögon-
lysta av 
födda

15,00% 12,64% 11,76% 10,00% 11,82% 9,62% 2,90% 10,71% 0% 11,90%

Importer 2014
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Registrerade valpkullar 2014
Leejoy’s
E. Karakush The Meow Factor
U. Leejoys Dazzling Delight
Födda 2014-03-18 (4+7)

Leejoy’s Fame Factor
Leejoy’s Fire Fox
Leejoy’s Flying Firebolt
Leejoy’s Flower Power
Leejoy’s Fabulous Fiona
Leejoy’s Faithful Flavia
Leejoy’s Flashy Filippa
Leejoy’s Favourite Waste Of Time
Leejoy’s Felicity
Leejoy’s Finest Cut

Gold’n Copper
E. Gwich’In Goldncopper Drifter
U. Oprah Gandamak
Födda 2014-01-13 (3+3)

Gold’n Copper Public Enemy
Gold’n Copper Perfect Blended
Gold’n Copper Paw Print
Gold’n Copper Pridenjoy Ultimathor
Gold’n Copper Pow Wow
Gold’n Copper Pout And Pose

Alphaville’s
E. Tifarah’s All Star Performer
U. Alphavilles Hello Kitty
Födda 2014-05-11 (5+1)

Alphaville’s Junk Food Junkie
Alphaville’s Whet Your Appetite
Alphaville’s Ice To Eskimos
Alphaville’s The Icing On The Cake
Alphaville’s Ashes In My Whiskey
Alphaville’s Itchin’ In The Kitchen

Jangel’s 
E. Mahali Rustic Ringmaster
U. Jangel’s Hell Of A Dream
Födda 2014-04-30 (3+1)

Jangel’s Hell Of A Ride
Jangel’s  What The Hell
Jangel’s Heaven Or Hell
Jangel’s  Hell Of An Angel

Kingsleah
E. Xciting Rattle N’Hum
U. Agha Djari’s Black Eyed Pea
Födda 2014-04-30 (7+2)

Kingsleah Dom Perignon
Kingsleah Chill Out 
Kingsleah Hunky Dory
Kingsleah Angel Dust
Kingsleah Two Oceans
Kingsleah Bad Boy
Kingsleah Ferrari Brut
Kingsleah Belle Epoque
Kingsleah Chateau Margaux

Khaos
E. Khaos d’ Aram
U. Temper Miss Costafortune
Födda 2014-10-09 (3+3)

Khaos d’ Spoonmaker
Khaos Idol’s Eye
Khaos Maximillian Emerald
Khaos La Peregrina
Khaos Red Reward Of Faith
Khaos Zale Peace Of Light
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Hälsoenkät utskickad 2014

Åldersfördelning: födda 1999-2006 (seniorer): 26, födda 
2007-2012: 54, födda 2013-2014 (juniorer): 9. 6 av hundarna 
är döda.

”Användning”: 28 LC, 64 utställning, 74 sällskap, 11 avel, 2 
rally/freestyle, 2 terapi, 6 rundbana, 3 agility, 2 jakt, 2 lydnad

Hälsotillstånd: mycket gott 69, gott 15, medelgott 5.

Siffran inom parentes anger hur många fall som rapporterades, 
procentsatsen hur stor procent av antingen alla hundar eller 
alla tikar/hahundar (där det är könsspecifika frågor). 

Hudproblem 12,4% (11)
- parasiter 2,2 %
- hudinfektioner 5,6 %
- allergi 3,4%

Öron 29,2% (26), 16% enstaka gång eller mindre än en gång 
om året. Mer än en gång om året eller oftare endast 14 %.

Ögon 10,1% (23)

Magproblem 25,8 % (23)

Övriga infektioner 20 %, varav urinvägsinfektioner största en-
skilda grupp med 9%.

Hjärtproblem 1,1 % (1)

Krampanfall 0%

Tumörer 5,6 % (5) juvertumör 3, hudtumör 1, epiluid 1

Skelett och leder 8,9 % (8), osteokondros 1 fall, HD 5 fall och 
artros 2 fall. Observeras bör dock att ett HD fall B-höfter, och en 
HD och osteokondros hade inte fastställts med röntgen.

Njurar och lever 1,1 % (1) 

Diabetes 0 % 

Sköldkörtelrubbning  2,2 % (2)

Tänder
Tandlossning 7,9 % (7)

Tandbortfall 27 % (24) 11 x p1, 2 x p2, 1x p3, ospecifierat 
huggtänder, ospecifierat kindtand
Inga bettfel rapporterade

Olycksfall som krävt veterinärvård 25,8 % (23)

Tikar
Skendräktighet 61,5 % (24) , 48,7 % (19) efter varje löp

Livmoderinflammation 1,1% (1)

Hanhundar
Prostataproblem 4,5 % (2)

Hälsoenkäten 2014 skickades ut till svenska Afghanhundklub-
bens medlemmar som bilaga till tidningen 2013, i maj 2014. 
Hälsoenkäten gick också att besvara i nätet, vilket de flesta 
svarande även gjorde. Sammanlagt inkom 89 svar, vilket var 
14 svar mindre än hälsoenkäten 2008. Som bas för enkäten 
2014 användes Svenska Kennelklubbens modellenkät, med 
tillägg för några rasspecifika frågor. I efterhand kan man kon-
statera att en större samstämmighet till frågorna i den tidigare 
enkäten kunde ha skapats, vilket hade gjort jämförelsen mellan 
enkätsvaren lättare.
 
Som helhet kan man konstatera att någon avsevärt förändring 
från den föregående enkäten inte har skett. Öronproblem ser 
vid första anblicken ut att var problem som ökat, men en närma-
re granskning visar att 16 % av hundarna har haft öronproblem 
enstaka gång eller mindre än en gång om året, och endast 14 
% öronproblem en gång om året eller oftare, varvid öronpro-
blemen är i linje med enkäten 2008, där 17 % hade återkom-
mande eller kroniska öroninflammationer. Det är dock som hel-
het fortfarande en hög siffra, och torde vara betingad både av 
afghanernas örontyp (hängande öron med långt behäng) och 
genetiska orsaker. 

Endast 5,6 % av svaren angav att hunden drabbats av tumörer. 
Detta är en avsevärd nedgång sedan 2004 (18,5%) och 2008 
(11%). 

Antalet tandbortfall är fortfarande högt. Det vanligaste var bort-
fall av premolarer, men även bortfall av huggtänder och molarer 
rapporterades. 27 % av svaren angav bortfall av en eller flera 
tänder. Inga bettfel rapporterades i enkäten 2014.

Antalet rapporterade fall av kryptorchism var även lägre i enkä-
ten 2014 jämfört med de tidigare enkäterna. Nu rapporterades 
2,4% (1 fall) av hanhundarna varandes kryptorchida, medan 
enkäten 2008 rapporterade 11 fall och enkäten 2004 5,2 % av 
hanhundarna.

Gällande beteendet var 98% av de svarande var mycket nöjda 
med sitt val av ras, och skulle skaffa samma ras på nytt om de 
nu skulle välja. Endast 4,5 % av svarandena angav att de inte 
ansåg att hunden betedde sig som förväntat. Däremot angav 
22,5 % av svarandena att de ansåg att det fanns element i 
hundens beteende som de betraktar som störande. Som ex-
empel på detta angavs skällighet, skygghet, skott- och fyrver-
kerirädsla.

En mera djupgående analys av hälsoenkätresultaten har pre-
senterats vid Afghanhundklubbens årsmöte i februari 2015, 
och återfinns på Svenska Afghanhundsklubbens hemsida. Häl-
soenkätresultaten kommer även att finnas i uppdateringen av 
RAS dokumentet 2015.

Antal inlämnade svar 89 st, 44 hanhundar, 39 tikar, av 6 svar framgick inte kön. Av hundar-
na har 6 avlidit. 6 hundar var steriliserade eller kastrerade, som orsak angav förebyggande 
orsak, problem med löptikar, samt bekvämlighet. 97,6% av hanhundarna hade normalt be-
lägna testiklar i pungen. För tre hanhundar hade testikelstatus inte angivits.

*
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Öroninflammation hos hund 
Öroninflammation (otit) är ett vanligt problem bland hundar. Här finner du information om 
symptom, behandling och komplikationer i samband med öroninflammation. Man kan inte 
jämföra öroninflammation hos barn med hundens sjukdom. Barn får infektioner i svalget 
som går vidare ut i mellanörat. Hos hund är sjukdomen att betrakta som ett hudproblem 
som börjar i yttre delarna av hörselgången och bara i långt gångna fall når in till mellanörat.

De vanligaste mikroorganismerna man hittar vid en öroninflammation hos hund är jästsvamp och bakte-
rier. Dessa förökar sig inte i ett friskt öra, det måste finnas faktorer som gör miljön gynnsam för att en infek-
tion skall kunna utvecklas. En vanlig orsak är allergier som gör örat varmt, rött, svullet och därmed trångt. 
En annan orsak är hundens anatomi, extremt tunga hängande öron med riklig pälsväxt har betydligt sämre 
luftning av hörselgången. En tredje orsak kan vara annan hudsjukdom, till exempel onormal mjällbildning 
i huden eller hormonella rubbningar som påverkar hudkvalitén. Främmande kroppar, t.ex. gräsagn, kan 
också utlösa en öroninflammation.

Symptom
Hunden visar att öronen kliar genom att ruska på huvudet eller krafsa med baktassarna. Kanske har hun-
den så ont att den skriker till då man drar halsbandet över huvudet. Man kan se att ytterörat är rödare än 
vanligt och att huden inte har sin vanliga släta, lite blanka yta. Onormalt mörkt brunsvart eller gulaktigt 
sekret eller öron som luktar illa kan vara symptom på öroninflammation hos hund.

Behandling
Det är viktigt att man snabbt söker veterinär vid tecken på besvär från öronen. I bästa fall har bakterierna 
inte hunnit etablera sig och hunden kan få behandling utan att man behöver ta till antibiotika. Veterinären 
tittar ned i öronen med ett otoskop och tar prov som bedöms i mikroskop. Utifrån resultatet av detta kan 
man utöka undersökningen med en bakterieodling. Ibland behöver öronen spolas under narkos för att 
kunna bli friska igen. Om trumhinnan är trasig kan det bli aktuellt med antibiotika i tablettform, men en lokal 
behandling med rengöring och droppar är alltid nödvändig. Avsvällande och antiinflammatorisk behandling 
krävs också. Dessutom frågar veterinären om andra hudproblem och tidigare öroninflammationer, för att 
bilda sig en uppfattning om ifall en allergi kan ligga bakom besvären.

Behandlingen skall pågå tills örat är fritt från mikroorganismer och tecken på inflammation. Återbesök är 
mycket viktigt eftersom en behandling som avbryts i förtid eller inte följs upp med efterbehandlingar ris-
kerar att medföra ett snabbt återfall eller i värsta fall komplikationer. Återkommande öroninfektioner som 
inte behandlas korrekt från början kan även leda till att hunden i slutändan kan drabbas av multiresistenta 
bakterier.

Komplikationer
Om inflammationen får pågå under en längre tid utan behandling är det risk för att örat drabbas av en 
stenos, vilket innebär att hörselgången förkalkas och svullnar igen så att ingen passage längre är möjlig. 
Enda boten i dessa fall är ett omfattande kirurgiskt ingrepp. Om en öroninfektion tar sig förbi trumhinnan 
in i de djupare delarna av örat kan hunden få symtom av neurologiskt slag med snett buret huvud, ba-
lansproblem och påverkan på ansiktets nerver. Det är därför viktigt att inte vänta för länge med att söka 
veterinärvård om man misstänker att hunden har drabbats av en öroninfektion.

Text: Universitetsdjursjukhuset vid SLU, www.universitetsdjursjukhuset.se

*
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Reviderte utstillingsregler i Norge Text Renata Ewa Goel
Foto Annelise Wettergreen

Källa NKK.no

Fra 1 januar 2015 gjelder reviderte utstillingsregler i Norge. 
Her tar jeg opp de viktigste endringene som er gjeldende for hunder uten krav til bruksmeritter, bl.a. saluki.

1. Storcert opprettholdes

Ordningen med storcert opprettholdes, og man fremdeles trenger 3 
cert for å oppnå norsk utstillingschampionat. Minst 1 av dem må være 
et storcert vunnet på en NKK utstilling eller på en rasespesial med 
storcert. I 2015 blir det delt ut storcert for saluki på Myndeklubbens 
utstilling på Gran 24.05 og på Salukispesialen i Lillestrøm 4.09. Salu-
kispesialen arrangeres samtidig med Europavinner utstillingen, altså 
blir det to muligheter for storcert i løpet av samme helgen. 
Det er fremdeles krav om at det siste certet må være vunnet etter fylte 
2 år og certene må være vunnet for tre forskjellige dommere. 
En hund som allerede har oppnådd championat i ett annet land blir 
norsk utstillingschampion med bare 1 storcert ved fylte 2 år eller 
senere,

2. Nye regler om fullcertede hunder

Hunder som er fullcertet kan ikke motta cert.  Med fullcertet menes 
hund som ikke kan nyttiggjøre seg certifikatet for oppnåelse av utstil-
lingschampionat. Certet utdeles til beste hund i «Beste hannhund/
tispeklasse», plassert eller uplassert, som ikke er verken norsk utstil-
lingschampion eller fullcertet. Dersom cert ved en feiltakelse tildeles 
fullcertet hund, overføres certet til rett hund når feilen oppdages.
Det er eierens/handlerens ansvar å vite om hunden kan motta certifi-
kat, eller ikke og det  er forskjellige regler for hunder under og over 2 
års alder.

For hunder under 2 år gjelder følgende:

- Hund som har 1 lite cert og mangler storcert. 
På utstillinger med små cert vil denne hunden kunne motta ytterligere 1 lite cert før den er å betrakte som fullcertet. Den vil trenge minst 1 cert 
etter fylte 24 måneder og man ikke vet om stor cert oppnås før eller etter oppnådde 24 måneders alder. På NKK-utstillinger, eller rasespesial 
med storcert, så kan denne hunden motta cert, da dette certet er nødvendig for at hunden kan oppnå utstillingschampionat.

- Hund som har 2 små cert, kan få et stort cert før den regnes som fullcertet. Deretter trenger den minst 1 lite cert etter fylte 2 år.

- Hund med 1 lite og 1 storcert, er fullcertet, kan dermed ikke få et nytt cert før etter fylte 2 år.

- Hund med 2 store cert, er fullcertet, kan ikke få et nytt cert (verken stort eller lite) før etter fylte 2 år.

- Hund med 2 små cert, som får 1 stort ett fra samme dommer som tidligere har gitt den 1 lite cert KAN nyttiggjøre seg av certet og kan dermed 
ta imot. Hunden vil fremdeles trenge 1 lite eller storcert etter fylte 2 år.

- Hund med 1 lite cert fra dommer Ola Normann, kan ikke ta imot 1 lite cert til fra samme dommeren, fordi den IKKE KAN nyttiggjøre seg av 
denne (jmf championatregler og kravet om at certene må være vunnet for tre forskjellige dommere.) 

- Hunden beholder alle cert som den har fått før den 01. januar 2015. Har den 2 små cert, eller flere fra tidligere, kan den ikke motta flere cert på 
de små utstillingene.

For hunder over 2 år gjelder følgende:

- Har hunden 2 små cert og mangler storcert.
På utstillinger med små cert vil denne hunden være å betrakte som fullcertet, da den ikke har behov for certet for å oppnå utstillingschampionat. 
Eier/handler skal da ikke ta imot certet. På NKK-utstillinger, eller rasespesial med storcert, kan hunden motta cert, da dette certet er nødvendig 
for at hunden kan oppnå utstillingschampionat

- Har hunden 1 lite cert og 1 storcert
Denne hunden anses ikke som fullcertet og kan motta ytterligere 1 lite cert eller 1 stor cert.

NKK presiserer at hunden regnes som fullcertet dersom den IKKE KAN nyttiggjøre seg av certet. 
Det nye regelverket kan lastes ned i sin helhet på www.nkk.no

*
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Nyheter i våra Nordiska länder 
för att tävla i bruksklass
Fr o m 2015 gäller nya regler, som en del tycker, tuffare regler för att 
kunna anmäla sin saluki eller hund av vinthundsras i bruksklass. Viktigt 
att tänka på i sammanhanget är att om hunden tävlar i fel klass på 
utställning, klass som den inte är berättigad att tävla i, stryks resultaten 
och blir ogiltiga. Så för att tävla din saluki med lure coursingmeriter i 
våra olika länder gäller att veta vad som är kravet för att delta. 

Camilla Haglund, som ofta tävlar sina saluki i bruksklass i andra länder 
än Sverige, hjälper oss att reda ut vad som gäller. Vi har också nu fått 
nya regler i Sverige så var extra noga med om din afghan har uppfyllt 
kraven innan du anmäler i bruksklassen.

Vad är WCC och regler för tävlande i bruksklass
Jag kommer här att kortfattat förklara lite om skillnaderna i kraven för 
att ställa i bruksklass i de nordiska länderna. Först och främst behö-
ver man från SKK:s tävlingsavdelning be att få ut ett intyg, ett WCC, 
Working Class Certificate, utfärdat för sin hund. Det är endast WCC 
utfärdade på den nya blanketten som är giltiga. På den nya blanketten 
finns information om de kvalificerande meriterna. 

Vilka meriter krävs för WCC-intyg
Hunden skall ha deltagit i 2 Internationella prov (kapp, ej kapp i Sverige, 
eller lure coursing)  med placering i den övre halvan av resultatlistan. 
Om meriten kommer från lure coursing skall hunden dessutom uppnått 
minst 75% av maxpoängen. Det skall vara minst 1år och 1 dag emellan 
proven. 

På WCC-intyget framgår datum, ort, domare, poäng och om hunden 
klarat kraven. Om hunden har meriter från utländska prov måste en ko-
pia på tävlingsboken bifogas ansökan till SKK om WCC. SKK utfärdar 
WCC för hundar i grupp 10 i enlighet med FCIs krav för deltagande i 
bruksklass.

Vad gäller i våra grannländer
Din hund har fått sitt nya WCC och du letar lämplig utställning... Ja, 
nu börjar det bli spännande för alla Nordiska länder har nämligen lite 
olika krav!

Danmark godkänner WCC-tyg
Här fungerar svenskt WCC fint. 
Danmark kräver endast att kopia på WCC skickas in med anmälan. 
Deras krav är giltig licens och ett deltagande i 1 Internationellt lure cour-
singprov och att hunden uppnått minst 75 %, 2/3 av totalpoängen.

Norge kräver mer än WCC-intyg
Svenskt WCC med 2 kvalificerande prov duger inte! 
Deras krav är giltig licens samt fullföljt minst 3 prov, varav ett Internatio-
nellt. Hunden skall ha uppnått minst certpoäng, d vs minst 67 poäng av 
100 vid samtliga 3 prov, och det skall vara minst 1 år och 1 dag mellan 
första och sista provet.

Tuffast i Finland för bruksklass
Svenskt WCC med 2 kvalificerande prov räcker inte!
Deras krav är också 2 Internationella prov med placering i den övre 
halvan, vid lure coursing med minst 2/3, 75% av maxpoängen. Det skall 
vara minst 1 år och 1 dag mellan proven.
Det skall också bifogas en kopia på tävlingsboken till utställningskom-
mitteen. 

På nationella utställningar måste hunden även vara brukschampion för 
att få delta i bruksklass. Det betyder lure coursing eller Racing cham-
pion för hundar från grupp 10, vinthundarna. Detta gäller inte på inter-
nationella hundutställningar.

Hoppas det blev lite enklare att förstå med denna kortfattade info. Jag 
har själv ansökt om de nya WCC-intygen och har valt att be SKK skriva 
med mina salukis samtliga fyra kvalificerande prov för säkerhets skull.

Text & foto Camilla Haglund

Så här ser det nya ut, med plats för 4 st resultat som krävs av FCI 
för de flesta länder, tex Tyskland.

Från och med 1 januari 2015 kommer Dansk kennel-
klubb, kretsar och specialklubbar som har samarbete 
med DKK, att gå över till elektroniska kritiker och resul-
tatrapportering. Det blir inga papperskritiker längre.

Så snart rasen är bedömd kommer kritiker och resul-
tat att ligga ute på nätet på www.hundeweb.dk samt på 
”Min sida”.

Det betyder att man kan se kritiken omedelbart efter 
bedömningen om man har med sig en smartphone eller

en surfplatta till utställningen med tillgång till internet.

Man kan även ta emot kritiken via sms (kostar 2 DKR)
om man inte har tillgång till internet. Man kan ju själv-
klart vänta tills man kommer hem och läsa sin kritik om 
man så vill.

Efter rasen är färdigbedömd publiceras alla resultat på 
www.hundeweb.dk där även alla hundars kritiker finns 
tillgängliga för allmänheten.
Källa: www.dkk.dk

Danmark först ut i Norden med elektroniska kritiker !

*
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Reseberättelse
från World Dog Show i Helsingfors, Finland

Text & foto Helmer Önell

Den 7 augusti bar det iväg med färjan från 
Stockholm till en av årets stora händelser!  
World Dog Show som i år hölls i Helsingfors. 
Det här med världsutställning var premiär för 
oss så det var inte utan stora förväntningar 
vad en sådan har att erbjuda som vi drog iväg 
på äventyret med vår junior Jangel’s Hawk 
Eye, ”Falcon”. 

Varma och taggade anlände vi till Åbo fredag 
morgon för att ta bilen vidare till Helsingfors för 
att installera oss på hotellet. Med 30 graders 
värmebölja ute och en icke fungerande luft-
konditionering på hotellrummet var det lite av 
en utmaning men med en vacker park utanför 
och öppna fönster gick det att uthärda.

På lördagen den 9 augusti var det så dags att 
bege sig till utställningsområdet för showtime!  
Med ett stort antal anmälningar var det olika 
domare för hanar respektive tikar där hanar 

samt BIR dömdes av John Reeve-Newson, 
Canada och tikarna av Joao Vasco Pocas, 
Portugal (som i övrigt även senare dömde 
rasen på Stora Stockholm i december 2014). 

Eftersom båda ringarna startade samtidigt och 
jag själv hade en juniorhane att visa hann jag 
tyvärr inte se så mycket av tikarna förutom 
den rafflande finalen i tikarnas championklass 
och bästa tik där Multi Ch Criston Enchanted, 
”Rachel”, uppfödd och ägd av Christine Pink-
ston, USA, avgick med segern. Rachel visa-
des  av ”vår egen” Anna Strömberg, USA, som 
alltid och vilket dream-team att titta på! Vack-
ert och harmoniskt ut till sista hårtoppen och 
med ett ständigt leende på läpparna fullstän-
digt flöt Rachel och Anna fram i ringen fram till 
seger och världsvinnartiteln!

På hanhundssidan stod toppstriden mellan 
flera av dagens storvinnare där den svensk-

födde och numera boendes i USA, Multi Ch 
Tells Matrix Reloaded, ”Matrix”, avgick med 
segern. Uppfödd av Marie-Louise Collinge 
och helt underbart visad av Chris Manepou-
los, USA. Matrix är lite av min favorit sen jag 
såg honom första gången i Tammsvik för två 
år sedan och jag förstod att jag inte är ensam 
om att tycka om den killen när vrålet fullstän-
digt höll på att lyfta taket på mässhallen när Mr 
Reeve-Newson pekade på sin vinnare!

Därmed stod BIR:et mellan två av USA:s för 
närvarande toppvinnande Afghaner där Matrix 
slutligen tog BIR med Rachel som BIM. Grat-
tis Marie-Louise till Matrix seger och grattis till 
Anna och team Rachel!

Hur gick det för Falcon då undrar ni säkert? 
Jodå, vi kom tvåa i den stora juniorklassen, 
eller som någon skrev på Facebook  ”Reserve 
Junior World Winner-14” :)

Jangel’s Hawk Eye, ”Falcon”, i juniorklassen på World Dog Show.

*
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Bilder från
World Dog Show i Helsingfors, Finland

Foto Maud Fast

BIR 
CH Tell’s Matrix Reloaded

BIM 
CH Chrichoton Enchanted

Junior Vinnare hanar
Agha Djari Gangnam Style

R-CERT hanar
Amal Salang Champions League
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Juniorvinnare tikar - Amal Salang Dream Girl & 
Veteranvinnare tikar - CH Agha Djari Reflection Of Xenos

Veteranvinnare hanar
Ch Be A Dream A Touch Of Freedom
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Det var ett fullspäckat program som mötte de ca 100 ra-
sentusiasterna - ägare, uppfödare och domare - från ett 
20-tal olika länder och världsdelar. Vi samlades på West 
Garda Hotel på turistorten Padenghe sul Garda, vackert 
belägen vid Gardasjöns sydspets i månadsskiftet april-
maj 2014. 

De mest långväga deltagarna kom från Australien, Nya 
Zeeland och Sydafrika, men flertalet var från Europa, 
med Italien på numerär förstaplats. Sex svenskar deltog. 

Dagarna efter kongressen ägde också de årliga spe-
cialklubbsutställningarna för vinthundsraserna rum på 
samma plats. Se mer om detta i separat artikel på nästa 
sida! Över 100 afghaner två dagar i rad deltog - det var 
en fascinerande och lärorik upplevelse att se alla dessa!  
Efter utställningarna följde även lure coursingprov.

Man hade inrättat en egen Facebooksida för kongressen, 
där man redan på ett tidigt stadium kunde följa utveck-
lingen av program och innehåll. Ett bra initiativ var också 
att det några dagar före kongressen lades ut ett fråge-
formulär med ämnen som skulle komma att behandlas, 
och svaren på frågorna publicerades också i förväg och 
diskuterades sedan vidare vid kongressen. 

Kongressens tema och innehåll
Den litet provokativa titeln på 2014 års World Congress 
var ”The Afghan Hound… Hunting Machine or Best In 
Show Machine?” - med målsättningen  (min översätt-
ning) ”att fastställa rasens status efter det avelsurval som 
skett under de senaste 100 åren.”

Kongressansvarig var Roberto Bongiovanni (Italien), ord-
förande i italienska afghanhundklubbens styrelse, med 
stöd av klubbens styrelseledamöter, samt, inte minst, Ulf 
Jörgensen (DK), World Conference Promotor. 

Flertalet av föreläsarna kom naturligt nog från Italien. En 
av dessa förespråkade kvantitativa metoder - det gäller 
att identifiera i rasstandarden allt som är mätbart, och 
kontrollera och dokumentera detta. Så har man tydligen 
gjort inom italienska leonbergerklubben. Rasstandarden 
för afghan är dock så ”poetiskt” skriven att detta nog 
svårligen bör eller låter sig göras, hävdades det från an-
dra håll. Ett pikant inslag på denna internationella världs-
kongress var att några vetenskapliga föreläsningar hölls 
helt eller delvis på italienska, med tolkning till engelska. 

Bland de mer bekanta namnen bland föreläsarna kan 
nämnas Göran Bodegård (Sverige), Espen Engh och 
Åge Gjetnes (Norge), Susan Rhodes (England), Lotte 

Jörgensen (Danmark), och Cinzia Aymaretti Camia (Ita-
lien). Programmet i helhet, föreläsare och ämnen, samt 
några av föredragen, finns på webbplatsen.

Slutsatser
Vad kom kongressdeltagarna då fram till? Roberto Gi-
ovanni konkluderade litet sarkastisk att, med tanke på 
antalet deltagare i konferensen jämfört med antalet del-
tagare på de därpå följande utställningarna, så finns det 
tydligen ett större intresse för ”Best In Show Machines” 
(och pälsvård) än för ”Hunting Machines” (och funktio-
nalitet). 

Dystert var det också att majoriteten av de som svarat på 
enkäten ansåg att kvaliteten på rasen såväl i det egna 
landet som i världen som helhet var ”decreasing” (75 res-
pektive 65%). I Italien däremot ansågs kvaliteten hög och 
under fortsatt förbättring!

Konferensen avslutades på kvällen dag två med en tjusig 
galamiddag med musik och dans för de som så ville, eller 
rättare sagt, för de som hade anmält sig och betalat även 
för detta. Konferensavgiften var €90-100, beroende på 
när man anmälde sig, och till detta tillkom förutom gala-
middag förstås också resa och boende, samt, för de som 
också ställde ut, boende, anmälningsavgifter och kring-
kostnader för detta. Men är man entusiast så är man!

Nästa Afghan Hound World Congress 
kommer att äga rum i Holland år 2018. Konferenskom-
mittén utsågs efter omröstning vid konferensen i Paden-
ghe att bestå av Ulf Fjelsted Jörgensen, Danmark, Mi-
chael Canalizo, USA och Willem Buitenkamp, Holland, 
med Cinzia Aymaretti Camia från Italien och Iren Naarits, 
Estland, som reserver. 

Se mer på http://www.ahwcitaly.it

*

The 8th 
Afghan Hound World Congress 
30 april - 1 maj 2014 i Italien

Text Karin Hedberg (En utförligare rapport kommer i Vinthundens Årsbok).
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Vinthundsutställningarna
Text & foto Karin Hedberg

i Padenghe Sul Garda, Italien 2-3 Maj 2014

Dagarna efter Afghan Hound World Congress ägde ock-
så de årliga specialklubbsutställningarna för vinthundsra-
serna rum på gräsytorna utanför hotellet. 

Över 100 afghaner två dagar i rad deltog! Det var en fas-
cinerande och lärorik upplevelse, inte minst för mig som 
utställningsdomare, att få tillfälle att se alla dessa afgha-

BIR måndag
Travis Pastrana Gandamak

BIM måndag
Way Up Wind Cries Mary 

BIR Junior måndag
Jangel’s Eye Catching

ner från olika håll i världen!  Det är ju tyvärr sällan särskilt 
många deltagare på utställningar i Sverige numera. Jag 
hann också se salukibedömningen på tisdagen och en 
del av bedömningarna av azawakh och whippet, men, 
nu ska detta handla om afghanerna! Tyvärr regnade det 
större delen av måndagen. Obs! att många bilder och alla 
resultat finns på webben (se slutet av artikeln för adress).

Första utställningsdagen dömdes afghanerna av Carol 
Reisman, kennel Kai, USA, och andra dagen av  Colleen 
Quory, kennel Quom, Australien. 

BIR med cert på måndagen blev Travis Pastrana Ganda-
mak, efter att ha vunnit öppna klassen (12 deltagande), 
där Way Up Mr. Grinch kom på andra plats.

BH-2 från championklass (9 deltagande) blev Way Up 
Heaven Out Of Hell. Reservcertet gick till vinnaren av 
unghundsklassen (6 deltagande), Way Up James Bond.
Icke att förglömma blev svenske ”Ice”, Jangel’s Eye Cat-
ching, bästa juniorhane och BIR-junior totalt! 

Bästa Tik och BIM blev Way Up Wind Cries Mary från 
championklass (9 deltagande) och BT-2 blev tvåan från 
samma klass, Tanita Tikaram Gandamak.

Tikcertet gick till vinnaren av unghundsklassen (15 del-
tagare) Lavita Du Jegdalek från Belgien med Sverige-
bekanta Falak Bint Zulema Von Haussman på hedrande 
andraplats. Reservcert till Xenos Crownie från öppen 
klass (19 deltagande)

>>
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Dag två, tisdagen, dömdes afghanerna således av Col-
leen Khoury från Australien. 

Etta i öppen klass (19 deltagande), bästa tik med cert 
och sedermera BIR blev nu Xenos Ingram, med gårda-
gens reservcertvinnare, från samma uppfödare, Xenos 
Crownie, som god tvåa, med reservcert igen.

Bästa hane och BIM blev Way Up Heaven Out Of Hell 
från championklass (9 deltagande) med Ice, Jangel’s 
Eye Catching som BH-2 och BIR-junior.

Hanhundscertet tilldelades Mr. Spaceman Del Gran Pa-
mir från unghundsklassen (7 deltagande) och reservcer-

tet gick till Way Up Mr. Grinch, denna dag vinnare av 
öppen klassen (12 deltagande).

Alla resultat, många bilder och även filmer, kan beskådas 
på webbplatsen http://www.ahwcitaly.it - vilken service! 

Också helt nödvändigt för att veta hur det hade gått. Det 
var inte tydligt vilka kvalitetspriser som hade delats ut. 
Alla deltagare i klasserna kom nämligen efter kvalitets-
bedömningen in igen i nummerordning. Det gällde alltså 
för domare och ringsekreterare att ha extra noga koll på 
vilka hundar som tilldelats excellent, very good, good etc 
och skulle kunna bli föremål för placering. Svårt för pu-
bliken!

Öppen klass 1 och 2
tisdag

BIR tisdag
Xenos Ingram 

Unghundsklassen tikar på tisdagen

*
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Det började med att Inez, Scented Brandi 
Chastain, genom sina få LC prov i Finland (vi 
tävlar mest i Sverige och Norge) kvalificerat 
sig till de hundar som skulle få representera 
Finland, Däremot var det osäkrare hur det 
skulle gå för Azta,  CIB, FI Uch  S Uch DK Uch 
EE Uch NordW-12,  S LCCh, N LCCh Nabila’s 
Tiffany,  hade inte lyckats lika bra i de finska 
tävlingarna. Nåja, jag skrev till Finlands Vint-
hundsförbund och frågade om det möjligtvis 
fanns en chans att hon fick kvalificera med 
resultat från internationella prov i Sverige och 
Norge och jag fick ett positivt svar från förbun-
det.  

Då var det bara att skicka in anmälningarna 
till förbundet och vänta på svar om vi skulle 
få komma med i landslaget, 6 afghantikar och 
lika många hanhundar är max vad landet får 
skicka till tävlingarna, och såklart lika många 
av de andra raserna i grupp 10.

Nåja det var bara att vänta på svar och i maj 
fick jag reda på att vi var antagna och skulle 
få fara med ner och representera Finland och 
som stor överraskning för mej så var det en-
bart 2 afghaner som var intresserade att åka, 
Ines och Azta. Så nu var det bara att planera 
resan, resan ner till Italien, nåja, de som kän-
ner mej bättre vet att det där att planera är inte 
min starka sida. Och sen var ju det där med 
ekonomi, det är ju inte heller min starka sida 
att kunna spara ihop pengar, alltid behövs de 
till något annat.

Men då ett snabbt skutt fram i tiden, eller när-
mare avresedatum närmare sagt. Kattis, min 
yngsta dotter hade planer på att komma med 
som sällskap på resan och det tyckte jag att 
skulle bli kul och praktiskt bra, det är nämli-
gen så att jag är urusel på språk, inklusive 
svenska, och hon skulle vara bra som tolk och 
resekamrat. Nåja, jag pratar ju lite alla språk 
som finns, värst är ju att de inte riktigt förstår 
vad jag säger, men det är ju deras problem 
inte mitt.  Nåja, tyvärr måste hon på jobb just 
dagen efter vi skulle tävla så jag fick åka en-
sam på mitt livs resa.

Aztas uppfödare, Daisy Yli-Alho, hade med-
delat att hon kommer och fixar till hundarna så 
att hon inte skulle behöva skämmas för dem 
ifall de fastnade på någon bild på resan och 
lat som jag från födseln är så tackar man inte 
nej till ett sådant erbjudande, och hon skrev att 
hon skulle komma hit den 12/6 och sticka hem 
med nattfärja igen.  Nåjo, hon kom på efter-
middagen och vi satt och pratade om allt möj-
ligt och hon tvättade hundarna och jag tänkte 
att jag skulle laga lite mat åt oss, men hon 
tyckte att det skulle på vänta lite med maten, 
fixa hundar först.  Jo, vad händer om inte det 
kommer ett gäng på c 20 personer in, de hade 
kaffe och tårta och alla grejer som kaffekoppar 
och annat jox med, och jag stod och gapade 
som en fisk på torra land och dessutom hade 
de samlat ihop en ansenlig summa pengar 
just till min resa, tala om att bli glad. Så nu 
var 2 saker fixade, resepengar och anmälda 
hundar, inte illa.

Och så till resan
Dag 1  Söndagen den 22/6  Biljetten bokad till 
M/S Rosella 07.45  Hade packat det mesta i 
bilen förutom det som fanns i kylskåpet och 
lite kläder ( bland annat teamjackan som jag 
fått av hundarnas uppfödare och min vita LC-
hatt) var kvar inne olastat i bilen. Jag förde ut 
väskan med alla dokument och pass som jag 
skulle ha med på resan och råkar gå runt bi-
len och ser då till min stora förskräckelse att 
höger framdäck är tomt, klockan var då 07:10. 
PUNKA. Och då kom frågan, skall jag ta nästa 
färja eller chansa att jag hinner ner ändå till 
färjan. Hundar fick hoppa ur bilen och så var 
det bara att kasta ut alla grejer på marken och 
byta däck, 07:20 satt hundarna i bilen igen 
och jag tänkte för mej själv att skit samma, jag 
har hundar, pass och pengar med, resten får 
bli hemma, jag sticker NU. Och jag hann ner, 
men jag tror att jag var den sista bil som körde 
ombord.

Sedan fortsatte resan genom Sveriges av-
långa (tråkiga) land och ner till Helsingborg 
och färjan till Helsingör i Danmark. Jag hade 
haft lite planer på att övernatta i Sverige men 
då jag inte bokat några övernattningar för hela 
resan så var det ju ett lätt beslut att fortsätta 
i Danmark lite till, så jag körde ner till Rødby 
och färjfästet till Puttgarden. Och där bredvid 
fanns ett hotell som var obemannat men man 
kunde checka in med kreditkort. Så var första 
natten avklarad.

>>

Resa till Italien Text Nisse Lindholm
Foto Nisse Lindholm & Marie Stenberg

och FCI European Coursing Championship 2014
På begäran har jag fått för mej att berätta för er om hur det gick på resan till Sydtyrolen i Italien närmare 
bestämt i Malga Millegrobbe, Lavarone och FCI European Coursing Championship 2014.

Tävlingsplatsen med en massa kor.

Ursprungligen publicerad på finska i Afgaani-Afghanen 3/2014.
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Dag 2 Tyskland
Över med färjan till Tyskland och så upp på 
Autobahn nr1 ( A1) och söderut. Jag hade 
GPS inställd på slutdestinationen men med 
jämna mellanrum så bad jag om en alternativ 
rutt så vi körde med vägarna parallellt med A1 
senare A5 och A7  och då så såg man mycket 
av de tyska samhällen och landsbyggden, 
lokalbefolkningen uppskattade inte dock helt 
min färd i 50-60 km timmen på 100 väg så väl-
dans roligt, men de har ju också ratt i sin bil så 
de kunde ju , ibland, köra om.  

En rolig (?) grej var att ungefär i höjd med 
Hamburg började jag höra ljud från, vad jag 
trodde, vänster framhjul, ett konstigt ljud som 
knäppte och smattrade. Min första tanke var 
att hjullagret är slut och att min resa därmed 
också är slut. Ja svängde in på en rastplats 
och kollade men inte såg jag något fel, så jag 
tänkte att jag går och äter och sen funderar på 
vad jag skall göra. 

Efter maten gick jag tillbaks till bilen, stod en 
stund och funderade på om jag skulle ringa 
efter motorvägsassistans, tyskarna har en fin 
sådan och jag hade försäkring genom Finska 
motormännen just ifall om det skulle händ nå-
got. Men samtidigt funderade vad jag skulle 
säga åt dem, att det knäpper från vänster 
fram? Nä, skit jag fortsätter så får det rasa och 
sen vet man bättre vad det är för fel. 

Så iväg ut på autobahn igen, knäppandet fort-
sätter och plötsligt blir det bara högre och hö-
gre, samtidigt upptäcker jag att vägen är gju-
ten i betong och inte asfalterad längre, ja då 
ser ni kära vänner, då först föll polletten ner. 
De hade asfalterat över betongplattorna men 
skarvarna fanns nog där ändå och det var de 
som åstadkom oljudet. Efter ett antal kilome-
trar så blev det vanlig normal asfalt igen. Nåja, 
efter ungefär 650 km började jag söka efter en 
plats att övernatt och hitta då en campingplats 
i Kirchheim, Kirchheim Seepark, så det var 
bara att slå upp tältet och övernatta där.

Dag 3 Tyskland, Österrike
Upp och iväg lite över 8 på morgonen fortsät-
ter på min resa igen genom att köra vid sidan 
av autobahn med jämna mellanrum, landska-
pet blir allt mera kuperat, otroligt vackert. In i 
Österrike och upp mot Brennerpass och där 
kom första motorvägsavgiften på hela 8,50€.

Jag körde ungefär genom halva Brenner då 
jag började märka att det kanske vore dags 
att krypa under täcket, och se där ja, där fanns 
ju ett hotell helt intill vägen och rum fanns det, 
och hundar på rummet? Kein Problem. Och 
när jag packade ut lite grejer ur bilen så dök 
det bekanta ansikten upp i två bilar som körde 
in på parkeringen, två svenska familjer som 
också var på väg till samma mål som jag. 

Dag 4 Österrike & Italien
Nu är det inte alls långt kvar, vädret är vack-
ert så fort man kommer i på italienska sidan 
och utsikten är enormt vacker. Vid Trento Sud 
skulle jag vika av vägen och börja klättra upp 
för smalare vägar upp mot alperna. Nu fick Ci-
troengen visa vad den gick för i som värst 17 
grader branter, smala vägar och 90 var fartbe-
gränsningen, men jag tyckte att 40 räckte bra 
till. Så då var det bara att söka upp tävlings-
platsen så att jag visste var den var i morgon, 
torsdag, då det skulle vara veterinärbesiktning 
kl. 14. Det var inte det lättaste, körde vilse ett 
par gånger så ungefär 2 timmar efter jag börjat 
leta så hittade jag platsen. 

Perfekt, och var skall jag övernatta? Körde en 
14-15 km längre ner igen och svängde in till 
ett hotell där 2 gubbar stod och mixtrade med 
dörren. Jag frågade om de hade ett rum ledigt 
och de förstod såklart inte vad jag sa. Men de 
ringde efter hotellchefen en kvinna i 30-40 års 
ålder som inte heller förstod vad jag sa, och till 
slut ringde hon efter sin bror som förstod vad 
jag sa. Han berättade dessutom att han var 
stridspilot och skulle nu om några veckor upp 
till Oulu (Uleåborg) på flyguppvisning. Han 
sade att det tog ungefär 5 timmar att flyga upp, 

med en mellanlandning ettdera i Estland eller 
i Danmark, och jag svarade att jag klarade av 
Brennerpass på ungefär samma tid. Ok, jag 
fick rummet, hundar? benvenuto, i cani?, nes-
sun problema. Och vad gör man sen en tidig 
vacker dag? Jo, Garda sjön har jag gärna villat 
se. Så jag hoppade i bilen och brassade iväg 
några hundra kilometer för att se hur där såg 
ut, vädret var vackert och närmare 30 grader 
varmt vid sjön. Fick senare höra att det var 
vackrare på andra sidan sjön och att där var 
det glesare mellan turistfällorna. Men tillbaks 
till hotellet och sova, i morgon är det ju veteri-
närbesiktning och invigning.

Dag 5. Malga millegrobbe i Chiesa 
Di Lavarone, Trentino-Alto Italia 
Klockan 12 fick teamledaren, Maria Stenberg, 
tag på mej och fick hundarnas tävlingsböcker. 
Hade fått reda på att allt skulle gå via team-
ledaren, hon kontaktade arrangörerna och 
skötte allt. Teamledaren, Maria, hade inte så 
mycket jobb den dagen, det var ju bara 2 hun-
dar som skulle granskas kl. 14.30. Och så blev 
det, hundarna granskades och fick Ok, jag fick 
en flaska olivolja som present av arrangörer-
na. Sen var det bara att vänta på invigningen 
som skulle vara kl 18.00. 

Jag var ju så smart att jag hade lämnat mina 
väskor på hotellrummet, jag hade förklarat för 
damen som inte förstod vad jag sa att jag ville 
ha rummet en natt till, men på grund av ”grup-
pa” så måste jag byta rum från ett 3-perso-
ners till ett 4-personers rum, samma pris och 
hon skulle ordna frukost åt med fast jag skulle 
sticka iväg en timme tidigare än de öppnade, 
förklarade hon för mej fast hon inte förstod vad 
jag sa. Men på grund av denna lilla parentes 
så stod jag uppe på en alptopp i shorts och 
t-skjorta där andra gick runt med yllemössor 
och vantar. 

Men vadå, det är ju sommar i Italien, och 
duggregn gör åtminstone blommorna glada, 
och håret blir sen mjukt och fint av det sedan 

>>

Azta väntar på start. 
Den andra afghanen kom från Berlin.

Inez inför start 
ihop med en Afghan från Danmark.
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då man torkar upp igen. Invigningen kl 18 
började kl 19. Italiensk hornorkester, tal på 
engelsk, fransk, tyska och italienska av 4-5 
personer. De som tidigare varit med om Eu-
ropamästerskapen var inte så imponerade av 
hela invigningen och de tyckte att det var den 
sämsta de varit med om på de 7 gånger de 
deltagit. Sen for Nisse hem till rummet.

Dag 6. Malga millegrobbe i Chiesa 
Di Lavarone, Trentino-Alto Italia
Kl 8.00 startade Afghanerna sitt lopp på bana 
1 kl 9.00 var det tikarnas tur, enligt tidtabell. 
Nåja, den som skrev tidtabellen var nog en 
optimistisk prick. Men så småningom så var 
det vår tur. Först av mina som gick ut var Inez, 
hon sprang med en dansk hund, ett vackert 
lopp på en s.k. teknikbana dock saknade tek-
niken, med däremot fanns det bra med fallgro-
par som många hundar föll i, sorkhål och långt 
gräs som de lämnat kvar på marken efter de 
slagit det. I mitt tycke en riskfylld bana. 

Sedan var det Aztas tur och det gick också 
bra, hon kom också oskadd i mål, hennes 
partner, en tysk hund, tjuvstartade så hon blev 
lite efter, men fick mera poäng än den tyska 
hunden. Resultat efter första rundan på bana 
1 Inez 20 plats och Azta 27 plats. Inte så illa 
alls.

Den optimistiska optimisten som skrivit tidta-
bellen att bana 2 skulle vara kl 14.00 var lika 
optimistisk denna gång. Men runt 16.00 så var 
det vår tur Azta skulle ut först av mina hundar, 
denna bana var ännu farligare än den förra, 
har hade hundar brutit benen tidigare under 
dagen. 

Vad som var coursing i denna bana vet jag 
inte, det var mera som en rundbana på fält, 
långa raksträckor och vänstersvängar. Azta 
sprang bra men ungefär 100 meter från mål så 
konstaterade hon att det inte var roligt längre 
att springa så här, hon saktade in och kom 

lunkande i sakta fart i mål och jag fick koppla 
upp henne. Hon rasade duktigt ner i resultat-
listan efter detta lopp. Sedan var det Inez tur 
att springa, tikarnas sista lopp, det gick riktigt 
bra men då hon inte visar intresse att ”mörda” 
Luren då den stannat så drar de av poäng, här 
i Norden behöver inte de döda lika mycket för 
våra domare som de sydeuropeiska domarna 
vill att de gör. Hon tappade också placeringar 
och stannade på 27:e plats. 

Och så var det den där tidtabellskrivande op-
timisten... Prisutdelningen kl 18.00 blev väl 
ungefär 20.30 så det var väl inte så illa ändå. 
Något pris fick vi ju inte såklart men det var ro-
ligt ändå och hundarna var oskadda och hela 
och fina efter dagens mödor.

Dagen avslutades med en ”mezzo pollo e un 
bicchiere di vino rosso” och så blev det tältet 
för herr Lindholm och damerna Inez och Azta, 
upp i morron och hemåt. Grodorna i kohagens 
vattengropar sjöng för oss hela natten och 
kossorna pratade lite med varandra nu och 
då.

Dag 7 lördag
Oj vad tiden går, redan lördag och tävlingarna 
var över för vår del. Nåja, kl 8.00 var tältet 
nere, småregnade och det kom in dimma så 
det var bara att kasta in allt i bilen och börja 
köra ner från alperna.  Så började färden ge-
nom Brennerpasset igen men nu norrut. Det 
löpte bra på, var mycket mindre lastbilar än 
tidigare på vägarna, såklart var det lite trafiko-
lyckor både här och där men annars så löpte 
det bra på. 

Körde lite små vägar igen och runt 6 tiden på 
kvällen hittade jag ett passligt hotell att ta in 
på i Erbhausen, tillbringade kvällen att slappa 
och se på ”svensktoppen” på tyska. De visade 
också amerikanska filmer då de var dubba till 
tyska så lessnade man ganska fort. Så det 
blev Schlagerfestival för hela slanten. En god 
natts sömn och så väckning kl 7 och iväg.

Dag 8 Söndag
Nu var det som en dröm att köra, inga lång-
tradare  i farten, chaufförerna satt väl i kyrkan 
såsom alla goda människor gör på söndagar.  
Jag satt och lyssnade på radion i varje fall och 
då sa de att vägen (autobahn) till Rüdesheim 
var avstängd. Rüdesheim, men dit var jag på 
70-talet. Så snabbt in på en rastplats och så 
programera om GPS:en. Nytt mål. Och som 
tur var så redan efter några km så ville min 
”dam” ha bort mej från dem väg jag körde till ” 
sväng av till ramp och ta ramp rakt fram” och 
man skall ju lyda damer har min mamma lärt 
mej. 

Så nu bar det av liksom åt fel håll än det var 
planerat från början. Jag var ju nästan framme 
vid Kassel när jag svängde och började köra 
västerut några hundra km. Väl framme i Rü-
desheim am Rhein konstaterade att jag inte 
kände igen så mycket, annat än att jag förra 
gången åkte upp till en park ovanför staden 
med linbana, nu blev det att köra upp i stället. 
Nåja, det är ju en riktig turistort men jag stan-
nade några timmar där och sen blev det att 
köra samma väg tillbaks igen. 

Nabila’s Tiffany och Scented Brandi Chastain 
blev mycket fotograferade av japanska/kor-
eanska turister och vi hörde många OJ och 
JA, färden fortsatte och jag funderade hur jag 
skulle göra, köra ända ner till Puttgarden och 
försöka hitta något ställe att övernatta på där 
men min gps påstod att jag skulle vara där 
runt 01.30 på natten så det skulle nog vara 
försent att hitta någon som ville släppa in mej 
den tiden på dygnet. 

Andra alternativet var att ta in på den camping 
jag sov på vägen ner och det tredje alternati-
vet var att köra och se vad jag hittar på, det 
blev till slut alternativ 3 som gällde.

Jag körde och ungefär i höjd med Hamburg så 
jag att det fanns ett motell, klockan var då runt 
8 på kvällen och jag tyckte att det får räcka.

Den tyska hunden som tjuvstartar och Azta som då hamnar lite efter.
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Dag 9 Måndag
Damen i kassan berättade då jag checkade in 
att frukosten serverades från kl 04.00 fram till 
10.00. Och då var det bara att ställa klockan 
på 03.30 och så upp och iväg och få i sig lite 
”bräkkare” och sen iväg. Kl. 6.50 var jag i Putt-
garden färjan gick kl. 7.00 och jag var den 
sista bilen de klämde ombord. 

Sen var det Danmark och Helsingör som var 
följande korta etapp, färjan över till Sverige, 
körde iland genom tullen på grönt (såg nog en 
skylt att har man djur med skall man åka på 

rött, men vad fasiken, något måste man våga 
chansa när man är utomlands) och blev stop-
pad av en lite småilsken svensk tulldam. Hon 
ville se hundpassen tror jag, inte för att hon 
begärde att få se dem men jag tänkte att hon 
kanske lugnar sig lite om hon får se dem. Min 
väska var ju så oredig så jag måste leta säkert 
i 5 minuter innan jag hittade dem i ett sidofack. 
Damen bläddrade lite förstrött i passen, hon 
visste nog inte ens var hon skulle titta, och 
sen fick vi åka iväg. Och då var vi i Sverige, 
GPS:en sa att vi skulle vara i Kapellskär 17:30 
om vi körde i ett och färjan gick först 20.00 så 
det var ju inga problem. 

19.00 var vi framme och kunde sitta i lugn 
och ro vänta på att Rosella skulle komma och 
hämta oss hem. Det ”längsta” skuttet återstod, 
2 timmar på färja.

Så var vi hemma, ca 5200 km blev det och det 
är tack vare er, kära vänner, som jag fått upp-
levad dessa vackra platser, roliga stunder och 
trevliga människor som inte förstod vad jag sa.

Inez och den danska hunden hade
full fart i starten.

Tröjja med reklam hör till.
Team Inez & Azta.

Stor glädje när Azta kommer imål helt oskadd. Nöjd husse och hund efter avslutat lopp.
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Afghanen som Text & foto Natalie Högström

blev tävlingshund

Den 8 oktober 2008 föddes en domino tjej hos 
Gunilla Holmgren, kennel Kingsleah. Hennes 
namn blev Kingsleah Crazy Horse, ’’Ella’’.
Det viktigaste för att få bra kontakt med sin 
hund är att börja träna olika belöningslekar när 
de är valpar. Mycket rolig inkallning, jag har 
även haft mina afghaner lösa väldigt mycket 
som valpar vilket har gett väldigt fint resultat 
när de blir äldre. 

Redan när Ella var valp valde jag att börja 
presentera henne för lite tunnlar inom agilityn. 
Jag satte sedan ihop flera tunnlar för att kun-
na träna på att kunna styra henne och att hon 
skulle lyssna på vad jag vill att hon ska göra 
och vilken väg hon ska springa.

Jag visste inte om det skulle funka eller om 
hon skulle visa sig vara så som afghaner sägs 
vara och göra det dom själva känner för. Själv-
klart visade Ella att allt var på hennes villkor 
men hon älskade fortfarande att få lära sig nya 
saker. 

Det allra bästa en afghan vet är ju att få 
springa fort, så mitt mål var att försöka kunna 
kombinera farten med att hon ska stanna kvar 
på banan och med mig.

När Ella fyllde 18 månader debuterade hon på 
sin första agilitytävling där hon blev utseed till 
tävlingens mest underhållande hund. Jag kan 
lugnt säga att hon ÄLSKADE när folk skrat-
tade med henne och hon blev en äkta clown.

Envis som jag är så gav jag aldrig upp utan 
fortsatte vår träning i hopp om att en dag kun-
na gå ett felfritt lopp. 

Många timmar spenderas på Brukshundklub-
ben för att få henne till en hindersäker och 
stabil tävlingshund. Ella var även med och so-
cialtränades på agiliytävlingar som valp för att 
vänja sig vid den tävlingsmiljön. 

Den viktigaste faktorn till att få en lyckad trä-
ning har alltid varit glädje. Man måste alltid se 
till att hunden har så roligt den bara kan. 

Augusti 2010 var första gången Ella kom runt 
en bana. Det var här vi kom till en vändning 
då hon började lägga all energie på att faktiskt 

För att förstå denna artikel kommer först lite information om sporten agility. Agility är en hinderbana som be-
står av 15-20 olika hinder som hunden ska genomföra felfritt samt på en snabb tid. Domaren som ritar banan 
sätter även en referenstid som hunden måste klara för att gå helt nollat. Om man nollar både hinder och tid 
så ska man vara bland de 15% bästa på startlistan för att få en så kallad ”pinne” i klass 1. I klass 2 blir det 
sedan ännu lite svårare där enbart 10% av de bästa felfria hundarna får pinne. I klass 3 är det sedan CERT 
som gäller och det kan enbart delas ut ett CERT per klass. Efter tre CERT är hunden champion. När man fått 
tre pinnar blir man uppflyttad till nästa klass. Det finns tre klasser, klass 1, 2 och 3.

Det finns även två olika grenar, en hoppbana & en agilitybana. Det som skiljer dessa två klasser är att agili-
tybanan har så kallade balanshinder som inte hoppbanan har. Det var lite kortfattat om agility, hoppas ni nu 
ska förstå er på våra framgångar.

>>
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stanna på banan och lyssna på mig. Hon för-
stod att det var lika roligt att följa med min sida 
som att springa själv.

Oktober 2010 tävlade Ella på hemmaplan 
Forshaga Brukshundklubb och kunde efter 
denna tävling kalla sig klubbmästare i agility 
2010 för Forshaga Brukshundklubb. 

I maj 2011 tog hon sin första pinne och vann 
även sitt första lopp! I dagsläget har Ella vun-
nit 5 hoppinnar och 6 agilitypinnar. Hon är 
uppflyttad till agility & hoppklass 2. Hon tog 
sommaren 2014 sin första agilitypinne i klass 
2.

Ella har blivit utsedd till domarens favorit flera 
gånger och all uppmärksamhet man får med 
denna hundras på agilitytävlingar är oslagbart. 
Vart denna tävlingskarriär kommer sluta är 
svårt att säga men jag hoppas det ska fort-
sätta på samma positiva sätt i många år till! 

Maj 2013 födde Ella fyra valpar hos kennel 
Kingsleah. När det var dags för Ella att kom-
ma hem igen var det självklart att en av tik-
valparna skulle få följa med oss hem. Hennes 
namn är Kingsleah Sara ’’Nikki’’. 

Jag har användt samma träningsmetod på 
Nikki som har gjorde på Ella. Nikki verkar väl-
digt lovande och är snäppet mer samarbetsvil-
lig än Ella. 

Vad det blir av lilla Nikki återstår att se men 
framtiden ser väldigt ljus ut att hon ska ta följe 
i mammas fotspår.

Jag vill tacka Gunilla & Francis för förtroendet 
att få chansen till att äga dessa fantastiska 
hundar. 

*
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Så kom Franz och Pamela till mig
Text & foto Susanne Boy

Att vara afghanhundsägare för första gången

Den 27 december 2013 fick mina två gamla vovvar komma till himlen. 
En dag så fylld av sorg att det inte går att utrycka i ord. Urex, min under-
bara schäfer blev 11 år och var pensionerad polishund. Och Sally, en 
15 årig Jack Russel madam, som vi i familjen alltid kommer att referera 
till den envisaste av dem alla, samtidigt som ansiktet spricker i ett stort 
leende. 

Jag körde nästan mentalt i diket efter att mina gamla hundar var borta, 
det blev en tung vinter som jag fyllde med arbete. När man hela sitt liv 
levt med hundar så behövde i alla fall jag få in nya tassar i familjen.  
Men det är ju att stort ansvar och när man arbetar mycket och det 
måste man ta hänsyn till. Jag började med att undersöka min möjlighet 
till lång semester och det visade sig att jag skulle kunna vara valpledig  
i två och en halv månad. Underbart! Så funderade jag lite kring raser. 
Schäfer stod högt på önskelistan, men mina barn påminde mig om att 
det nog inte var rasen som jag älskade mest utan min kära Urex. Fun-

derade kring det och kom fram till att barnen nog hade rätt. Sen bör-
jade jag tänka på afghanhund. När jag var liten, i tioårsåldern kanske, 
så hade vi en afghanhund. Arabia hette hon. Jag mindes henne som 
en cool hund, mycket egna idéer och fantastiskt snäll och inte minst 
vacker. Därefter började jag söka information på internet och ju mer 
jag läste om afghanhundar så stod det klart för mig att det var en sån 
jag skulle ha. En clown, en livsnjutare, en underbar kompis, en tjusig 
afghanhund alltså! 

Då började letandet efter uppfödare som hade valpar tillgängliga. Det 
var svårt. Afghanhundar är ju inte så vanliga och tidigt i mars var det 
inte många afghanvalpar till salu alls. Att hitta en afghanvalp vid den 
här tidpunkten var ungefär lika lätt som att sälja isglass i januari...

Men så hittade jag kennel Leejoy’s. Och de gick i väntans tider. Deras 
championtik Leejoy’s Deliscious Delight, ”Anya”, skulle få valpar i slutet 
av mars 2014. Leena och Jonny hade varit till Holland och parat Anya 
med den för ett år Europa-stationerade-australiensiska-massor-med-
championattitlar Karakusch The Meow Factor, eller ”Ralph” som han 
kallas. Leena och jag pratade i telefon och det kändes än mer rätt att 
det skulle komma afghantassar i huset.

Nu började allt kännas riktigt kul igen. Vi hade namnomröstning i famil-
jen, Alfons, Charles, Spike, Fluffy var namn som blandades med Dexter 
och Sebastian. Men så var vi plötsligt överens. Han, för det skulle vara 
en kille, han skulle heta Franz!

Jag hade jobb i södra Sverige och i samband med det fick jag och min 
dotter möjlighet att hälsa på Franz (Leejoy’s Fire Fox) och hela hans 
familj. Vilka underbara hundar och vilka trevliga människor som de här 
hundarna hade, och vi hittade dem i Ösarp utanför Laholm. Franz var 
fem veckor och nu hade jag de längsta fem veckorna framför mig innan 
vi skulle åka och hämta hem Franz. 

Under de här långa fem veckorna tänkte jag på om jag kanske skulle 
ha två afghanhundar. Jag har nästan alltid haft två hundar. Och tänk 
vad kul de har av varandra. Och så slipper jag få dåligt samvete alla två 
gånger per år som jag går bio eller något liknande dit vovvarna inte kan 
följa med. Diskuterade med mina barn igen och bestämde att vi hämtar 
Franz först så får vi se sen.

Så äntligen en söndag i slutet på maj packade barnen och jag in oss i 
bilen för 100 mils resa över dagen t.o.r. till Laholm. Koppel var inköpt. 
Det hade tummats en del på ett halsband med diamanter, men slutade 
med ett praktiskt rundsytt läderhalsband. Det flashiga fick vänta ett tag.

Vi fick några underbara timmar i Ösarp. Valparna var så söta och de 
stora vovvarna underbart fina. Leena och Jonny dukade med smörgås-
tårta och bakverk. Jonny berättade att när man köper valp på Leejoy’s  
så får man Leena och Jonny på köpet. Och det är jag så glad för, om-
tänksammare människor får man leta efter. 

Det bar iväg hemåt. Nu med en valp och en halv resväska med bra-
att-ha-saker som Leena skickade med, allt från tuggben, valpfoder, 
leksaker till rosa filt med ”hemma-doft” som lille Franz skulle känna sig 
trygg med. 

En dryg månad efter att vi hämtat Franz, så blev det en ny utflykt till 
Ösarp och Laholm. Nu för att hämta Pamela (Leejoy’s Flashy Filippa), 
en syster till Franz. Mitt bästa beslut nummer två 2014, där bästa be-
slutet nummer ett 2014 vara att köpa Franz. Varför nöja sig med en, när 
man kan ha två!

Jag har två underbara hundar som är enormt sociala och trevliga. Och 
så olika... Pamela älskar fina saker. Till halloween köpte jag en lite ljus-
lykta i keramik i form av en pumpa. Den ställde jag på mitt stora var-
dagsrumsbord och så var det färdigpyntat för halloween. Jag såg att 

En efterlängtad dag!
Äntligen fick Susanne hämta hem lilla Franz.

>>
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Att vara afghanhundsägare för första gången

Pamela tittade på den och nästa gång som jag kom in i vardagasrum-
met ser jag Pamela stående på rumsbordet, eller egentligen så var hon 
bara där och hämtade keramikpumpan. 

Pamela och jag har inte samma uppfattning om vart den här pumpan 
pryder sin plats bäst. Jag har jag fått ställa den tillbaka ett antal gånger 
och Pamela hämtar den igen och igen och igen och ställer den på en 
plats som hon tydligen tycker är finare. Pamela har en annan väl ut-
vecklad talang. Hon snor saker. Ljudlöst kan hon plocka bullar ur en 
påse och ta bort bullpapper utan att man hör ett minsta prasselpip.

Och lilla Franzi som nu blivit så stor. Han ligger på rygg bredvid mig 
i sängen och är lika lång som mig själv. Och älskar att hoppa i vat-
tenpölar! Tänk ett barn som fått sina första gummistövlar som det ska 
hoppas med i vattenpöl... där har ni Franz. Han ser ut som en seriefigur 
när han hoppar rakt upp med alla fyra fötterna och sedan rakt ned igen. 
Det här är ju en aktivitet man som afghanhundsägare kan uppfatta som 
mindre charmig. Och konsekvensen kring det och en extremt blöt höst 
är att plånboken har fått gäspa en hel del. I hallen finns nu leggings, 
hundstövlar, regnovaeraller, overaller för lek i blött väder men inte regn, 
halskragar, fotmuddar m.m. Men varje inköp gör ju bara ont en gång 
och så pratar vi inte mer om den saken...

Afghanerna har också inneburit att jag fått nya vänner. På en prome-
nad i min hemstad i somras så mötte jag en tjej i min egen ålder med 
två afghanhundar och en storpudel, Ann-Sofie Johansson. Det är hon 
och jag som representerar afghanpopulationen i trakten. Jag har aldrig 
sett henne tidigare och så möts vi bara sådär och det har utvecklats till 
en värdefull vänskap. Sen har det blivit några utställningar också där 
Tammsvik representerar den största i alla fall ur ett afghanperspektiv 
och det har också varit kul. Efter de här utställningarna har vi kommit 
hem med olika färger på rosetterna, men gemensamt har varit att när vi 
sätter oss i bilen för hemfärd, så är det alltid de finaste och mest under-
bara hundarna som sitter i bilen. Kan man tänka sig!

Det blev en underbar sommar och en lika fin höst. Jag ser fram mot fle-
ra fantastiska år med Franz och Pamela som ger mig så mycket glädje 
och gränslös kärlek. Jag har hittat hundrasen för mig, mina två clowner, 
mina livsnjutare, mina underbara kompisar, mina tjusiga afghanhundar.

1 afghanvalp blev till slut två.
Susanne tillsammans med Franz och Pamela.
(Leejoy’s Fire Fox & Leejoy’s Flashy Filippa)

Franz och Emil i bilen.

*
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Att träna en afghanhund
Text & foto Helena WiströmEnkel hemmaträning

Många menar på att afghaner är 
svårare än andra hundar att träna. 
Att motivera och att få dem att lyda. 
Visst kan jag hålla med om att det 
kan stämma i många fall - min er-
farenhet är att det krävs en hel drös 
med tålamod, tid och mängder av 
gott godis för att få en afghan dit man 
vill ha den i denna typ av träning. Lik-
väl som man får vara beredd på att 
överraskas positivt får man också 
vara med på att det likväl kan miss-
lyckas och att afghanen går den väg 
den vill.

I detta stycke kommer jag att berätta 
om min syn på freestyleträning, jag 
vill poängtera att det finns många oli-
ka sätt att träna sin hund inför detta 
och att jag aldrig tagit en kurs inom 
området och är helt självlärd. Detta 
är helt enkelt min version och min 
berättelse på hur jag har lyckats att 
lära min hund de trick jag lärt henne.

Jag tävlar inte med min hund - ännu. 
Vi tränar däremot en hel del inför att 
en dag kunna starta just freestyle. 
Säkerligen skulle vi klara av ett ny-
börjarprogram men min feghet och 
känsla är just nu att hon inte alls 
kommer bry sig om mig väl på plats 
utan vandra iväg och ta chansen när 
hon faktiskt är utan koppel - springa 
fort är ju trots allt det allra roligaste.

När Seger var tre månader fick jag 
hem henne från uppfödaren. Vi bör-
jade inom kort att träna, främst i 
hjärngympesyfte - att stimulera detta 
energiknippe utöver promenader och 
bus. 

Tidigt lärde jag henne vad klickern 
innebar och hur den fungerade då 
min åsikt är att inlärningsprocessen 
går fortare. I mitt fall fungerade det, i 
andras fall kanske det inte alls fung-
erar.

Jag såg till att begränsa utrymmet 
vi tränade på eftersom vi alla vet att 
afghaner lätt kan distraheras och 
vandra iväg, särskilt i den åldern, för 
att gå och lägga sig i en mysig soffa 
eller hitta något spännande att tugga 
på. Detta gjorde att hon självmant 
kom till mig mellan de gånger som 
hon vandrade runt köksbordet ett 
varv eller två. 

Utöver detta såg jag till att alltid ha 
något gott godis att träna med, van-
liga leversnittar är inte alltid motiva-
tion nog för en fisförnäm långnäsa. 
Därefter handlar mycket om väntan, i 
alla fall om man använder klicker och 
då givetvis har klickat in sin hund. 
Man väntar ut en reaktion - att hun-
den sätter sig ner, lyfter på tassen, 
lägger sig, skäller, morrar, ställer sig 
på bakbenen. Det jag lärt mig när det 
gäller klicker är att man i början, när 
man väl klickat in hunden, ska klicka 

Klicker är enligt mig ett enkelt sätt att lära en hund att den gör rätt. 
Det finns många ställen som arrangerar klickerträningar!

>>
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på alla olika reaktionen hunden ger 
dig, för att lära honom eller henne att 
dem gör rätt och för att främja initia-
tivförmågan samtidigt som man vill få 
hunden att förstå vad klickern faktiskt 
gör och betyder - att den belönar ett 
beteende.

När man sedan känner att hunden 
förstår vad klickern innebär och 
självförtroendet är stärkt i och med 
att den får prova sig fram och har 
fått belöning för just det, att prova sig 
fram och ”gissa” vad man vill så bru-
kar jag rikta in mig på en sak jag vill 
lära in med ett kommando. 

Om man tar ”sitt” som ett exempel 
handlar det mycket om att vänta ut 
hunden efter att man sagt ”sitt”. För 
att hjälpa hunden på traven brukar 
jag ta en steg mot hunden med ena 
foten och luta mig framåt och säga 
”sitt” samtidigt som jag för godisen 
mot, och lite ovanför huvudet, på 
hunden. När hunden väl sätter sig 
är det viktigt att vara snabb med 
klickern så hunden inte hinner göra 
massa andra saker mellan det att 

den satt sig och du klickar - då får 
den svårt att förstå vilket beteende 
du belönar.

Jag anser att det är viktigt att foku-
sera på ett trick i taget, att verkligen 
se till att det första tricket sitter innan 
man börjar med det andra, för att inte 
förvirra hunden och för att hunden 
verkligen ska förstå vad man menar 
när man ber om en specifik sak. När 
man känner att hunden förstått kan 
man börja med nästa, lite enklare 
trick. Eftersom våra afghaner gärna 
fladdrar med tassarna i luften kan 
”high five” vara ett bra nästa steg.

När man sedan känner att hunden 
fattar galoppen och viftar på svan-
sen när du tar fram godispåsen och 
klickern och faktiskt tycker det är kul 
kan man avancera lite mer. I min me-
ning måste hunden inte vara matglad 
för att uppskatta och tycka om detta, 
bara man gör det till en rolig grej, 
överröser hunden med ”bra”, ”duk-
tig”, ”oj vad du kan” med lite halvf-
jantig röst brukar svansen gå på de 
flesta hundar.

Viktigt att tänka på när man kommit 
en bit i träningen och ska få ett spe-
cifikt trick att sitta, är att inte belöna 
hunden om den inte gör hela det 
önskade tricket eller om den gör ett 
helt annat trick, som du inte bad om. 
När det kommer till min egen hund 
tycker jag det ger henne mindre för-
virring och det önskade tricket lärs in 
fortare.

Som sagt gör jag bara detta på kul 
och det här är mitt sätt att träna min 
hund. Hundar så som människor är 
individuella och man får helt enkelt 
prova sig fram. Men de huvudegen-
skaper man måste ta med sig när 
man tränar en afghan till detta är: 
tålamod, vilja, glädje och beundran - 
som alla afghaner kräver, i alla lägen.

Jag hoppas att detta stycke har, om 
inte motiverat er, tänt en liten gnista 
inom er att vilja prova lära era afgha-
ner någonting. Ni kommer bli glatt 
överraskade vad de kan åstadkom-
ma!

Var noga med att fokusera på ett trick i ta-
get för att förhindra förvirring hos hunden.

Belöna hunden när den tar egna 
initiativ och provar sig fram!

*
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Rallylydnad Text & foto Helena Eriksson

- en tävlingsgren för alla hundar

Rallylydnad är en förhållandevis ung tävlingsgren och 
togs fram i USA år 2000. Till Sverige kom den 2005, och 
blev en officiell tävlingsgren först 1 juli 2011. Orsaken till 
att sporten växte fram var för att man önskade ett kom-
plement till den striktare tävlingslydnaden. Istället ville 
man ta fram en tävlingsgren för ”familjehunden”, där vem 
som helst skall kunna ställa upp och tävla. Idag ser själva 
momenten som ingår olika ut i olika länder, men gemen-
samt är att sporten växer snabbt och har blivit väldigt po-
pulär bara senaste året. 

Hur går det till?
Rallylydnad är en slags lydnadstävling med fokus på 
glädje, kontakt och följsamhet. I Sverige finns fyra oli-

>>

ka klasser, där nybörjarklassen är den lägsta, där efter 
kommer fortsättningsklass följt av avancerad klass och 
sedan den högsta klassen - mästarklass. Hunden och 
föraren genomför en av domaren byggd bana där en ny-
börjarklassbana exempelvis innehåller 13-15 moment. 
Varje moment beskrivs med hjälp av en skylt, och under 
transportsträckorna (ca 3-5 meter) mellan skyltarna skall 
hunden gå vid förarens sida. När man klättrar i klasserna 
ökar dels längden på banan, momenten blir svårare och 
domaren hittar på andra kluriga svårigheter som utma-
ningar för ekipagen. 

Skillnad mot tävlingslydnad
Sporten skiljer sig mycket ifrån den klassiska tävlingslyd-
naden. I rallylydnad finns exempelvis inga dubbelkom-
mandon. Man får prata och uppmuntra sin hund, visa 
med både röst- och handtecken vad man vill att hunden 
skall göra samt berömma den verbalt hela tiden. Positio-
nerna är inte lika strikta och på transportsträckorna skall 
hunden finnas inom 0,5 meter ifrån förarens sida, men 
det gör ingenting om den pendlar lite i position. Likheter 
med tävlingslydnaden är dock att man inte får röra vid sin 
hund, ha synliga belöningar eller dyl. 

För både gammal och ung
Både och unga och gamla hundar (och förare) kan tävla 
i rallylydnad. Hunden måste ha fyllt 10 månader för att 
få starta på tävling, men man kan träna grundfärdighe-
ter, moment och enklare kedjor långt före dess. Detta då 
sporten inte består av hög fart, tvära inbromsningar och 
rivstarter så som andra sporter gör. För sitt namn till trots 
så utförs banorna i ett normalt, åt det lite mer raska pro-
menadtempot. Momenten består till stor del av växlingar 
mellan sitt, ligg och stå samt stadga i dessa. I de två hö-
gre klasserna arbetar man även med hunden på sin hö-
gersida, så kallad högerhandling, vilket gör att hundarna 
inte heller snedbelastar sig så som i exempelvis lydna-
den. Alla rörelser utförs åt både höger och vänster, vilket 
gör att rallylydnaden är utmärkt gymnastik och fysträning 
för hundar i alla åldrar, även de som blivit för gamla för 
mer fartfyllda grenar. 

Regelsammanfattning
Som många andra grenar har rallylydnaden ett ganska 
omfattande regelverk. Det är många saker att hålla reda 
på, särskilt som förare då man skall både kunna innebör-
den av alla skyltar, reglerna kring dessa och dessutom 
hålla reda på både hund och sig själv. 

När man kliver in på tävlingsplanen startar bedömningen. 
Man har då 100 poäng, var efter det helt enkelt enbart 
kan gå utför. I rallylydnad får man avdrag för alla fel och 
misstag som görs. Avdragen är idelade i 1, 3, 5 och 10 
poäng. Vanliga avdrag är exempelvis sträckt koppel (-1 
poäng varje gång det sträcks), nosande (-1 poäng varje 

Sitta vid sidan och titta på matte är Cerberus 
svåraste trick. Här ska hunden vara rakt vid 
sidan och inom en halvmeter från föraren.
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gång hunden nosar på mark, skyltar, konor), bristande 
samarbete samt förarfel. Råkar man göra fel övning vid 
en skylt får man direkt 10 minuspoäng, även om det inte 
var meningen. 

Om man vid prisutdelningen visar sig ha 70 poäng kvar, 
eller mer, då har man vad som kallas för en kvalificerad 
runda. Efter tre sådana rundor får man dels ansöka om 
titel till sin hund (Rallylydnadsdiplom, RLD N/F/A/M) och 
dels får man - om man vill - byta upp till nästa klass. Man 
kan också vara kvar i en lägre klass så länge man vill. 
Har man väl startat i en högre klass får man dock inte 
backa. 

Klassindelningen
Nybörjarklassen är alltså den första klassen i rallylydna-
den. Här har man hunden kopplad, och stor hänsyn ges 
runt om planen. Det är allra oftast stora ytor runt om där 
ingen skall vara och störa ekipaget som i stunden tävlar. 
När man har gått sin runda är man klar. 

Fortsättningsklassen tävlas med hunden okopplad. Här 
försvårar man genom att dels öka längden på banan med 
några skyltar, samt göra övningarna lite svårare. Ett ex-
empel är en skylt vid namn ”åttans frestelse” där man går 
i en åtta runt två konor. I mitten finns en leksak samt en 
skål med godis utplacerade, med ca 1,5 meters avstånd. 
Där emellan skall man passera - utan att hunden lämnar 

sidan på föraren. En fortsättningsbana består av moment 
både från nybörjarklass och fortsättningsklass. 

Avancerad klass har ytterligare lite längre bana. Här 
implementeras den så kallade högerhandlingen, så här 
skall hunden kunna genomföra samtliga moment från 
nybörjarklass, fortsättningsklass samt de för avancerad 
klass nya momenten, men på både höger och vänster 
sida om föraren. Efter att man gått sin bana skall man 
sedan utföra vad som kallas för ”honnören”. Honnören 
består i avancerad klass av att hunden skall sitta eller 
ligga bredvid eller framför föraren i 1,5 minut samtidigt 
som nästa ekipage tävlar på banan. Hunden får inte röra 
annat än huvudet. I denna klass är hunden lös under ba-
nan men kopplad i honnören. 

Mästarklass är så den högsta klassen. Här plussas det 
på ytterligare moment, och hunden skall kunna jobba 
bort ifrån föraren lite mer. Man tränar att skicka hunden 
till kona, backa bort ifrån föraren, apportera m.m. Även 
här avslutar man med att stå i en honnörsruta, men här 
med hunden lös samt att det även kan vara ”stå” som 
moment.

Totalt finns det ca 70 skyltar och där med ca 140 olika 
moment som hundarna skall kunna för att kunna tävla i 
mästarklass. 

En av svårigheterna i rallyn är att det finns så många olika moment. Det gäller att hunden lyssnar och är 
uppmärksam på vad vi ber den om, och att föraren är duktig på att förklara vad som ska göras. 

Som hundtränare måste man tänka igenom allt man skall göra för att kunna vara tydlig mot sin hund. 
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Mina erfarenheter
Jag har startat två av mina afghaner i rallylydnad. Zo-
ria som är en riktig humörsfröken har tävlat i nybörjar-
klass, haft flera pallplaceringar och tagit sin titel. Hon har 
även totalvägrat att göra annat än att äta godis. Zoria är 
egentligen inte lydnadstränad, men om hunden kan sitt, 
ligg, stå och så kallad handtarget så kommer man långt 
i denna klass. 

Cerberus är mer tränad, och jag har satsat på att försöka 
få upp honom till mästarklass, just för att svårigheten lig-
ger i de högre klasserna. Det tog lite drygt ett år, men 
det gick! Cerberus gled igenom nybörjarklassen. Fort-
sättningsklassen gick också smidigt så när som på en 
”lövincident” (roligare att kasta löv i luften och busa än 
att koncentrera sig).  Sedan kom avancerad klass. Oj vil-
ken resa. Cerberus kunde momenten sedan innan, men 
fick nu under sommaren 2014 för sig att det var himla 
skoj att istället springa runt och busa på planen. Många 
diskningar ådrog vi oss, och sedan några resultat strax 
under 70 poäng. Han kunde men ville inte. En och annan 
runda gick helt galet bra, men så höll domaren inte riktigt 
med. Men efter mycket om och men skrapade vi ihop 
våra tre godkända rundor, och vips så hade vi nyckeln 
upp till mästarklass. 

I skrivandets stund är det två veckor kvar till vår debut. Vi 
tänkte att vi slår på stort och debuterar på ”stora Stock-
holm” under luciahelgen. Ska man så ska man, och jag 
är van att bjuda på lite knasigheter. Som alla afghanmän-
niskor vet så har vi kanske inte riktigt samma förutsätt-
ningar som många andra, och Cerberus får inte träna för 
ofta för då ledsnar han. Många tror att vi tränar mycket, 
men sanningen är den att vi snarare tränar intensivt när 
vi gör det. Nyckeln är att planera och utvärdera sina 
pass, så tar man sig snabbt framåt. Så vi tutar och kör 
helt enkelt. Han kan momenten separerade ifrån varan-
dra, det är i kedjor som de blir svåra. Men vad gör det om 
det går lite dåligt, det är vi vana vid vid det här laget. Och 
kul, det har vi alltid! 

Jag rekommenderar varmt rallylydnaden som en kul gren 
att träna - och tävla i om man vill. 

Hunden skall även kunna gripa 
och bära ett föremål i mästarklass. 

Att backa rakt bakåt, stanna på signal och sedan 
stå blick still tills föraren är bredvid hunden är 

ytterligare ett mästarklassmoment.
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- Passar alla hundar, stora som små, unga som gamla
- Består av fyra olika klasser
- Stora och små hundar tävlar mot varandra
- Även blandraser får tävla i rally
- Följsamhet och glädje premieras
- Bygger inre muskulatur och stärker hunden balans
- Vill man kika på en tävling så hittas de på www.sbktavling.se

Faktaruta rallylydnad

Faktaruta afghaner i rallylydnaden 
- Det finns fyra afghanhundar som har startat på officella rallylydnadstävlingar i Sverige
- Mest tävlad i rallylydnad är Cerberus - Khaos Deewhy - med sina 24 starter 
- Cerberus har totalt 6 diskningar, 10 kvalificerade rundor samt 8 rundor med under 70 poäng. 
- Cerberus har idag tre rallylydnadstitlar, RLD N, RLD F och RLD A. Han debuterade i mästarklass 
på Stockholmsmässan och fick där sitt första kvalificerade resultat i högsta klassen.
- Khaos Galaxy Raby, ”Zoria”, har startat 6 gånger i nybörjarklass, har en diskning, fyra kvalifice-
rade resultat och titeln RLD N.
- Kingsleah Crazy Horse, ”Ella”, har startat tre gånger i nybörjarklass samt fått titeln RLD N
- Summerstorms Destiny’s Design, ”Zing” har startat två gånger och fått ett kvalificerat resultat i 
nybörjarklass. 

Hinder ingår i de tre högre klasserna. Utförandet 
varierar, och ibland ligger det leksaker och godis 

på andra sidan för att störa hunden.

I mästarklassen skall hunden kunna skickas 
ut på avstånd, som här då Cerberus går och 
ställer sig vid en kon och stannar på signal.
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Dog Parkour Text & foto: Malin Andersson, Dogparkour Sweden

Träningsformen går ut på att låta hunden balansträna med hjälp av den 
omgivning du som hundägare har tillgång till. På landet kan det handla 
om sandlådor, betongsuggor eller staket. I stadsmiljö kan man använda 
sig av parkbänkar, räcken, murar, fönsterbleck, papperskorgar, lyktstol-
par och elskåp. Sedan får vi inte glömma skogen, som är en enda stor 
terräng av perfekta och naturliga hinder. 

Varför ska man då träna parkour med sin hund? Faktum är att den här 
typen av träning har många positiva effekter, både fysiskt och psykiskt 
för hunden. Många hundar är inte medvetna om att det är de själva som 
styr sin framdel, bakdel och de fyra tassarna. Genom att balansträna 
med din hund får den en bra kroppskontroll. 

I takt med att hunden tränar upp sin balans ökar också självförtroendet 
och parkour är perfekt för osäkra och rädda hundar. Parkouren kan 
dessutom bli ett perfekt verktyg för hundar med problembeteenden, 
som utfall eller jakt till exempel. Istället för att hunden ska skälla på mö-
tande hundar eller jaga efter vilt kan man träna hunden till att erbjuda 
alternativa beteenden, som att sätta framtassarna mot en lyktstolpe el-
ler hoppa upp på en parkbänk. Den här träningsformen ger också en 
kontaktsökande hund och förbättrar följsamheten. 

Börja med att lära hunden sätta tassarna mot en vägg. Locka först upp 
hunden med en godis i handen, men byt ganska snart ut lockandet mot 
att du pekar mot väggen och en verbal signal. Belöna nere på marken, 
efter att hunden har hoppat upp med tassarna. 

Parkour? Ja, ni vet sådana där knäppa människor som kastar sig ut från hustak och voltar 
mot väggar. Men dogparkour då, vad är det? Precis vad det låter som, parkour anpassat 
för hundar! 

>>
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Försvåra övningen genom att träna på träd i olika storlekar och till sist 
lyktstolpar, som kan vara riktigt knepiga och hala. När kommandot sitter 
ordentligt och hunden vet vad den ska göra kan ni börja träna på alla 
möjliga olika hinder; stenar, parkbänkar, papperskorgar, staket, murar, 
stänger, elskåp, sandlådor och stubbar. Genom att träna ordentligt på 
den här övningen lär sig hunden att skilja på fram- och baktassarna, 
vilket ger en bättre kroppskontroll och minskar skaderisken i takt med 
att övningarna blir svårare. 

Nästa steg är att lära hunden kliva upp på ett hinder, istället för att 
hoppa eller ta ett skutt upp. Även här är det meningen att hunden ska 
öva upp sin kroppskontroll och inte okontrollerat flyga upp på det du 
pekar på. Håll hunden i selen och bromsa den om det går för fort. Tänk 
på att det här ska vara roligt - både för dig och hunden! Därför är det 
viktigt att hela tiden se till att hunden lyckas med övningen och att du 
belönar ordentligt när den gör rätt. Om det blir fel ska du inte bestraffa 
hunden, inte ens genom att säga ordet ”nej”. Testa igen eller gå vidare 
och välj en annan övning istället. Använd alltid sele och låt inte hunden 
landa från höga hinder på hårda underlag, eftersom det sliter på hun-
dens handleder. 

Nu är ni igång med träningen och möjligheterna är oändliga! Utmana 
dig själv att hitta hinder på kvällspromenaden, som du aldrig tidigare 
tänkt på. 

Gå in på vår hemsida www.dogparkour.se för att lära dig mer om 
dogparkour och bli medlem i vår Facebook-grupp, Dogparkour 
Sweden, för att inspirera och inspireras av andra hundägare. 

*
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Extra kul på promenaderna med 

Dog Parkour
Text Birgitta Strömberg

När jag anmälde min första afghan till nybörjarkurs i agi-
lity hos Apollogruppen, var man rätt tveksamma till att 
afghaner kunde vara med. Men min afghanhund Oskar 
lyckades till och med tävla med godkänt resultat i agility 
(under artistnamnet ”flygande mattan”) och även i lydnad. 
Så nu två afghaner och tio år senare är det ingen som 
blir förvånad längre över att afghaner KAN allt (nästan)! 

Apollogruppen är en lokal kennelklubb till STOKK, som 
håller kurser och tävlingar i lydnad, agility, rallylydnad 
och spår, samt även kurser i freestyle, trix- och aktivi-
tetskurser. Vi har provat på det mesta. Dessutom finns 
”månadens utmaning” på klubbens Facebooksida. Varje 
månad annonseras en ny utmaning. Då har man också 
en månad på sig att lära in ett nytt trix, dokumentera 
detta och publicera på Facebooksidan. Alla som skickar 
in ett bidrag är med och tävlar. Vinnaren utses genom 
lottdragning.

Utmaningarna skiftar och bland annat att kunna krypa, 
vinka, rulla boll har funnits med. Och i våras var det alltså 
Dog Parkour. Hundarna skulle utföra minst tre olika val-

fria moment. Lite tips och idéer fick vi tillsammans med 
utmaningen, och sen var det bara att gå ut och träna 
och testa olika varianter. Hela månaden blev det som 
en sport att hitta nya bra ”parkourhinder”. På varje pro-
menad hittade man några nya mer eller mindre omöjliga 
utmaningar.

Dog Parkour, (stads- eller skogsagility) är egentligen en-
kelt, då det inte behövs någon utrustning. Man utnyttjar 
det som finns runt omkring som träd, parkbänkar, stenar, 
staket, statyer m.m. Titta er omkring, det finns massor 
med kul utmaningar. Våra spänstiga och smidiga afgha-
ner passar suveränt för detta. Hundarna får balansera på 
en mur, krypa igenom ett hinder, hoppa mellan lämpliga 
stenar eller bänkar, gå i åttor genom ett cykelställ, gå på 
en trädstam, springa slalom mellan stolpar, eller vad som 
nu finns till hands.

Stina har tränat agility tidigare och det var lätt att lära 
henne nya typer av hinder.  Alice som då var fem måna-
der försökte att göra likadant - och lyckades riktigt bra. 
När vi provar något nytt försöker jag visa och locka med 

>>

Lexie, Stina och Alice i lekparken. 
Klockan 10 på kvällen veckan före midsommar är det rätt tomt på barn.
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godis. Det visar sig att det är enklare att lyckas om man 
har en bit av söndagssteken med sig, än om man har en 
gammal Frolic. För mina hundar verkar det vara enklast 
att hoppa upp på eller hoppa över olika föremål. Balan-
sera är minst populärt. 

När vi hållit på ett tag med att leta nya hinder behövdes 
väldigt lite uppmuntran, det räcker oftast att jag pekar på 
någonting så testar de att hoppa upp på bänken, stenen 
eller vad det nu råkar vara. Numera hittar båda hundarna 
egna hinder som de testar utan uppmaning.  

Man kan använda kommandon för olika typer av hinder. 
”Trädet” betyder att man ställer sig på bakbenen mot ett 
träd, en stolpe eller liknande.  ”Upp” betyder att man hop-
par upp, antingen med frambenen eller hela hunden, osv.

Det bästa med Dog Parkour är att man blir mer aktiv på 
vardagspromenaderna och hundarna blir glada. Det finns 
inga regler, utan man kan sätta sina egna mål. Och det är 
ingen tävling! Hundar med dåligt självförtroende kan bli 
frimodigare av träningen och stökiga unghundar får lite 

annat att göra än att jaga löv och ekorrar och slutar med 
att rycka axeln ur led. 

Jag ser egentligen inga risker med Dog Parkour. Som 
vanligt måste ju musklerna vara uppvärmda innan an-
strängning, men det får man ju liksom på köpet genom 
att promenera. Skaderisken är nog betydligt större när 
hundarna springer ut på gården direkt från soffan och 
försvinner runt huset i maxfart efter grannens katt. Hun-
darna kan naturligtvis halka eller fastna eller skada sig på 
vasst underlag, men det är nog inte större risk än vid en 
vanlig promenad. 

Ut och prova! Det är hur kul som helst. Bilderna visar ett 
litet urval av vad jag hittat på mina promenader.

Alice, Stina och jag börjar ladda för nya utmaningar i ja-
nuari då Apollogruppen ordnar inomhusträning i agility 
och rallylydnad (läs mer på apollogruppen.com).

>>

Balansera är inte så populärt, men den här muren i 
Aspudden är lagom hög och stabil för Stina.

Cykelställ kan användas som 
en tunnel eller en slalombana.
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Skyltfönster kan fungera, 
fast prova helst innan 

affärerna öppnar.

Det är lättare att gå runt 
utan koppel.

Alice hoppar gärna 
från sten till sten.

Statyn heter ”Efter badet” och här sitter 
ofta barn också. Det är en kul plats för här 

kan man få flera hinder i följd. 
(Det finns ett klipp på You Tube http://youtu.be/HO6W8ryKih4)

Alice gör ”apan”. Slottsparkour på Kina slott.
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Fontänbad uppmuntras 
inte i vanliga fall.

I Västertorp finns många 
statyer som kan användas.

Alice överraskade med att 
hoppa upp utan uppmaning.

Oskar-”den flygande mattan” 
som startade allt. Han var otrolig. 

Nuvarande hundar har en 
del att jobba på för att 
komma i Oskars klass. 

”Betongsuggor” finns i många former. 
Här finns fyra lejon som kan användas.

Utanför ishallen i Falun! 
Dagen därpå var det frost och då kunde 

Alice inte ta sig upp.
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Elisabet Levén och Sven Westerblad

50 år med afghaner
Tidningsredaktionen har bett oss skriva lite om våra liv med afghaner, vilka vi haft genom 
åren, hur de lever hemma, hur vi sköter dem och tränar dem för utställning.

Både Sven Westerblad och jag Elisabet Levén, hade afghaner innan vi 
träffades och jag firar 50 år med rasen i år. Jag fick min första afghan 
på juldagen 1965. Vår boxer hade fått en hjärnblödning och även om 
hon överlevde insåg vi att hennes dagar nog var räknade, och vi ville 
inte vara utan hund. Det var inte alls självklart att det skulle vara en 
afghan. Jag var ”hästtjej” och rasen som hörde ihop med hästar på 
den tiden var dalmatiner. Alltså stod en sådan högst på önskelistan 
men jag hade också sett en afghan någonstans och tyckt att det var 
nog den vackraste hund man kunde tänka sig. Min mamma ringde till 
Kennelklubben och frågade efter valpar och någon dalmatiner fanns 
inte att uppbringa men det fanns afghanvalpar i Hägersten ca 20 mils 
resa från oss. Mamma ringde dit och det fanns en hanvalp kvar, men 
han var inte någon kommande utställningshund då han redan hade ett 
rejält överbett. Det spelade inte oss någon roll då vi inte hade en tanke 
på utställningar, utan vi ville bara ha en hund.

Peppe - eller mer officiellt - Jawahars Pepe ll följde med oss hem och 
livet blev aldrig vad det varit. Enligt uppfödaren Agneta Lönnqvist var 
valpen väldigt känslig, och kunde möjligen få vistas vid öppet fönster 
kortare perioder. Peppe tyckte det var fånigt. Han lånade en täcke av 
en welshterrier och tillbringade timmar med att åka kana i en snöhög. 
Det var mycket snö på den tiden även i Östergötland och vi hade skot-
tat ner snö från taket, så högen var enorm. Som ett litet barn sprang 
han upp för kullen, kanade ner och så upp igen. Han fortsatte med lik-
nande upptåg hela sitt liv och det var aldrig långtråkigt i hans sällskap. 

Trafiken var som tur var inte densamma då som nu, för då hade hans 
liv säkert inte blivit så långt. Han rymde så fort han kunde och blev en 
kändis i grannskapet.

Även om Peppe inte var någon utställningshund (som sina mer be-
römda kullsystrar La Femme och Tiffany) så höll vi kontakten med upp-
födaren och umgicks också med henne och hennes familj en del. En 
gång när vi var på besökte dem hade kenneln haft ytterligare valpar 
som var 3-4 månader. Agneta ville att vi skulle åka och titta till en valp 
som enligt ägaren var folkilsken. 

Vi åkte till ett sommarstugeområde någonstans utanför Stockholm och 
där träffade vi den gulligaste valp man kan tänka sig. En lurvig brind-
lepojke som lekte och jagade alla barn som fanns i området. Klart det 
gjorde ont, vi vet ju alla vilka nålar valpar har i munnen, men folkilsken 
- näää. Ni förstår nog hur det slutade, vi åkte hem med två afghaner 
helt oplanerat. Afghanvalpen var Mirre eller INT & NORD CH Jawahars 
Dante. Jag som inte var ett dugg utställningsintresserad följde med Ag-
neta på utställningar och anmälde Mirre. Han började ganska snart bli 
synnerligen framgångsrik. Han var årets afghan ett antal gånger och 
vann stort i både i Sverige, Norge och Finland (de enda länder man fick 
åka till på den tiden). Han vann både grupper och best in shows. Mirres 
mamma var förresten Peppes kullsyster CH Jawahars Tiffany. Det är 
alltså Mirres fel att jag idag snart ett halvt sekel senare fortfarande åker 
runt världen och ställer ut afghaner.

Elisabet Levén och Sven Westerblad tillsammans med Nacira.
Foto Kristy Bello Herrera

>>
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När man åker runt på utställningar får man många vänner och bekanta 
och jag lärde känna Christina Jernberg som födde upp under namnet 
El Khyria. Hon hade vackra afghaner men anledningen till att vi besökte 
henne var att min mamma ville ha en liten hund och hon hade fallit för 
miniatyr bullterrier som Christina födde upp vid sidan av afghaner och 
yorkshireterrier. Det blev ingen minatyrbullterrier men väl yorkshireter-
rier, två stycken som döptes till Mimmi och Mumrik. Mumrik var vansin-
nigt söt men fick bara en testikel medan Mimmi ställdes ut. 

Christina har på grund av handikapp alltid haft svårt att visa sina afgha-
ner och vid den här tiden började hon fråga mig om jag kunde hjälpa 
henne och vi började umgås allt mer. Christina hade bland annat en 
dansk tik, CH El Kamas Nahrimah, som var otroligt vacker och när hon 
parades med Mirres pappa Ch Panameric of Stormhill ville jag väldigt 
gärna ha en valp. Devil eller INT CH El Khyrias Dancing Devil, född 
1971 flyttade hem till oss. Han var hyfsat framgångsrik men då han 
tyvärr saknade fyra tänder, alla P-ettor, uteblev de framgångar hans 
exteriör borde gett honom.

År 1972 föddes El Khyrias Hazztafer (Hans). Han var speciell redan 
som valp, och Christina lär ha sagt att blir inte den här någonting så får 
jag aldrig en stjärna. Under Hans första år visade jag Devil och Hans 
med hjälp av diverse handlers bl a Bo Bengtson, Birgitha Runmarker 
och Sven Eklöf. Han hade BIS-placeringar redan i unga år och man 
såg tidigt att han hade något speciellt. Tyvärr finns det inga kort el-
ler videos som gör denna hund rättvisa men i mina ögon var han helt 
fantastisk. Man pratar om att afghaner ska röra sig så utan att röra 
marken - och så gick Hans. Hans huvud och uttryck var helt fantas-
tiskt men som sagt det var när han rörde sig som man helt tappade 
andan. Mitt liv med Hans började när Christina hade anmält honom 
till Helsingforsutställningen och behövde en handler, ville jag åka till 
Finland med Hans?? -Ja, varför inte. Hans var redan då en berömdhet 
så lite pirrigt var det allt. Vi kom till Helsingfors med färjan på morgonen 
och skyndade iväg till utställningen. Afghanerna hade redan börjat och 
jag möttes av beskedet att jag skulle in i ringen omgående. Borstade 
snabbt ena sidan, blev individuellt bedömd och borstade sedan andra 
sidan. Hans blev både BIR och BIG den dagen, och efter det var han 
min utställningshund. Han var så otroligt framgångsrik och ett år slu-
tade han som tvåa årets hund men på den tiden förstod jag inte hur 
stort det var. Han vann gruppen på Stora Stockholm ett antal gånger 
och en av våra mest berömda svenska domare, Ulla Segerström, sa i 
en intervju i en hundtidning att Hans var den vackraste hund hon sett. 
Många hundmagasin har med jämna mellanrum frågor till uppfödare 
och domare om vilken afghan de anser varit den bästa genom tiderna 
och fortfarande idag 40 år efter Hans födelse brukar ca hälften av sva-
ren vara El Khyrias Hazztafer. Bo Bengtson har uttalat att han var den 
bästa någonsin någonstans.

Min nästa afghan var givetvis en avkomma till Hans, INT & NORD CH 
El Khyrias Possible Winner, eller Hjalmar till vardags. En guldfärgad 
hane som var betydligt kraftigare och tyngre än Hans, men ändå med 
fina lätta rörelser. Även han var en framgångsrik utställningshund, men 
naturligtvis långt från att mäta sig med sin berömde far. Hjalmar använ-
des liksom mina tidigare hundar i avel och en av valparna orsakade att 
jag mötte min blivande man. En av Hjalmars valpar, uppfödd av Camilla 
Mellberg, (Kennel  Ismail) hade omplacerats till Sven Westerblad våren 
1984. Camilla tyckte att han borde träffa ägaren till Caminos pappa så 
hon bjöd hem oss båda på middag. Med på middagen var också min 
Hjalmars son Ebbe, CH El Khyrias Do The Impossible. Som en extra 
krydda visade det sig att Sven redan 1971 ägt en son till Mirreson Is-
mails Lafhari även han uppfödd av Camilla, så vi var ju redan dubbelt 
släkt. Vi fortsatte att träffas och så småningom ville Sven ha en afghan 
till och det blev den inte helt okända Uffe, INT & NORD CH El Khyrias 
Never Say Never Again. Kullen var en kombination av en linjeavlad tik 
på Hans (CH El khyrias X-Hansia) och en australiensisk import (CH 
Razmundah Psidium). Kullen var synnerligen framgångsrik. Det var 
fyra valpar i kullen, tre tikar och en hane (Uffe) och samtliga blev cham-
pions och tre var vinstrikaste afghaner i sina hemländer Norge, Italien 
och Sverige. 
 
Att Sven och jag gifte oss 1986 i Paris var var också hundarnas fel el-
ler förtjänst. Vi skulle till Frankrike för att visa Uffes syster på den stora 
Falapa-utställningen i slutet av september, och under sommaren kom vi 
på att kanske skulle vi gifta oss när vi ändå passerade Paris på vägen 
hem. Sagt och gjort, vi ringde svenska ambassaden och frågade och 
de hade en ledig tid. Det visade sig att de endast vigde på torsdagar 
,men vi fick en tid den första oktober. Senare har vi fått veta att det 
nästan var omöjligt att överhuvudtaget få en tid, så det här måste ha 
varit ett återbud. 

Int & Nord Ch Jawahars Dante.

Int & Nord Ch El Khyrias Dancing Devil.
>>



54

En annan av Uffes systrar Anna ägdes av en ung pojke i Norge, Åge 
Gjetnes. Vi kände inte varandra men på en Skoklosterutställning kom 
Åge och frågade om vi kunde tänka oss att ställa ut Anna, El Khyrias 
Never The Less i Sverige och försöka få henne till champion. Anna 
anlände på Stockholmsutställningen samma år i december och debu-
terade på Vinthundsspecialen i Stockholm i februari. Hon fick förutom 
cert även BIR och BIS och efter det vann hon 13 BIR i rad. Givetvis 
vinstrikaste afghan i Sverige vilket hon sedan följde upp med ett antal 
vinstrikastetitlar i Norge och hon var även högt placerad på Bamselis-
tan något år. 

När Anna skulle paras var vi överlyckliga över valet av hanhund - en 
stor favorit US CH Pahlavi Puttin’On The Ritz. Naturligtvis måste en av 
valparna flytta till oss. Valparna föddes i augusti på norska västlandet 
där Annas båda ägare Åge Gjetnes och Elsa Storesund bodde. Vi hade 
inga möjligheter att åka dit, då vi redan planerat en resa till Australien 
men Christina Jernberg var hygglig och åkte för att välja valp åt oss. 
Hon valde två möjliga hanar och Åge och Elsa hade vänligheten att 
behålla båda tills vi kom hem, lagom till decemberutställningen i Göte-
borg. Åge tog med båda de fyra månader gamla valparna dit och jag 
måste säga att jag tyckte att båda var lika fula. Att det blev just Fred, 
Yesterday Today And Tomorrow, som följde med hem var rena tillfäl-
ligheten och lite beroende på att vi hellre ville ha en guldfärgad hund 
än en brindle. 

Efter några månader utvecklades denna fula ankunge till en svan och 
på sin första SKK-utställning på våren i Västerås blev han BIS valp. 
Fred var sedan extremt vinstrik under hela sin utställningskarriär, och 
den första hund vi visade på kontinenten där han även blev tysk cham-
pion och BIS-2 i Berlin - 10 år gammal.

Nu började vi få lite för många hundar för att bo mitt i ett villaområde 
med affär, busshållplats mm utanför grinden. Vi var alltid oroliga för att 
hundarna skulle störa grannar och vi började söka efter ett hus på lan-
det. Inte det lättaste då vi ville ha ett relativt nytt hus som inte behövde 
renoveras från grunden. De som annonserades ut med ”lantligt läge” 
var i allmänhet placerade på en äng som delats i fyra delar. År 1991 
hittade vi vårt nuvarande hus och blev överförtjusta från första början. 
Exakt vad vi ville ha. Huset var tre år gammalt och låg verkligen lantligt 
med hästar utanför knuten.  Vi var en säljarens önskeköpare då vi bara 
sa ”vi tar det” utan besiktning, utan prutning vi bara slog till men det har 
vi aldrig ångrat.

När en ny hund flyttat in i vårt hus har de i allmänhet varit släkt med 
någon som redan bor där. Harry, eller CH Gengala Been There, var ett 
undantag. Som sagt var vi i Australien 1988 och där besökte vi bland 
annat kennel Gengala. Vi blev imponerade av flera av hundarna där 
och sa att om de fick någon valp som kunde passa i Sverige så var vi 
intresserade. Vi fick flera förslag men inget som vi verkligen gillade. 
Efter att Jim och Mary Hickie besökt oss i Sverige kanske de mer insåg 
vad vi ville ha, och ganska snart fick vi en video på en i vårt tyckte fin 
black and tan hane. Den ville vi ha och efter en tid anlände Harry till oss 
i fullt vinterväder från sommaren i Australien. Han misstyckte inte utan 
älskade i hela sitt liv att göra änglar och dyka i snön. Harry var verkligen 
i lyckträff och 1997 blev han årets vinstrikaste hund av alla raser.

Samtida med Harry hade också Anthon, Xciting So Far So Good flyttat 
hem till oss. Han var son till Fred, barnbarn till Uffe och barnbarnsbarn 
till Ebbe. Han tillhörde verkligen familjen. Anthon var en jättesöt valp 
och junior men hade sedan en mellanperiod då vi inte visade honom 
alls. Plötsligt vid fem års ålder förändrades han totalt. Vi tog med honom 
till lilla Stockholm 1998 där han blev BH-4, nästa start var i Västerås två 
veckor senare där han blev BIR, BIG och BIS-2 och det följde han upp i 
Österbybruk ytterligare någon vecka senare där han gick hela vägen till 
BIS under Mr Frank Sabella, fortfarande utan att vara champion. Året 
slutade med att han blev #8 årets hund. Vi fortsatte visa honom också 
som veteran, och år 2002 fick han den prestigefyllda titeln ”Veteran of 
Veterans” på galan på Grand Hotell.

En annan stor personlighet vi haft är Sammy, INT CH New Fashion 
Royal Academy. Han var en ren Gengala hund, son till Harry och mam-
man var en Gengalatik men Sammy var född i Sverige. Han kom till 
oss samma helg som hans pappa Harry blev årets hund och Sammy 
var med på mässan och firade. Sammy hade den mest fantastiska do-
minofärg man kan tänka sig, och ett otroligt vackert huvud och uttryck. 
Åsa Lindholm har tagit helt fantastiska kort på honom, vilka finns repre-
senterade i många böcker såväl i Sverige som utomlands och han är 
spader ess i SKK:s kortlek. Sammy var synnerligen iögonfallande men 
dessutom välkonstruerad med fina rörelser. Han var inte utan fram-

Int & Nord Ch El Khyrias Hazztafer 
vinner gruppen på stora Stockholm.

Int & Nord Ch El Khyrias Possible Winner.
>>
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gångar i ringarna heller och slutade som #7 årets hund 1999. Yury Gei-
dons som tillbringade några somrar hos oss var en av Sammys största 
beundrare och han visade honom till BIS-veteran vid ett flertal tillfällen.

Ett annat Fredbarn i vårt hus var CH Punapaulan Jalna. Hon skulle 
inte alls bo hos oss utan vi lovade hennes uppfödare och ägare Riitta 
Aho att ta hand om henne då hon var på resa en period. Sven föll full-
ständigt för Jalnas charm och övertygade Riitta om att Jalna skulle få 
stanna hos oss. Det tror vi inte att vare sig Riitta eller vi ångrat. Jalna 
var en fantastisk hund att ha hemma och även framgångsrik i ringarna. 
År 2001 var hon vinstrikaste afghantik i Sverige och 2002 vinstrikaste 
afghan och #5 vinstrikaste hund av alla raser.

År 2000 arrangerades Afghan Hound World Congress i Australien och 
vi gjorde vår andra resa till denna kontinent. Återigen föll vi för en av 
Gengalas hundar. Denna gång en juniortik vid namn Gengala Just Like 
That. Hon var tyvärr såld till USA så vi kunde inte få henne men inte 
långt efter att vi kom hem fick vi ett meddelande från Jim Hickie att 
köparen i USA hoppat av och om vi fortfarande var intresserade så 
kunde vi få köpa tiken. Vi sa ja och Olivia anlände. Olivia visades inte 
helt utan framgång i Sverige och blev såväl internationell som nord-
isk champion och år 2005 var hon vinstrikaste tik och 2006 gick hon 
hela vägen till vinstrikaste afghan. Olivia deltog också på Grand-galan 
och år 2007 fick titeln ”Champion of Champions”. Hon deltog sedan på 
världsutställningen i Stockholm och blev där VWW-08. Olivia hade sina 
största framgångar tillsammans med sin delägare Madelene Thorman 
Persson, till vilken Olivia även flyttat.

Figge, INT CH Xciting Xtravagant Creation, bodde hos MadeleneThor-
man men flyttade in hos oss, samtidigt som Oliva flyttade till Madde 
och vi delägde också honom. Figge var efter en av våra amerikanska 
favoriter CH Genesis Ambelike Silver Charm undan CH Xciting Heart 
Of Gold som i sin tur var efter vår Harry. Figge var en reslig hund med 
strålande rörelser och iögonfallande dominobrindlefärg. Han var ingen 
unghundsstjärna men fick sitt första cert vid 18 månaders ålder, sitt 
championat strax efter tvåårsdagen och sitt första BIS på SKK innan 
han fyllde tre år. År 2005 var han vinstrikaste afghan i Sverige och ock-
så #5 på årets hund lista och 2007 #9 årets hund av alla raser. Figge 
fick också världsvinnartiteln i Stockholm 2008. År 2009, 9 år gammal, 
ställdes han ut en dag på Skoklosterutställningen och blev BIS på af-
ghanspecialen. År 2005 var ett bra år för Figge och Olivia. De slutade 
året som vintstrikaste afghan respektive vinstrikaste tik.

Figge var den första hund vi ställde ut i USA. I september 2004 bar det 
av till Atlanta för utställningar under två veckoslut i rad. På sin första 
utställning vann han rasen, fick sin första major och blev grupp-4. Han 
ställdes ut på totalt sex utställningar över nio dagar och sedan kunde vi 
åka vi hem med en amerikansk champion. Det hade vi inte kunnat tro 
på i vår vildaste fantasi.

Albin, INT CH Waiting On A Sunny Day, var samtida med Figge. Han 
var uppfödd av Åge Gjetnes i Norge. Sex månader gammal kom han 
till oss som julklapp 2002. Vi ställde ut honom en del som junior och 
unghund och han fick sin championtitel strax efter sin tvåårsdag. Sin 
första gruppvinst fick han på Gotland 2004.

Albin var nästa hund vi tog med till USA. Denna gång bar det av ända 
till Sacramento i Kalifornien och bl a Afghanhound Club of America Na-
tional Specialty 2005. Även Albin uppskattades däröver och på 10 da-
gar och fem utställningar fick han fem Best of Winners och titeln ameri-
kansk champion. För oss var det helt otroligt att vår lille Albin visad av 
Åge, kunde bli bäst av alla icke champions på den enorma nationalen. 
Albin återvände sedan till American National Specialty 2008 och deltog 
då i den enorma championklassen (i USA tävlar championhanar och 
championtikar i samma klass) och återigen slog han oss med häpnad 
och fick en Award Of Merit. Till denna utställning hade vi också med oss 
Stella, CH Jangel’s Just Got The Look som fick utmärkelsen Winners 
Bitch på nationalen. Tidigare hade vi även visat Stellas mamma Wilma, 
CH Jangel’s No-Fool-Ing på amerikanska nationalen 2006. Även Wilma 
klarade bedriften att bli Winners Bitch på denna stora utställning då hon 
vann över 116 tikar. Både Wilma och Stella fullbordade sina amerikan-
ska championat på en resa till New York i februari 2010.

Hösten 2009 åkte jag till National Specialtyn i USA, denna gång utan 
hund - övertalad av Åge Gjetnes att följa med - och tack Åge, den re-
san ångrar jag inte. Det var då jag mötte Nacira. Ramon Podesta var 
på denna utställning med två unga kullsystrar Zurah Bint Rachid Von 
Haussman och Zafira Bint Rashid Von Haussman som båda var helt 
bedårande. Zurah vann sweepstakes och om jag minns rätt vann en av 

Int & Nord Ch El Khyrias Never Say Never Again.

Int, Nord, DE & VDH Ch 
Yesterday, Today And Tomorrow.

Int & Nord Ch Gengala Been There.
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dem även sin klass på själva nationalen. I öppna klassen deltog Nacira, 
CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman, en i mina ögon helt fantastisk 
tik. Något av det finaste jag någonsin sett och hon påminde mycket 
om de gamla El Khyria-hundarna. Jag kände inte Ramon Podesta då, 
hade bara träffat honom på nationalen i Sacramento där hans tik CH 
Rima Von Haussman blev Winners Bitch (men slagen av vår Albin om 
Best of Winners). 

Nacira hade många beundrare på denna utställning och inte så få ville 
köpa henne. Min fråga till Ramon handlade inte om att köpa henne utan 
jag undrade om jag kunde få låna henne ett tag och till min stora häp-
nad och enorma lycka sa han ja efter lite funderande. Då 2009 var det 
inte lika lätt som idag att ta in hundar till Sverige utan det krävdes test 
på rabies titrar innan det gick att komma in i landet. Jag kunde alltså 
inte ta med mig Nacira hem, men som tur var fanns Anna Strömberg 
i USA. Hon var villig att ta hand om Nacira och fixa nödvändiga tester 
och samtidigt försöka få de poäng som ytterligare krävdes för ett ame-
rikanskt championat. Jag skulle sedan hämta hem henne i samband 
med Westminsterutställningen i februari 2010. Nacira blev lätt ameri-
kansk champion och till slut blev det februari och tid att hämta hem Na-
cira. Hon var anmäld till Westminster och jag visste inte om jag skulle 
jubla eller gråta då hon tillsammans med Anna vann Best of Breed på 
denna prestige utställning. Skulle Ramon ändra sig nu när hon blivit 
en stor stjärna i USA? Skulle han verkligen vilja att hon åkte till Europa 
efter detta? Jo då han höll sitt löfte och Nacira följde med mig hem. Ett 
stort tack till Anna och Ben. Utan era insatser hade inte Nacira även-
tyret blivit möjligt och ni ställer alltid upp med härbärge när vi besöker 
New York-trakten. Det är guld värt.

Nacira blev champion här på sin första utställning, men den första 
stora seger i Europa fick Nacira på Världsutställningen i Herning 2010 
där hon blev BIR (BIM var hennes halvbror CH Rachid Ebn Hugo Von 
Haussman). Nacira vann  även gruppen och slutligen BIS-4. Hon deltog 
sedan på ytterligare tre världsutställningar (2011, 2012 och 2013) och 
resultaten talar för sig själva. Hon fick fyra WW-titlar i rad, vilket är helt 
unikt i rasen. 

Det går inte att nämna ens en bråkdel av alla Naciras framgångar men 
till höjdpunkterna hör att hon lyckades vinna Westminster ännu en gång 
2012 och på tredje Westminsterstarten 2013 fick hon nöja sig med BIM. 
Hon har deltagit på fler National Specialties i USA och alltid fått Award 
of Merit eller den nya utmärkelsen Select Bitch. Hon har också vunnit 
Best in Show på en specialutställning i anknytning till nationalen i USA 
och hon kan även kalla sig Grand Champion där.  

Sammanfattningsvis kan man säga att Nacira är champion i 16 länder 
inklusive England och Italien som anses extremt svårt och hon har även 
en rad övriga vinnartitlar, inklusive t ex Donaueschingenvinnare 2011 
och 2012 och FCI Euro Sighthound 2012 och 2013. Hon har förutom 
att vara Sveriges vinstrikaste afghan, också varit bland de vinstrikaste 
hundarna i landet av alla raser. Såväl 2010 som 2013 slutade hon som 
#5 årets hund. Nacira har minst 31 titlar om man räknar championtitlar 
och olika vinnartitlar men förmodligen har vi glömt några. I Tyskland 
delas det ut vinnartitlar på många utställningar men vi har inte lagt alla 
på minnet. I vilket fall som helst är hon champion i 16 länder. 

Uppgörelsen med Ramon var från början att Nacira skulle vara hos oss 
ca ett år. Men redan efter världsutställningen i Herning tyckte han att 
hon kunde stanna lite längre, och så småningom var vi överens om att 
hon skulle vara hos oss för alltid - men naturligtvis ville han ha valpar 
efter tik som Nacira. Tanken var redan från början att Nacira skulle 
paras med Albin innan hon åkte tillbaka till Chile, och den idén fanns 
kvar. Albin började bli lite till åren så vi tappade och frös sperma efter 
honom när han var nio år, och på nyårsdagen 2013 inseminerades Na-
cira. Trots att Albin varit gammal vid tappningen blev Nacira dräktig och 
i samband med Westminster 2014 åkte hon till Chile för att föda sina 
valpar. Sorgen var stor både hos oss och på kenneln när ingen av de 
sex valparna överlevde. 
Vår första tanke var att omedelbart hämta hem henne, men efter lite 
funderande insåg vi att den bästa lösningen var att hon stannade i Chile 
och parades igen vid nästa löp. Så blev det också och i oktober 2014 
föddes en valp, en dominohane. Givetvis bättre med en än ingen men 
besvikna var vi, men ändå glada att snart få Nacira tillbaka. I november 
2014 reste vi till Chile för att hämta hem henne och naturligtvis för att 
titta på Uno som vi döpt valpen till. Det var vårt tredje besök hos Ramon 
Podesta i Chile och vi hoppas kunna återvända igen. Chile är ett fan-
tastiskt vackert land och Ramons afghaner är enligt vår uppfattning de 
bästa i världen. Helt fantastiskt att få vara där och bara njuta av allt det 
vackra och bäst av allt återse vår drottning.

Int & Nord Ch New Fashion Royal Academy.
Foto Åsa Lindholm

Int & Nord Ch Xciting So Far So Good.

Int & Nord Ch Punapaulan Jalna.
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Som sagt, Nacira följde med oss hem  efter att ha tillbringat drygt nio 
månader i Chile och vi funderade givetvis på hur hon skulle reagera när 
hon kom hem. Men det var inga problem.  Hon klev in i huset som om 
hon varit ute på en kort promenad. Kollade att allt var sig likt och la sig 
att sova. Hon glömde raskt att hon varit borta och blivit mamma, och 
vara inne i sina gamla rutiner. Hon visste t o m var hon brukade äta. 

Nu i januari har hon även gjort come back i ringarna. Snart åtta år 
gammal och med en valp på knappt tre månader vann hon BIR båda 
dagarna på My Dog i Göteborg. Tror ingen kunde ana vare sig ålder 
eller mödraskap. Hon var bara lycklig över att vara tillbaka på arenan.
Den yngsta hunden vi har nu är Jangel’s Eye Catching. 

Kennel Jangel’s erbjöd oss att deläga honom och eftersom vi alltid tyckt 
om hans föräldrar kunde det vara kul. Ice, eller Långben som han också 
kallas, hade en spektakulär utställningsdebut på stora Stockholm 2013. 
Han var bara några dagar över nio månader men vann juniorklassen 
och slutade som BH-3 och fick titeln SE JV-13. Till saken hör att det var, 
om vi minns rätt, 16 championhanar anmälda.

I Göteborg  i början av januari 2014 fortsatte han visa framtassarna (ja 
de är stora), fick sitt första cert och placerade sig som tvåa respektive 
fyra bästa hane. Ice har visats vidare under året och totalt fått kanske 
15 cert varav två i Lettland där han även blev BIS på specialutställning. 
Han deltog  också på specialutställningarna i Italien i samband med Af-
ghanhound World Kongress och där vann han BIS junior båda dagarna 
och en dag t o m tvåa bästa hane. Tror att det deltog 114 afghaner.         
                                        
År 2014 var som helhet framgångsrikt för ”lillpojken”. Han är ännu ung-
hund (blir två år i februari 2015) men slutade ändå som tvåa vinstrikaste 
hane i Sverige. 

Vi har även två unga tikar här från kennel Von Haussman. Vi har inte 
visat dem så mycket (även om Falak vunnit en grupp på SKK utställ-
ning och Millie fått sitt svenska och finska championat) så vi kan inte 
klaga på återväxten.

Vi har inte tagit upp alla våra afghaner i den här sammanställningen 
då det hade blivit alltför långt. Vi har och har haft både internationella 
champions och hundar som vi aldrig ställt ut som inte nämnts men som 
därför inte varit mindre älskade. Hundens värde för oss hänger inte på 
skönhet eller utställningsmeriter utan det viktigaste är vårt dagliga um-
gänge. Trängseln i soffan framför TV:n, allt tiggande vid matbordet och 
för att inte tala om kampen om att få sova i sängen. Där betyder alla lika 
mycket oavsett både skönhet och meriter. 

Fem internationella champion augusti 2000.
Fred med sina två barn Anthon och Jalna & Harry med sin son Sammy.

Int & Nord Ch Gengala Just Like That.
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Vår vardag med hundarna
Även om vi har många hundar så lever de med oss i huset som vilka 
sällskapshundar som helst. I allmänhet är alla snälla och vänliga mot 
varandra men som andra syskon kan det bli gräl ibland oftast förorsakat 
av någon ätlig läckerbit men i allmänhet har vi inga större problem med 
sämjan. Under åren har flocken inte bara bestått av afghaner utan vi 
har haft både saluki och whippet  och de har fungerat bra tillsammans. 
Vi anser att motion är mycket viktigt, inte minst för vinthundar. Vi har en 
stor inhägnad trädgård där hundarna får springa lösa och leka men det 
är ändå inte tillräckligt. Dagliga koppelpromenader är nödvändigt, även 
om vädergudarna inte alltid är nådiga här på landet, och lyxen med ga-
tubelysning kan vi bara glömma. Här gäller pannlampa och reflexväst 

Int, Nord, US, EE & LV Ch 
Xciting Xtravagant Creation.

Foto Jekaterina Parijenko

den mörka årstiden. Vi cyklar också en hel del med hundarna och i 
allmänhet blir det en cykelrunda varannan dag. Sven brukar cykla med 
två hundar men jag nöjer mig i allmänhet med en i taget. 

Pälsvården tar mycket tid när man har flera afghaner i päls, och då 
gäller det att hitta så tidsbesparande metoder som möjligt. Våra hundar 
badar en gång i veckan och för oss är det viktigt att inte skjuter upp 
veckobadet. Pälsen får aldrig bli tovig, då blir hårstråna lätt slitna vid 
utredningen. En sliten päls tovar sig mycket mer och man kommer in 
i en ond cirkel. Vi är övertygade om att man i längden inte bara får en 
vackrare päls utan att man också sparar tid på att hålla sitt badschema. 
Givetvis kan man inte vara helt rigid, visst kan man skjuta upp badet 
någon dag någon gång men det får inte bli för länge eller för ofta. Det 
straffar sig.

Vi har ett s k hydrobad vilket underlättar badandet. I sådana bad blan-
das vatten och schampo med hjälp av en pump och man duschar 
schampoblandningen genom pälsen. Det gör att det lätt att få pälsen 
genomvåt och man skapar inga nya tovor när man schamponerar hun-
den med händerna. När pälsen är ren sköljer vi som vanligt och har på 
balsam. Vi använder Laser Lites produkter vilket fungerar mycket bra 
för oss. Balsamet blandar vi ca 1:20 med vatten, sprutar in det i pälsen 
och låter det sitta kvar utan att skölja ur. 

Vi badar i stort sett alltid hundar på kvällarna, de ligger sedan och tor-
kar ett par timmar under handdukar eller badrockar i vårt hundbadrum. 
Därefter kommer de in i huset igen, sover under filtar över natten. Vi  
borstar dem sedan morgonen därpå. Detta fungerar jättebra för oss. 
En frisör lärde mig en gång att blött hår var mycket mer ömtåligt än 
torrt och dessutom slits pälsen av att fönas varje vecka. Denna metod 
fungerar givetvis inte som utställningsbad då vi börjar föna och borsta 
ett par timmar efter badet.

Utställningar
Hundutställningar är en stor del av våra liv. Där träffar vi gamla vänner 
och lär känna nya trevliga människor från alla raser. I stort sett alla vi 
umgås med har vi träffat via hundarna, så utställning är för oss inte bara 

Int, Nord & US Ch Waiting On A Sunny Day, AHCA 2008, vinner Award Of Merit.
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en utvärdering av hundar mot standarden eller en tävling utan har även 
en viktig social funktion. Dessutom är sporten, om man kan kalla det 
så, världsomfattande. Vart man än reser i världen träffar man likasin-
nade och får nya vänner. Med dem diskuterar man förstås hund men 
också en hel del annat och man får en helt annan inblick i landet, lär 
sig hur samhället fungerar och hur det är att leva där. Detta är inte lätt 
som vanlig turist, då blir det mest kyrkor, sevärdheter eller badstränder.

Vi får ofta frågor om hur vi tränar våra hundar för utställning och vi bru-
kar svara att det gör vi inte. Naturligtvis lär vi dem att stå still när någon 
tar i dem och att gå i koppel på ett prydligt sätt, men det viktigaste är 
att en utställningshund tycker det är kul att visa upp sig. Hellre att de är 
för glada och spralliga än att de uppför sig som robotar. Tycker alltid det 
är trist när handlers försöker få sina valpar att uppföra sig som vuxna 
utställningsrävar eller när domare skriver i kritiken att valpen behöver 
mer uställningsträning. Hur ska de hundarna kunna tycka det är kul om 
några år? Dessutom får man inte glömma att berömma sin hund. Af-
ghaner är stolta och älskar att höra hur fina och vackra de är. Glöm inte 
att berätta det för dem i ringen, och varför inte dagligen. Då sträcker de 
på sig och anstränger sig lite extra. Standarden säger ju på flera ställen 
att afghanen ska bära sitt huvud högt. 

Framtiden
Att vi haft afghaner i 50 år innebär inte att vi tänker lägga av. Nu när 
vi bägge är pensionärer och inte längre behöver tänka på våra civila 
karriärer har vi mer tid för hundarna. Ärligt förstår vi inte hur vi fick 
ihop livet när vi båda arbetade heltid men troligen var vi bättre på att 
organisera allt då.

Som vi sagt tidigare, har vi spännande unga hundar hemma som väntar 
på sin tur i ringarna. Förhoppningsvis kommer vi att orka med ytterli-
gare något tillskott innan vi på grund av ålder och minskad rörlighet får 
gå över till någon mindre och inte så krävande ras. 

Multi Ch WW 10-13 Al Nacira Bint Roula von Haussman Specialty BIS i USA Nationalveckan.

SE JV-13 Jangel’s Eye Catching.
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I anslutning till Svenska Vinthundklubbens utställning i 
Tammsvik utdelades Svenska Vinthundklubbens uppfö-
darmedalj till Christina Gustafsson, kennel Mandinah. 
Vinthundklubbens uppfödarmedalj kan tilldelas uppföda-
re som är verksam i Sverige och under minst 15 år på ett 
förtjänstfullt sätt genom uppfödandet främjat aveln inom 
sin vinthundsras. 

Uppfödaren skall arbeta i enlighet med SKKs grundreg-
ler, avelspolicy och rasklubbens avelsstrategi, samt vara 
ett föredöme när det gäller kontakten med valpköpare, 
andra uppfödare, medtävlare och organisationers förtro-
endevalda. Beslut om utdelande av uppfödarmedaljen 
fattas av Vinthundklubbens huvudstyrelse.

Svenska Vinthundklubbens uppfödarmedalj utdelades år 
2014 även till Cecilia och Ylva Nordström, kennel Galerita 
(skotsk hjorthund), Anne och Ola Edberg, kennel Volante 
(saluki) samt Inger Carlsson, kennel Klenod’s (whippet). 
Uppfödarmedlajen utdelades första gången år 2007, och 
tidigare har sammanlagt 21 uppfödare mottagit den. 

Uppfödarmedalj
Text Maud Fast 

Foto Daniel Svensson
Svenska Vinthundklubbens 

till kennel Mandinah

Ordförande i SvVK Jörgen Oinonen (till höger) tillsammans med Christina Gustafsson
och dom andra som tilldelats SvVK’s uppfödarmedalj.

Christina Gustafsson
och SvVK’s uppfödarmedalj.

*

Svenska Afghanhundklubben gratulerar 
Christina Gustafsson!
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NYTT FRÅN SKK

FCI har som ett led i sin strävan att modernisera sin verksamhet, nu 
lagt ut internationella utställningsresultat online. Resultaten sträcker sig 
även bakåt, ända till 1 januari 2009. 

Moderniseringen innebär också att man nu kan ladda ner sitt CACIB-
kort på FCIs hemsida. Snabbt och enkelt, och med förhoppningsvis 
kortare handläggningstid än tidigare får man nu sitt CACIB i handen! 
Under länken ”Results” på FCIs hemsida kan man klicka sig vidare till 
den utställning och de resultat man önskar. 

Byte av klass endast tillåtet för SUCH 
SKK vill påminna om att det endast är hund som sedan anmälnings-
tidens utgång blivit Svensk utställningschampion (SUCH) som tillåts 
byta klass. Har hunden blivit t.ex dansk utställningschampion men inte 
är SUCH får den alltså inte byta klass. 

Nya regler för deltagande i bruksklass 
Efter begäran från Svenska Vinthundklubben (SvVK) anpassas nu de 
svenska reglerna för deltagande i bruksklass efter FCI´s regelverk för 
working class cerificate, WCC. 

Hunden ska ha placerat sig inom den övre halvan av resultatlistan vid 
minst två internationella Lure Coursing eller Races prov. Om sådana 
resultat uppnåtts vid internationella Lure Coursingprov ska dessutom 
75% av maxpoängen ha uppnåtts. Minst ett år och en dag ska ha för-
flutit mellan första och sista provtilfället. 
Reglerna gäller från och med 1 januari 2015 för samtliga raser i grupp 
10 samt de raser i grupp 5 som tillhör SvVK. 

Utställningsresultat och CACIB online! 

NYTT FRÅN SJV

Inga tillstånd för införsel av djur yngre 
än tre månader
Jordbruksverket har beslutat att inte längre ge särskilda tillstånd för 
införsel av djur yngre än tre månader. Stoppet införs den 29 decem-
ber 2014 och gäller för hundar, katter och illrar yngre än tre månader. 
Ansökningar som kommit in senast den 28 december 2014 kommer 
att hanteras och, om förutsättningar finns, beviljas. Ansökningar som 
kommer in efter den 28 december eller som rör djur som är födda efter 
den 28 december kommer att avvisas.

Kraven för att föra in en hund som inte ska säljas
Kraven i checklistan nedan gäller för upp till fem hundar som reser in 
i Sverige från ett EU-land eller ett tredje land med EU-villkor ihop med 
sin ägare. Kraven gäller för:
• Svenska djur som du tar med hem efter exempelvis semester, tävling 
eller parning
• Utländska djur som ska flytta till Sverige 
• Utländska djur som ska besöka Sverige med sin ägare

Checklista - EU och tredje länder med EU-villkor
• Djuret ska vara id-märkt
• Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies
• Djuret ska ha EU-pass för sällskapsdjur
• Djuret ska anmälas hos tullen

Djuret ska vara id-märkt
För att få föra in en hund, katt eller iller från ett EU-land eller från ett 
tredje land med EU-villkor måste du först börja med att id-märka ditt 
djur med ett ISO-mikrochip. Om djuret kontrolleras vid gränsen och 
mikrochipet inte är läsligt kan djuret bli avvisat till det land som det 
kom ifrån.

Vissa djur behöver inte uppfylla kravet på mikrochip. Undantaget gäller 
djur som har en läslig tatuering som enligt intyg är gjord före den 3 juli 
2011. Dessa djur behöver inte märkas om med mikrochip.

Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies
Grundvaccination
Djuret ska vara vaccinerat mot rabies. Den första vaccinationen som 
bygger upp skyddet kallas grundvaccination, och består av en eller två 
sprutor. Djuret måste vara id-märkt och minst tolv veckor gammalt för 

att få en grundvaccination. Vaccinationen ska göras med ett godkänt 
vaccin. Till höger hittar du en lista över godkända rabiesvaccin.
Efter grundvaccinationen måste du vänta 21 dagar innan du reser med 
djuret. Exempel: Vaccination med en spruta den 1 januari = resa tidi-
gast den 22 januari. Exempel: Vaccination med två sprutor den 1 ja-
nuari och den 1 februari = resa tidigast den 22 februari.

Omvaccination
Hur ofta ditt djur måste omvaccineras kan variera mellan olika vaccin 
och olika länder. När djuret vaccineras fyller veterinären i djurets pass 
med den giltighetstid som gäller för vaccinet i det land djuret befinner 
sig. Det är för att du måste följa de rekommendationer för omvacci-
nation som vaccintillverkarna har registrerat i respektive land. Samma 
vaccin kan vara registrerat på olika sätt och kan därför ha olika giltig-
hetstid i olika länder.

Om du vill kunna fortsätta resa med ditt djur måste du se till att djuret 
omvaccineras senast det datum för sista giltighet som angetts i dju-
rets pass. Om djuret vaccinerats om inom angiven giltighetstidtid krävs 
ingen väntetid på 21 dagar innan du får resa med det.
Försenad omvaccination

Om ett djur omvaccineras efter det att giltighetstiden för föregående 
vaccination gått ut räknas omvaccinationen som en ny grundvaccina-
tion. Då krävs också en ny vänteperiod om 21 dagar innan djuret får 
resa igen.

Djuret ska ha EU-pass för sällskapsdjur
Djuret ska ha ett EU-pass där veterinären skriver in utförda behand-
lingar.

Djuret ska anmälas hos tullen
Djuret ska föras in i Sverige via valfri tullplats, dit ska du anmäla att du 
tar in ett djur.

För djur som reser utan ägare eller djur som reser i grupp om sex eller 
flera gäller separat regler. 
Se http://www.jordbruksverket.se
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Utställningskalender - mars 2015 till mars 2016
MARS
14  Strängnäs  Barbara Ruth Smith, Sverige   SKK int  
21  Boden   Lyn Hewson, England   SvVK off  
29  Malmö   Kresten Scheel, Danmark   SKK int 
APRIL
4  Stockholm  Maria Gabriela Veiga, Portugal  SKK int, SE V-15 
26  Västerås  Nicklas  Eriksson, Sverige    SKK nat 
MAJ
2  Lidköping  Svante Frisk, Sverige   SKK int  
9  Munka Ljungby  Peter Mazura, Österrike   SvVK off  
16  Piteå   Carl-Gunnar Stafberg, Sverige  SKK nat  
17  Hässleholm  Ole Staunskjaer, Danmark   SKK int  
30  Österbybruk  Svante Frisk, Sverige   SKK int 
JUNI
6  Vänersborg  Leni Finne, Finland    SKK nat  
7  Norrköping  Per Lundström, Sverige   SKK nat  
13  Vännäs   Henrik Härling, Sverige   SKK nat  
14  Vännäs   Lotta Brun, Spanien   SvVK off  
14  Avesta   -     SKK int  
20  Tånga Hed  Rasma Ergle, Lettland   SvVK off  
28  Gällivare   Tiina Taulos, Finland   SKK int  
28  Borås   Sandra Terzic, Kroatien   SKK nat 
JULI
4  Piteå   -     SKK int  
5  Råneå   Colleen Khoury, Australien   SvVK off  
5  Alfta   -     SKK nat  
10  Tvååker   Christophe Coppel, Frankrike   SKK int  
11  Tvååker   Bertil Lundgren, Sverige   SKK nat  
18  Köping   Diane Stewart-Ritchie, Irland   SKK int  
25  Ransäter   Birgitta Svarstad, Sverige   SKK int  
25  Strömsholm  Barbara Arndt, Kanada   SvA off 
26  Strömsholm  Russel McFadden, USA   SvVK off 
AUGUSTI
1  Svenstavik  Petter Fodstad, Norge   SvVK off  
2  Östersund  -     SKK int  
8  Askersund  -     SKK nat  
9  Ronneby   -    SKK int  
15  Eskilstuna  -     SKK nat  
15  Bjurholm   Louis Dehaes, Belgien   SvVK off  
16  Norrköping  -     SKK int  
22  Solvalla   Marie Gadolin, Sverige   SKK nat  
23  Ljungskile  -     SKK nat  
23  Överkalix   Antoan Hlebarov, Bulgarien   SKK nat  
29  Visby   Aleš Novak, Slovenien   SKK nat  
30  Visby   Gunnar Nymann, Danmark   SKK int  
31  Visby   Ian Rasmussen, Australien   SvVK off  
SEPTEMBER  
5  Öland   Tina Permo, Sverige   SKK nat  
12  Sofiero   -     SKK nat  
13  Laröd   -     SvVK off  
13  Högbo Bruk  -     SKK int  
26  Boden   Per Iversen, Norge    SvVK off  
OKTOBER
10  Sundsvall  -     SKK int  
 11  Sundsvall  Antoan Hlebarov, Bulgarien   SvVK off  
 18  Vallentuna  -     SvVK off  
 30  Växjö   -     SKK int  
DECEMBER
12  Stockholm  -     SKK int  NORD V-15 

2016
JANUARI
9 Göteborg  -    SKK int
10 Göteborg  -    SKK int
MARS
12 Strängnäs -    SKK int
19 Malmö  -    SKK int

Foto Ebba Leijon
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Lure coursingkalender 2015
APRIL
11-12  Skåne Nat. OBS! EM-uttagning  Södra   Marie Jarl, Thomas Brandt  
18-19   Mariestad Int.  OBS! EM-uttagning  Västra   Beritt Dyka, Dagmar Kohl, 
        Yvette Charlesdotter & Robert Dirksen   
MAJ
9-10   Sundsvallstrakten Nat.  Norra   Robert Dirksen & Mats Carlsson 
16-17   Norberg Int.     Yvette Charlesdotter, Bernd Rahms & Peter Grimm 

JULI
4-5   Östergötland Nat.   Bråviken   Ingrid Ydreborg & Lotta Andersson  
18-19   Skåne Nat.    Södra   Agneta Doverholt & Jonny Hedberg 
 
AUGUSTI
16   Västerbotten Nat.   Norra   Markku Mähönen & Louis Dehaes  

SEPTEMBER
19-20   Nyland Nat.   Norra   Geir Hammer & Ingela Hägg  

OKTOBER
3-4   Södermanland Nat.   Bråviken   Jonny Hedberg & Robert Dirksen 

Foto Kaj Fröling, Helena Wiström
& Ari Salemela
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Ny lure coursing champion

MANDINAH IRRESISTIBLE WHISPER

20100808 LC CERT,  Gilleleije, DK 
20140706 LC CERT,  Gilleleije, DK
20100710 LC CERT,  Karineholm, SE
20100919 LC CERT,  Katrineholm, SE
20120428 LC CERT,  Trögstad, NO

Foto Kaj Fröling

uppfödare och ägare Christina Gustafsson

Ny dansk champion & ny lure coursing champion
SE LCCH NO LCCH SE UCH DK UCH

MANDINAH JOYFUL WHISPER

uppfödare och ägare Christina Gustafsson

NORD LCCH C.I.B SE UCH  FI UCH DK UCH 

20130609 LC CERT, Gårdeby, SE
20140421 LC CERT, Lycke, SE
20140720 LC CERT, Malmö, SE
20140426 LC CERT, Trögstad, NO

20140705 CERT Nørresundby, DK
Domare: Caroline Van Zanten-Boom-
gaard

Foto Sanna Persson

Tik född 2008-08-05 E. CH Abica’s Marquis De Sade U. CH Mandinah Endless Whisper

Tik född 2011-07-14 E. CH Xenos Comment U. CH Mandinah Hopeless Whisper
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Ny dansk champion & ny lure coursing champion
NORD LCCH SE UCH DK UCH 

MANDINAH JUST AROUND THE CORNER

uppfödare och ägare Christina Gustafsson

20130407 LC CERT, Sjöbo, SE
20140405 LC CERT, Sjöbo, SE
20140824 LC CERT, Lycke, DK
20130428 LC CERT, Trögstad, NO
20140907 LC CERT, Roskilde, DK

20140323 CERT Skælskør, DK
Domare: Carol Mulcahy

Foto Helge Kronteiner

Ny svensk champion
SE UCH

AFSHAR MOUSSE AU CHOCOLAT

uppfödare och ägare Marie Elofsson

20130609 CERT, Vänersborg, SKK Int  
Domare: Benny Blid von Schedvin

20140913  CERT, Gimo, SKK Int  
Domare: Inga Siil

20141102 CERT, Växjö, SKK Int  
Domare: Saija Juutilainen 

Foto Pia Corneliusson

Hane född 2011-07-14 E. CH Xenos Comment U. CH Mandinah Hopeless Whisper

Tik född 2010-04-04 E. CH Yesterday,today And Tomorrow U. CH Xciting Feel Free To Stare
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Ny svensk champion
SE UCH  

JANGEL’S PIECE OF ART

Uppf: Jana Flybring, Bo Grönblad, Gävle 
Äg: Ingrid Moholm, Roknäs

20080601 CERT, BT-2,  Råneå SvVK
Domare: Göran Bodegård   
  
20120617 CERT, BT-3, Vännäs SvVK
Domare: Darko Petreski    
    
20120701 CERT, BT-3, Gällivare Int                 
Domare: Robert Blumel  

Foto Inger Moholm

Tik född 2006-08-31 E. Rhythm Of The Art Of Meadow Valley  U. CH Jangel’s No Jerks For Me

Ny svensk & norsk champion
SE UCH NO UCH

NEW FASHION ALL INCLUSIVE
Hane född 2009-11-05 E. CH Xciting Xtravagant Creation U. CH Jangel’s Piece Of Art

Uppf: Ingrid Moholm, Roknäs
Äg: Ewa Hoppe, Tidaholm

20110716 CERT, BH-4, Piteå Int                  
Domare: Gabriel Valdez 
             
20110827 CERT, BIR, BIG, Tromsö                    
Domare: Birte Scheel     
              
20110828 CERT, CACIB, BIM, Tromsö Int               
Domare: Agneta Kappers-Carlsson  

20120519 CERT, BIR, BIG-2, Hammerfest            
Domare: Tino Pehar 

Foto Inger Moholm
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Ny norsk champion
NO UCH  

NEW FASHION ATTENTION PLEASE
Tik född 2009-11-05 E. CH Xciting Xtravagant Creation U. CH Jangel’s Piece Of Art

Uppf: Ingrid Moholm, Roknäs 
Äg: Malin Nordsten, Lillpite

2010 CERT, Narvik Int

20110827 CERT, BIM, Tromsö                            
Domare: Birte Scheel  
         
20120520 CERT, BIR, Hammerfest

Foto Inger Moholm

Ny svensk & norsk champion
SE UCH NO UCH

EMPIRE KING A TOUCH OF FREEDOM
Hane född 2012-03-21 E. CH Polo’s Air Force One U. CH Classic Example A Touch Of Freedom

Uppf: Michaela Mühlemeyer, Tyskland
Äg: Ingrid Moholm, Roknäs

20130616 CERT, BIM, Tromsö Int        
Domare: Christophe Coppel          
       
20130706 CERT, BIM, Råneå SvVK       
Domare: Ute Lennartz    
                       
20130817 CERT, BIR, BIG-2, Mosjön               
Domare: Saija Juutilainen  
                  
20130818 CERT, BIR, Mosjön                
Domare: Per Iversen  
                          
20140514 CERT, BIM, Narvik                  
Domare: Francesco Conchetti            

Foto Inger Moholm
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Ny svensk champion

Ny svensk champion

SE UCH SE V-14 

BACK TRAMP’S BLACK SENSATION
Tik född 2011-03-12 E. CH Jangel’s Back In Black U. CH Jagannatha’s Jangel Jane

2012 Högbo bruk  
Domare: Torbjörn Skaar

2013 Högbo bruk       
Domare: Luis Pinto Teixeira

2013 Sundsvall          
Domare: Pocas Joao Vasco

Uppf. & äg: Marie Selander, Rotskär

SE UCH

BACK TRAMP’S BLACK OUT
Hane född 2011-03-12 E. CH Jangel’s Back In Black U. CH Jagannatha’s Jangel Jane

Uppf. & äg: Marie Selander, Rotskär

2013 Gimo       
Domare: Harry Tast

2014 Kista       
Domare: Agnes Ganami Kertes

2014 Avesta 
Domare: Frank Kane
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Ny svensk & dansk champion
SE UCH  DK UCH

TWOFEZ’S ABSOLUTELY ALPHAVILLE
Tik född 2006-04-01 E. CH Alphaville’s Likeitlikethat  U. Alphaville’s Ps I Told You So

Uppf: In Su Lee, Korea 
Äg: Yvonne Ljungkvist, Fjärås

20110715 CERT, CACIB Tvååker
Domare: Garren Randy

20110716 CERT Tvååker 
Domare: Anette Bystrup

20130817 CERT, CACIB Bornholm, DK 
Domare: Gert Christensen

20130818 CERT, CACIB Bornholm, DK 
Domare: Leif Lehman Jörgensen

20140906 CERT Roskilde, DK
Domare: Markku Mähönen

Ny internationell champion*
C.I.B* SE DK FI UCH

ELISA DU MENUEL GALOPIN
Hane född 2011-03-12 E. CH Jangel’s Back In Black U. CH Jagannatha’s Jangel Jane

Uppf. Martial Robin, Frankrike
Äg. Sofia Lindh

20111106 CACIB Herning 
Domare Henrik Johansson, SE
 
20120902 BIR CACIB Högbo 
Domare Tanja Ahlman Stockmari, FI
 
20140419 BIR CACIB Kista 
Domare Agnes Ganami Kertes, IL
 
20140720 CACIB Köping 
Domare Karin Hedberg, SE
 
20140927 BIM CACIB Eckerö 
Domare Harto Stockmari, FI 

*C.I.B ej ännu bekräftat FCI
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7 x CAC Winner

3 x BOB

4 x BOS

2014

1 x CACIB

1 x SBIS

Owned, handled and deeply loved 
by Ingrid Moholm

Proud breeder: Kelly de Meiljer, NE

Not even two 
years old yet!

www.kennelnewfashion.se

Helena Wiström Design

(Ch Xciting Rattle N’Hum x Ch Thuja Bittersweet Me)

Thuja Dress To Impress

TOP INTERMEDIATE BITCH 
& AFGHAN BITCH # 7 
in Sweden 2014!
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Nightwind Unique Queen For Khaos

NOUCH #1 NO-Veteran 2013&2014 Khaos KatoombaMulti Champion, #2 Veteran 2014 Khaos Badajoz

C.I.C SLCCH NLCCH SEUCH Khaos Gillianne

Helena Wiström Designn

 Seuch Dkuch, C.I.C,NORDLCCH Khaos Dixon 

BIS, SBIS, Multi Champion - Khaos d’Aram 

keeping track of everything

It's a Khaos!

SEUCH NO5 Veteran 2014 Khaos Comanche
SEUCH NO8 Veteran 2014 Khaos Coolawin

FD 1 RLD N RLD F RLD Khaos Deewhy
SEUCH RLD N FD 1 Khaos Galaxy  Raby



80

C.I.B DK UCH NORD UCH HR CH SL CH SE V-12 DK V-12 EURO SIGHTHOUND WINNER-14

Khaos d’Aram 

Uppfödare & ägare: Saori Wohlin

CH Jangel’s Cadiblack x CH Khaos Tomorrow Never Dies
f. 25/11 2007

Årets Afghanhund 2014
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Årets lure coursinghund 2014

Uppfödare & ägare: Christina Gustafsson
Foto

SE UCH DK UCH SE LCCH NO LCCH

Mandinah  Joyful Whisper
CH Xenos Comment x CH Mandinah Hopeless Whisper

f. 17/4 2011
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#1 Afghanhound & #2 Sighthound in Iceland 2014
BIS/SBIS INT CH Alphaville’s Stand By Me - ”Phoenix ” 

(CH Alphaville’s Sneak Preview - Alphaville’s Transvision Vamp)   
Owner: Sunníva Hrund Snorradóttir

#1 Afghanhoundbitch in Canada 2014
CAN CH CAN GR CH Alphavilles She’s Naughty Naughty - ”Peanut”

(CH Alphaville’s Sneak Preview - CH Alphaville’s Milky White Way)
Owners: Shelley Donally, Clint Donally & Caitlyn Donally

#1 Afghanhound puppy in Canada 2014
CAN CH Alphavilles Flash Cash & Thunder - ”Zing” 

(CH Xciting Rattle N’ Hum - Alphaville’s Simply Irresistible)
Owners: Shelley Donally, Clint Donally & Caitlyn Donally

#1 Coursing Afghanmale in Sweden 2014
DUAL CH Alphaville’s Scene Stealer - ”Chicory”
(Ch Xenos Comment - Alphaville’s The Ultimate Creation)  

Owner: Yvette Charlesdotter

#10 Owner handled Afghan in USA owner handler series 2014
AM GR CH MSBIS Alphaville’s Special Edition Wynsyr - ”Cody”

(CH Xenos Comment - Alphaville’s The Ultimate Creation)  
Owner: Karen & Kalen Dumke

#10 Owner handled Afghan in USA owner handler series 2014
AM GR CH Alphaville’s Champagne On Ice - ”Cristal Marie”

(CH Jacosta Gold But Not Copper - Alphaville’s Simply Irresistible)

#3 Coursing Afghan female in Sweden 2014
CH Alphaville’s In Your Dreams - ”Medusa”

(Alphaville’s Perfect Match - CH Vain Jayne)   
Owner: Tina Davidsson

#6 Coursing Male in Sweden 2014
CH Alphaville’s Im Your Man - ”Akhir”
(Alphaville’s Perfect Match - CH Vain Jayne)   

Owner Rose-Marie Granqviss

#9 Top Afghan in Norway 2014
INT CH Alphaville’s Frost Yourself - ”Samira”

(CH Jacosta Gold But Not Copper - Alphaville’s Simply Irresistible)
Owner: Hans-Johnny Nilsson

#4 Top Afghan Male in Norway 2014
CH Alphaville’s Absolute Copy - ”Mr”

(CH Poseidon Of Mountain Top One - CH Two Fez’s Absolutely Alphaville)
Owner: Rose Marie Johansen

#7 Top Broodbitch in Sweden 2014
Alphaville’s Simply Irresistible - ”Chloé”

(CH Alphaville’s Sneak Preview - Alphaville’s Transvision Vamp)      
Owner: Alethe Olson

Alphaville’s Afghanhounds...
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Alphaville’s Afghanhounds...
#5 Top Afghanbreeder in Norway 2014
#5 Top Afghanbreeder in Sweden 2014

7 New Champions
AM CH Alphaville’s Served Ice Cold - ”Joey”
(CH Jacosta Gold But Not Copper - Alphaville’s Simply Irresistible)
Owners: Judith Bloom Michael Strockbine Janet Riggs & Jean Gallagher Perlstein
AM CH Alphaville’s Flash Forward - ”Loki”
(CH Xciting Rattle N’ Hum - Alphaville’s Simply Irresistible)
Owners: Erica Jantos Eugene Jantos & Ramon Infante
CAN CH CAN GR CH Alphaville’s She’s Naughty Naughty - ”Peanut”
(CH Alphaville’s Sneak Preview - CH Alphaville’s Milky White Way) 
Owners: Shelley Donally, Clint Donally & Caitlyn Donally
CAN CH Alphavilles First Thing First - ”Pink”
(CH Xciting Rattle N’ Hum - Alphaville’s Simply Irresistible)  
Owner: Angie Hoffman
CAN CH Alphaville’s Flash, Cash & Thunder - ”Zing”
Multi BIS Afghan Puppy wins
(CH Xciting Rattle N’ Hum - Alphaville’s Simply Irresistible)
Owner. Donally Family
JAP CH Alphaville’s Ice Sensation - ”IC”
(CH Jacosta Gold But Not Copper - Alphaville’s Simply Irresistible)  
Owner: Etsuko Kuze
LV JCH Alphaville’s Fee Fie Foe Fum - ”Jaska”
(CH Xciting Rattle N’ Hum - Alphaville’s Simply Irresistible)   
Owner: Lea Koivistoinen

Yvonne Ljungkvist & Tommy Carlsson
Phone: +46 (0)702-751944 - email: yvonne@alphavilles.se

Puppies planned for 2015
Photo Ragna Hellberg / Ads by Marie Palmqvist
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Foto: Vibeke Abildgaard 

 

SE UCH  DK UCH  SE LCCH  NO LCCH  Alphaville’s Scene Stealer 

 

http://charlesdotter.123minsida.se   
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www.sveland.se • Kundservice 0451-38 30 00

Sveland Djurförsäkringar är ett kundägt 
bolag utan vinstintresse från ägarna; våra 
försäkringstagare. Det gör att vi alltid sätter dig 
och ditt djurs hälsa främst. 

Sveland Favorit
Vår populäraste försäkring med 
rabatt för valpar och unghundar.

Sveland Special                  
Vår enklare grundförsäkring för 
några av de vanligaste skadorna.

Sveland Maximal               
Vår extra omfattande  
försäkring med 100 000 kr  
i veterinärvårdsersättning.

Sveland Olycksfall 
Olycksfallsförsäkring för äldre 
hundar.

Läs mer om våra nya 
hundförsäkringar på 
www.sveland.se

Ditt eget försäkringsbolag!

40%
JUNIORRABATT

UPP TILL

Kontakta vår kundservice eller 
vårt ombud Annica Lindholm på 
telefon 076-677 49 55 eller mail 
annica.lindholm@sveland.se



92

Ljungbyhed 1 juni 2014
SvA, Officiell
Domare Louis Dehaes, Kennel du Jegdalek, Belgien
Antal deltagande hundar: 18+17

BIS & BIM
SE UCH Mandinah Impossible Is Nothing & C.I.B DK, FI & SE UCH Mandinah Irresistible Whisper

>>

Foto Saori Wohlin

BIS SE UCH Mandinah Impossible Is Nothing
BH-2 SE UCH Mandinah I’m Your’s
BH-3 CERT Eyes Gazing You Talkin’ To Me
BH-4 R-CERT Jangel’s Hawk Eye

BIM C.I.B DK, FI & SE UCH Mandinah Irresistible Whisper
BT-2 DK & SE UCH Elisa Du Menuel Galopin
BT-3 CERT US CH Falak Bint Zulema Von Haussman
BT-4 DK & SE UCH Mandinah Jade
R-CERT Vindaloo Magic U

BIS Valp Caravan Din Damour
BIS Junior Jangel’s Hawk Eye 
BIM Junior Vindaloo Magic U
BIS Unghund Falak Bint Zulema Von Haussmann 
BIM Unghund Eyes Gazing You Talkin’ To Me
BIS Brukshund Ch Alphaville’s Scene Stealer
BIS Veteran C.I.B Khaos Badajoz
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Championklass hanar 1, Bästa Hane 1, BIS
SE UCH Mandinah Impossible Is Nothing 

Championklass hanar 2, Bästa Hane 2
SE UCH Mandinah I’m Your’s

Unghundsklass hanar 1, Bästa Hane 3 & CERT
Eyes Gazing You Talkin’ To Me

Juniorklass hanar 1, Bästa Hane 4 & R-CERT
Jangel’s Hawk Eye 

>>
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Championklass tikar 1, Bästa Tik 1, BIM
C.I.B DK, FI & SE UCH Mandinah Irresistible Whisper 

Championklass tikar 2, Bästa Tik 2
DK & SE UCH Elisa Du Menuel Galopin

Unghundsklass tikar 1, Bästa Tik 3 & CERT
US CH Falak Bint Zulema Von Haussman

Championklass tikar 3, Bästa Tik 4
DK & SE UCH Mandinah Jade

>>
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Juniorklass tikar 1, R-CERT
Vindaloo Magic U

Bruksklass hanar 1
CH Alphaville’s Scene Stealer

Öppen klass hanar 1
Orientalwind’s Hurricane

Öppen klass tikar 1
Scaramis U Remember Me

>>
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Veteranklass tikar 1
C.I.B Khaos Badajoz

BIS VALP
Caravan Din Damour

BIS & BIM JUNIOR
Jangel’s Hawk Eye (BH-4 & R-CERT) & Vindaloo Magic U (R-CERT)

>>



97

BIS & BIM UNGHUND
Falak Bint Zulema Von Haussmann (BT-3 & CERT) & Eyes Gazing You Talkin’ To Me (BH-3 & CERT)

BIS VETERAN
C.I.B Khaos Badajoz

BIS BRUKSHUND
CH Alphaville’s Scene Stealer

>>
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Det var med stort nöje jag accepterade att 
döma salukis på FCI Euro Sighthound Show 
och Svenska Vinhundklubbens utställning da-
gen före. Organisationen bakom var av hög 
kvalitet och utgjordes av en grupp verkliga vin-
hundsentusiaster!

Flygplaneringen och bemötandet på flygplatsen 
var exemplarisk och av en exceptionell nivå, väl 
på plats var jag förvånad över den höga stan-
darden! 782 anmälda vinthundar, ett antal man 
inte ens kan drömma om i Belgien!

Platsen och utrymmena reserverade för utstäl-
larna var verkligen ideala, det är ovanligt att 
hitta ett ställe av denna storlek med så mycket 
boende i anslutning.

Första dagen dömde jag saluki tikar, och jag 
var glatt överraskad över det antal verkligt ras-
typiska uttryck jag möttes av, något som tyvärr 
tycks bli mer och mer sällsynt. I det hela var 
jag mycket nöjd med kvaliteten, det enda fel 
jag upptäckte hos en del av dem var grunda 
förbröst, hade önskat dem djupare, så att arm-
bågen legat väl intill kroppen. Hittade också 
några väl raka skuldror. Vissa käkar kunde ha 
varit kraftigare enligt min smak, salukin är ju en 
arbetande hund, som jagar på ett alldeles spe-
ciellt sätt. Jag var också förvånad över att se 
så många släthår, varav de flesta varav mycket 
god kvalitet.

Min kollega, Trevor Hiscock, dömde hanarna 
och jag hade fått det hedervärda uppdraget att 
döma fram den bäste i alla klasser och kunde 
alltså ta fram bästa hane till BIR, den hund som 
senare också slutade som BIS!

Dagen efter dömde jag följaktligen hanarna, där 
hittade jag i princip samma fel som dagen före, 
men tyckte kanske inte att uttrycken var lika bra 
som hos tikarna. Jag blev förvånad när jag fick 
höra att min bästa hane redan vunnit rasen två 
gånger tidigare på FCI Euro Sighthound Show, 

vilket verkligen bevisade hans kvalitet!
Jag tycker verkligen att rasen är i goda händer 
genom uppfödarna i Sverige, stort tack till er 
alla som visat mig så många fina hundar, och 
för att ha anförtrott mig det svåra uppdraget att 
döma all dessa hundar av så hög kvalitet!

På söndagens rasspecial fick jag äran att er-
sätta Carla Molinari för att döma afghanerna, 
jag vill passa på att önska henne god bättring!

Bland afghanerna var kvaliteten lika hög, med 
vackra uttryck, dock fann jag några som var lite 
för extrema. På kongressen i Italien tidigare i 
år, talades det just om att rasen höll på att bli 
alltför extrem.

Min bästa hane - och BIR - var en hund med per-
fekt käke, med perfekta vinklar och en överarm 
av utmärkt längd. Kanske lite mycket päls, men 
med ett rastypiskt helhetsintryck och utmärkta 
rörelser. Min bästa tik passade mig också per-
fekt, ingenting extremt men med en rastypisk 
konstruktion som ger de typiska rörelserna.
Ungdomarna i de raser jag dömt var också av 
utmärkt kvalitet och lovar gott inför framtiden!

Stort tack till kommittén, som tog så väl hand 
om oss och för middagarna på Spången, en 
restaurang av oförglömlig typ och karaktär!

Tack också till de andra domarna för trevligt 
sällskap!

Domarkommentar

Louis Dehaes, Kennel du Jegdalek, Belgien
Översättning från franskan Louise Le Pluart

LJUNGBYHED 1/6 2014
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Tammsvik 27 juli 2014
SvA, Inofficiell
Domare Annika Wirman-Fargerlund, Finland
Antal deltagande hundar: 23+21 & 4+6 valpar 

Foto Maud Fast

BIS & BIM
CH Khaos d’Aram & CH Elsto Khariz Amazing Amanda

BIS C.I.B NORD UCH FI UCH SL CH SE V-12 DK V-12 Khaos d’Aram          
BH-2 DK UCH SE UCH NO UCH Xciting Rattle N’Hum      
BH-3 SE UCH DK UCH FI UCH Jangle’s Cadiblack     
BH-4 Jangel’s Hawk Eye      

BIM C.I.B NORD UCH FI UCH NO V-09,-10,-12, DK V-12,-13, NORD V-11 
Elsto Khariz Amazing Amanda       
BT-2 CH Mandinah Irresistible Whisper   
BT-3 SE UCH FI UCH NO UCH Khaos Dewberry  
BT-4 Alphaville’s Finger Lickin Good 

BIS Babyvalp Leejoy’s Flower Power
BIM Babyvalp Leejoy’s Fancy Fatima

BIS Valp White Infinity’s Farraday Effect
BIM Valp Kjavu A Story To Tell

BIS Junior Jangel’s Hawk Eye
BIM Junior Alphaville’s Finger Lickin’ Good

BIS Unghund Esbelto’s Not Your BFF
BIM Unghund Esbelto’s Tough Enough

BIS Brukshund CH Alphaville’s Scene Stealer

BIS Veteran Gold’N Copper Get Of My Cloud

BIS Nerklippt CH Jangel’s Cadiblack

BIS Rörelser C.I.B Jangel’s Undercover Lover

BIS Avelsgrupp CH Jangel’s Cadiblack

BIS Uppfödargrupp Kennel Jangel’s

Foto Yvonne Mukkavaara
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Championklass hanar 1, Bästa Hane 1, BIS
CH Khaos D’Aram

Championklass hanar 2, Bästa Hane 2
CH Xciting Rattle N’Hum  

Nerklippt klass hanar 1, Bästa Hane 3
CH Jangle’s Cadiblack  

Juniorklass hanar 1, Bästa Hane 4
Jangel’s Hawk Eye   

>>
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Championklass tikar 1, Bästa Tik 1, BIM
CH Elsto Khariz Amazing Amanda  

Championklass tikar 2, Bästa Tik 2
CH Mandinah Irresistible Whisper   

Championklass tikar 3, Bästa Tik 3
CH Khaos Dewberry 

Juniorklass tikar 1, Bästa Tik 4
Alphaville’s Finger Lickin Good  

>>
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Babyvalpklass hanar 1
 Leejoy’s Flower Power

Babyvalpklass tikar 1
Leejoy’s Fancy Fatima

Valpklass hanar 1
White Infinity’s Faraday Effect

Valpklass tikar 1
Kjavu A Story To Tell

>>
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Vinnare Juniorklass hanar
Jangel’s Hawk Eye

Vinnare Juniorklass tikar
Alphaville’s Finger Lickin’ Good

Vinnare Unghundsklass hanar
Esbelto’s Tough Enough

Vinnare Unghundsklass tikar
Esbelto’s Not Your BFF

>>
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Vinnare Bruksklass hanar
CH Alphaville’s Scene Stealer

Vinnare Öppen klass tikar
Jangel’s Time After Time

Vinnare Championklass tikar
CH Elsto Khariz Amazing Amanda   

>>

Vinnare Championklass hanar
CH Khaos D’Aram   
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Vinnare Nerklippt klass hanar
CH Jangel’s Cadiblack

Foto Helena Wiström

Vinnare Veteranklass tikar
Gold’N Copper Get Of My Cloud

BIS & BIM BABYVALP
Leejoy’s Flower Power & Leejoy’s Fancy Fatima

>>
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BIS & BIM VALP
White Infinity’s Farraday Effect & Kjavu A Story To Tell

BIS & BIM JUNIOR
Jangel’s Hawk Eye & Alphaville’s Finger Lickin’ Good

>>
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BIS & BIM UNGHUND
Esbelto’s Not Your BFF & Esbelto’s Tough Enough

BIS BRUKSHUND
CH Alphaville’s Scene Stealer

BIS NERKLIPPT
CH Jangel’s Cadiblack

>>



108

BIS VETERAN
Gold’N Copper Get Of My Cloud

BIS RÖRELSER
C.I.B Jangel’s Undercover Lover

>>
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Christina Gustafssom mottar rosett och diplom av Sofia Lindh för 
Årets Lure coursing hund 2013, Mandinah Irresistible Whisper.

BIS UPPFÖDARGRUPP
Kennel Jangel’s

>>
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Domarkommentar
TAMMSVIK 27/7 2014

Annika Wirman-Fargerlund, Finland

When I was invited to judge at the world famous sighthound 
show I had to look around in our living room for a candid ca-
mera! I couldn’t believe it was true, it was so unexpected and 
amazing!

I arrived in Stockholm with my husband as my mental support 
on Saturday before my judging appointment. It was a very hot 
day and unfortunately there was no air-conditioning at the ho-
tel. We slept our windows open and to our not so pleasent sur-
prise we noticed a visitor in our room. It was a bat! Fortunately 
after some very nervous minutes it flew out of the window, but 
I have to admit it was a bit difficult to get some sleep after that.

The  showground was beautiful and the ring very big, almost 
too big. My ringsecretary and steward were both very expe-
rienced and I felt I was in good hands. I was very nervous about 
the written critics; even though I have read hundreds of them 
during my dogshow years, I have never dictated any before 
this. 

My husband told me later that I was very very slow, but I felt I 
wanted to give my opinion about the dogs. I felt sorry for my 
ringsecretary whose hand I bet was a bit sore after the day! 
Some of the faults of the dogs shown that day were so com-
mon, that I felt there should have been a stamp machine for 
quicker writing. 

The atmosphere at the show was wonderful. People seem to 
be more relaxed at the show in Sweden than in Finland and 
everyone except for one or two exhibitors treated their dogs 
nicely and showed them well. 

The overall quality of the dogs was wonderful. Before the show 
I was concerned about the fact that I had seen almost all of the 
dogs prior to this show. But going over the dogs, getting to put 
my hands on almost 60 different dogs that day really helped 
me make the decisions. I experienced many nice surprises and 
unfortunately many disappointments going over the dogs.

Most of the dogs had beautiful heads and expressions, nice 
backs and good tails. The silhouettes were nice and the dogs 
had nice proportions.

But like I mentioned earlier, I felt I should have had a stamp for 
some of the faults. One of the faults that  was way too com-
mon was a badly placed front. Short and too straight upper arm 
place the front feet almost in front of the dog’s chest. This is 
a very common fault that seems to be a problem all over the 
world and not only in afghan hounds and that’s why I think it 
should be taken even more seriously. 

Some of the other very common faults were too big size, up-
right shoulders, too level croups,  too long loins and too short 
croups, which come from the thigh being too narrow. For many 
dogs I would have hoped more bone and body, I saw some 
dogs that were so narrow in body I didn’t think possible. Even 
though afghan hound is a sighthound I think there should be 
enough room for the organs.

The too level croup was also a big problem. Some think it looks 
better and the tail is carried more showy, but it’s incorrect. The-
re were a few dogs with an incorrect, very harsh coattexture, 
but fortunately most of the dogs had lovely silky coat.

 I really liked my winners, the BOB-male is a very kinglike crea-
ture,  he moves beautifully and is very balanced all over. My 
BOS was a lovely bitch whose shoulders I didn’t fall in love 
with, but she had a strong short back, a good body, beautiful 
movement and on that day she was willing to show it too. She 
is very elegant and ooozes afghan. 

Best male 2nd is a well-built beautiful male, who unfortunately 
was acting a bit too hyper on that day and so missed his chance 
of taking the first place. My Best Bitch 2nd is a lovely golden 
bitch who moves very beautifully. She could be a bit shorter in 
loin, but nobody’s perfect!

I also liked the Intermediate winners, brother and sister very 
much, they are nicely built and have beautiful type and propor-
tions, unfortunately on that day both decided not to go forward, 
I would have liked to see them have more drive.

It was nice to see such good youngsters. My BIS-junior was a 
good sized junior male with lovely proportions but a head a bit 
too extreme for me. One of the best fronts on that day was pre-
sented by the BOS-junior bitch, a beautiful, yet untrimmed gol-
den, who was also one of the few who had a correct front reach. 
I also liked very much the clipped down-class winner, who be-
sides having a wonderful construction obviously loved to be in 
the ring.

After all the harsh words I have to say, that Sweden still has 
very good afghans. Most of the problems I’ve mentioned are 
global and the over all quality in Tammsvik was in my opinion 
excellent. I absolutely enjoyed my day at the show and I saw 
many very nice dogs that their owners and breeders should be 
very proud of. 

*
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Tips & råd...

Annonser

Högupplösta bilder

...när du gör din annons eller skickar in bilder till redaktionen

Vi har märkt att det är ganska många som inte förstår det här med att skicka in högupplösta bilder till redak-
tionen eller att göra sina annonser i rätt storlek så här kommer några tips om just detta.

A och O för alla bilder som ska gå i tryck är att dom är högupplösta. 
Helst 300 dpi. Har man Photoshop kan man lätt öppna bilden i pro-
grammet, klicka på >Image >Image size. Där står det hur många dpi 
bilden har.
Man ser även storleken i cm där och det kan vara bra att titta så att 
bilden inte bara 3x2 cm stor, då hjälper det inte att bilden är på 300 dpi.

Har man inte PS kan man i regel se på bilden hur stor den är. Den bör 
vara över 1000 kb för att fungera i tryck. Ett tips är att titta på er kamera 
om den är inställd på att ta ”stora” bilder. Det beror ju på vilken kamera 
man har hur och vart man gör inställningarna. Har man gjort detta kan 
man använda en bild direkt från en kameran, då är det högupplöst.

Man kan INTE ta bilder från Facebook och oftast inte från mobilen hel-
ler. Möjligen om man väljer att skicka den i orginalstorlek men kvaliteten 
brukar inte vara så bra som med en vanlig kamera.

Ett annat tips är att ALLTID spara alla orginalbilder i en mapp så man 
lätt kan hitta dom om dom behövs. När man redigerar och ”klipper” en 
bild och ändrar upplösning så det passar nätet (lågupplöst) så sparar 
man om den bilden med ett annat namn i en egen mapp. Ex. om en bild 
heter IMG_001.jpg så kan man döpa om den till IMG_001_w.jpg där ”w” 
då står för web. Att använda orginalnamnet i den nya bilden underlättar 
när man sedan ska leta upp orginalbilden. Då ser man lätt att det är bild 
001 man letar efter. 

Alla annonser måste vara högupplösta och väljer man att göra en an-
nons själv ska den vara klar att bara montera in i programmet som vi 
gör Salukibladet i. Annonsen ska vara i .pdf, .jpg eller .tiff. Det fungerar 
INTE att skicka in annonser i word dokument eller andra program. Gör 
i så fall en .pdf av den innan ni skickar in den.

Är det en svartvit annons måste hela sidan vara i svartvitt. Även bil-
derna. Gör alltid bilderna i gråskala var för sig innan ni lägger in dom i 
annonsen. Att försöka ljusa upp eller mörka ner en klar annons är svårt 
eftersom nästan alla bilder har olika ljus. Om man vill ljusa upp en bild 
i en annons så ljusas hela annonsen upp, även dom bilderna som inte 
behövs. Gör därför alla bilder klara innan ni gör annonsen.

Att komma in med en klar annons betyder just det, att den ska vara 
klar. Alla mått ska stämma och den ska vara högupplöst.

Måtten på en helsida är 216x303 mm. Gör en marginal på 18 mm runt 
om och håll text innanför denna marginal.

Om man går utanför marginalen finns det risk att bilder och text hamnar 
för nära kanten när tryckaren skär bladen och att det kan hamna ner i 
limningen så text och bilder försvinner lite.

Gör man sin annons i PS så kan man skapa en tom ”bild” genom att 
klicka på >New och i den rutan fyller man i 216 mm bred och 303 mm 
hög samt 300 dpi. Då får man en klar ”bild” att göra sin annons i.

Om man vill kan man maila till Maud Fast, på 
maud.fast@@svenskaafghanhundklubben.se så mailar hon er en fär-
dig mall (se bilden till höger) med marginalerna på så är det bara att 
göra din annons på den.

216 mm

30
3 

m
m

18 mm

18
 m

m

Text Marie Palmqvist

En annan bra idé är att när man tar BIR & BIM bilder så ber man vinnarna ställa sig så nära domaren som möjligt. Då är det enklare att få med lite 
större bilder i årsboken. Man bör heller inte klippa sina orginalbilder direkt runt hunden utan gärna behålla dom rektangulära med luft runtomkring 
hela hunden.
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Årslista 2014 - utställning hanar

1  227 poäng
C.I.B DK UCH NORD UCH HR CH SL CH 
SE V-12 DK V-12 
Eurosighthound Winner-14
Khaos d’ Aram 
7 utställningar
Född: 2007-11-25   
E. CH Jangel’s Cadiblack
U. CH Khaos Tomorrow Never Dies

2 188 poäng
SE JV-13 
Jangel’s Eye Catching 
7 utställningar
Född: 2013-02-10  
E. CH Mahali Rustic Ringmaster
U. CH Jangel’s Hell Of A Dream

Foto Sven Westerblad

3 183 poäng
C.I.B SE UCH FI UCH SE LCCH SE JV-12  
Celestian I Want It All 
7 utställningar
Född: 2011-07-08
E. CH Xenos Comment
U. Karakush Goes Celestian

Foto Yvonne Mukkavaara

>>
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Årslista 2014 - utställning hanar

6 169 poäng
DK UCH NO UCH SE UCH
Xciting Rattle N’ Hum 
6 utställningar
Född: 2011-04-30
E. CH Oshanameh’s Is The Pope Catholic
U. CH Xciting Miss Devil In Dior

Foto Saori Wohlin

5 173 poäng
Jangel’s Hawk Eye 
7 utställningar
Född: 2013-02-10  
E. CH Mahali Rustic Ringmaster
U. CH Jangel’s Hell Of A Dream

Foto Saori Wohlin

3 183 poäng
SE UCH DK UCH NORD LCCH 
Mandinah Just Around the Corner 
7 utställningar
Född: 2011-07-14
E. CH Xenos Comment
U. CH Mandinah Hopeless Whisper

Foto Yvonne Mukkavaara

>>
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Årslista 2014 - utställning hanar

10 119 poäng
SE UCH 
Mandinah Impossible Is Nothing 
5 utställningar
Född: 2008-08-05  
E. CH Abica’s Marquis De Sade
U. CH Mandinah Endless Whisper

Foto Jessica Snäcka

9 124 poäng
SE UCH 
Tells Makes People Talk 
5 utställningar
Född: 2010-12-11 
E. CH Tells Chills N’ Thrills
U. Tells What’Bout Me

Foto Stine Runde Skuterud

8 149 poäng
SE UCH 
Back Tramp’s Black Out 
7 utställningar
Född: 2011-03-12 
E. CH Jangel’s Back In Black
U. CH Jagannatha’s Jangel Jane

7 160 poäng
Eyes Gazing You Talkin’ To Me 
7 utställningar
Född: 2013-02-04 
E. CH Polo’s The Aviator
U. CH Golddragon Night On The Beach

Foto Linda Ekberg

*
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What a year 2014 has been…
Not only is Zidane THE most wonderful male to live with 
and hang around, a total goof and heart….he is such 
a gentleman, I can´t stop being amazed over his total 
gentleness and humbleness… Zidane has also proved 
himself a fine representative for Kennel Khaos, Christina 
Roseéns 30 year of breeding….and my foundation for 
the next 30 year or so of breeding  ”total” Khaos…we got 
our first litter, 6 very nice pups that will keep us going…
Zidane had three amazing years (2011, 2012 &2013) 
both in Sweden and abroad and we decided to have a 
quiet year , and only to enter the specialties for the fun 
of it…
What a superb year we ended up having... - wow...!
Zidane entered 8 shows,  and was awarded 
THE AFGHANHOUND OF THE YEAR  in Sweden...!

A summery of these shows that made it possible..

-At the Sighthound Club Show in Ljungbyhed he was 
awarded BOS under Mr Garcia B Sanchez.

-At FCI Euro Sighthound Show-14, he was BOB under 
Mr Darko Petreski, and ended up Best In Show 3 under 
Mrs Wilfriede Schwerm-Hahne.

- At the Sighthound Summer Show in Tammsvik (Sko-
kloster) Zidane was 3rd best male, and the best placed 
Swedish male of the day, for the lady judge Edna K Mar-
tin.

- At the Afghanhound Club Show at Tammsvik, (Skoklos-
ter), Zidane was Best In Show… under Mrs Annika Wir-
man- Fagerlund… what an honour!

- At Norrköping Int KC Show Zidane won BOB under Mr 
Dan Ericsson and later that afternoon was placed BIG 3 
under Ms Birgitta Svarstad after some very nice hounds.

- At Gimo Int KC Show, Zidane again managed to win 
BOB.. this time under Miss Inga Siil… and then he was 
Best In Show 3...! Group judge Ms Kari Granaas Han-
sen and BIS judge Ms Hanne Laine-Jensen.

I would like to say THANK YOU… this year again, for all 
the support from friends and to all the judges that apre-
ciate my wonderful boy Zidane, he is worth every single 
second of it!!! 

-See you 2015 in the puppy-ring….:)

Saori Wohlin

Några ord om...
Årets afghanhund 2014

C.I.B DK UCH NORD UCH HR CH SL CH SE V-12 DK V-12 Eurosighthound Winner-14

Khaos D’ Aram   

*
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Årslista 2014 - utställning tikar

1  217 poäng
C.I.B DK UCH FI UCH SE UCH NORD LCCH
Mandinah Irresistible Whisper 
Född: 2008-08-05  
E. CH Abica’s Marquis De Sade
U. CH Mandinah Endless Whisper

Foto Kristy Bello Herrera

2 184 poäng
SE UCH SE V-14
Back Tramp’s Black Sensation
7 utställningar
Född: 2011-03-12 
E. CH Jangel’s Back In Black
U. CH Jagannatha’s Jangel Jane

3 168 poäng
NORD CH 
Elisa Du Menuel Galopin
7 utställningar
Född: 2009-07-31
E. CH Ingenue Omenuel Galopin
U. CH Variance Du Menuel Galopin

Foto Saori Wohlin

>>
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Årslista 2014 - utställning tikar

6 133 poäng
SE UCH SE LCCH
Mandinah Joyful Whisper 
6 utställningar
Född: 2011-07-14
E. CH Xenos Comment
U. CH Mandinah Hopeless Whisper

>>

5 137 poäng
C.I.B DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH
Khaos Badajoz 
6 utställningar
Född: 2005-12-25  
E. CH  Karakush And Then Some
U. CH Khaos Zingoalla

4 160 poäng
C.I.B DK UCH FI UCH SE UCH KBH V-08
SE VV-14 Xciting Stare N’ Whisper 
7 utställningar
Född: 2005-04-19
E. CH Parce Que Du Menuel Galopin
U. CH Xciting Xplore Your Fantasy

Foto Saori Wohlin
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Årslista 2014 - utställning tikar

*

10 106 poäng
Jangel’s Eye Candy 
5 utställningar
Född: 2013-02-10  
E. CH Mahali Rustic Ringmaster
U. CH Jangel’s Hell Of A Dream

Foto Camilla Fritz

9 108 poäng
Kingsleah My Story 
5 utställningar
Född: 2013-02-27  
E. CH Kingsleah Blue Star
U. CH Kingsleah Star Of Asia

8 110 poäng
C.I.B NORD UCH NORD JV-07 FI V-08  
Mandinah Hopeless Whisper 
Född: 2006-12-04   
E. CH Tancrede Du Menuel Galopin
U. CH Mandinah Endless Whisper

Foto Ingrid Moholm

7 120 poäng
Thuja Dress To Impress 
6 utställningar
Född: 2013-02-11
E. CH Xciting Rattle N’ Hum
U. CH Thuja Bittersweet Me

Foto Yvonne Mukkavaara
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CH Mandinah Irresistible Whisper eller till vardags kall-
lad Gabrielle gjorde en fantastisk uppföljning på fjolårets 
resultat då hon var andra vinstrikaste tik samt Årets LC 
afghan. I år gick hon hela vägen och blev Årets vinstri-
kaste tik!

Gabrielle ställdes ut under året utan att övermatchas 
(hon var endast anmäld till 8 utställningar) och gick från 
klarhet till klarhet. Tre BIR, 2 BIM, BT2 på den stora spe-
cialen på Tammsvik, BIM på Euro Sighthound specialen 
i Ljungbyhed och även BIM på afghanklubbens special i 
samband med Euro Sighthound, en gruppvinst i Växjö - 
är bara några av bedrifterna under året.  

Gabrielle är väl det närmaste man kan komma mitt ideal 
av afghan och närmast förebilden för en Mandinah-af-
ghan. En guldfärgad, välkonstruerad tik av klassisk typ 
med otroliga rörelser, som även utmärkt sig på LC fältet.   
Under året har Gabrielle visats till perfektion av Daniel 
Svensson, som i det närmaste har blivit synonymt med 
min kennel. De har tillsammans verkligen varit ett vackert 
ekipage och det har varit en fröjd att se Gabrielle glänsa 
i ringen. 

Gabrielle är en viktig del i min tiklinje, i direkt nedgående 
led från min stamtik CH Khalibadh Honeysuckle Rose 
- Mandy, och har några av min uppfödnings viktigaste 
tikar bakom sig, som CH M. Endless Whisper och CH M. 
Careless Whisper. I skrivande stund har nyligen Gabri-
elle parats och vi väntar på nästa generation Mandinah-
afghaner i början på mars. 

2014 var verkligen Gabrielles år, att se henne glänsa i 
bästa kondition, som en mogen värdig championtik med 
allt det jag vill ha i rasen har verkligen betytt otroligt 
mycket. 

Ett stort tack till alla domare som uppskattat henne, till 
alla som applåderat från ringside och ett stort tack till Da-
niel som verkligen fått fram allt ur Gabrielle.    

Cristina Gustafsson

Några ord om...
Årets afghantik 2014

C.I.B DK UCH FI UCH SE UCH NORD LCCH

Mandinah Irresistible Whisper  

*

Foto Yvonne Mukkavaara
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1.  160 poäng   7 utställningar  CH Xciting Stare N’ Whisper (t)
2.  149 poäng   7 utställningar  CH Khaos Badajoz (t)
3.  93 poäng   6 utställningar  CH Jagannatha’s Jalla Jalla (t)
4.  66 poäng   4 utställningar  CH Gold’n Copper Get Of My Cloud (t)
5.  36 poäng    2 utställningar  CH Khaos Comanche (h)
6.  12 poäng   1 utställning   CH Aviva Coeur A Coeur (h)
6.  12 poäng   1 utställning   CH Azmindah’s Crowning Glory (t)
8.  7 poäng   1 utställning   CH Khaos Coolawin (h)

Årslista 2014 - Bästa unghund

Årslista 2014 - Bästa veteran

Årslista 2014 - Bästa avelshund

1.  188 poäng  7 utställningar Jangel’s Eye Catching (h)
2.  173 poäng  7 utställningar Jangel’s Hawk Eye (h)
3.  160 poäng   7 utställningar  Eyes Gazing You Talkin’ To Me (h)
4.  120 poäng   6 utställningar  Thuja Dress To Impress (t)
5.  108 poäng   6 utställningar  Kingsleah My Story (t)
6.  106 poäng   5 utställningar  Jangel’s Eye Candy (t)
7.  95 poäng   4 utställningar  Falak Bint Zulema Von Haussman (t)
8.  71 poäng   3 utställningar  Vindaloo Super U (h)
9.  68 poäng   3 utställningar  Moorflower’s Moonshadow (t)
10.  58 poäng   2 utställningar  Jangel’s To Hot To Handle (h)

1. 643 poäng/5 CH Xenos Comment
2. 402 poäng/5 CH Jangel’s Cadiblack
3. 319 poäng/5 CH Xciting Rattle N’ Hum
4. 135 poäng/5 CH Star’t Cutting Trax Of Jhanzi
5. 131 poäng/3 CH Aviva Coeur A Coeur
6. 123 poäng/2 CH Malik Ebn Rima Von Haussman

Avelshane
1. 610 poäng/5 CH Mandinah Endless Whisper
2. 493 poäng/4 CH Jangel’s Hell Of A Dream
3. 427 poäng/5 CH Mandinah Hopeless Whisper
4. 350 poäng/3 CH Jagannatha’s Jangel Jane
5. 296 poäng/3 CH Khaos Tomorrow Never Dies
6. 185 poäng/5 CH Elisa Du Menuel Galopin
7. 150 poäng/4 Alphaville’s Simple Irresistible
8. 142 poäng/3 CH Khaos Badajoz
9. 127 poäng/2 CH Kingsleah Star Of Asia
10. 120 poäng/3 CH Yhazin Drums Of Africa

Avelstik

Årslista 2014 - Bästa uppfödare
1. 762 poäng/5 Kennel Mandinah

2. 558 poäng/5 Kennel Jangel’s

3. 457 poäng/5 Kennel Khaos

4. 329 poäng/2 Kennel Xciting

5. 245 poäng/5 Kennel Alphaville’s

6. 226 poäng/5 Kennel Kingsleah

7. 218 poäng/2 Kennel Celstian

8. 192 poäng/5 Kennel Gold’n Copper

9. 164 poäng/5 Kennel Moorflower’s

10. 143 poäng/2 Kennel Tells

*
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Vi är så stolta att ”Lille Ice” eller Långben som han också kallas blev 
Vinstrikaste Unghund 2014 men minst sagt förvånade att han också 
blev näst vinstrikaste afghanhane. Han är ju bara en baby även om han 
är en stor sådan. Men vid närmare eftertanke inser vi att hans utställ-
ningskarriär ”so far” varit ganska spektakulär. 

Vi träffade Ice första gången på försommaren 2013 då vi hälsade på 
hos kennel Jangel. Jana och Bosse hade sedan länge erbjudit oss att 
deläga någon av deras hundar och i våra ögon var valparna i deras 
dåvarande kull intressanta. Vi har alltid tyckt om Joleen,  Ch Jangel’s 
Hell Of A Dream och hennes valpar efter Ch Mahali Rustic Ringmaster 
var spännande. Vid vårt besök fanns två av de fyra valparna kvar på 
kenneln, Ice och hans syster Memphis. Båda fina men på olika sätt. 
Ice var minst sagt högbent men med fantastiska rörelser och ett strå-
lande huvud, trekantiga små ögon och fantastiskt uttryck, Memphis mer 
normal i såväl storlek som helhet men jättesöt. Vi sa att vi gärna ville 
deläga Ice men att han skulle bo kvar i Gävle.

Vi ställde ut Ice första gången på Skokloster 2013 och första dagen 
blev han BIR valp på afghanspecialen och dag två BIM på Vinthunds-
dagen slagen av sin syster Memphis om BIRet. En strålande början för 
kullsyskonen. Sedan stod båda på tillväxt till Stockholmsutställningen 
i december 2013 då de just passerat 9 månaders gränsen. Ingen eller 
i varje fall vi kunde ana att långbente Ice inte bara skulle vinna junior-
klassen utan sluta som bästa hane-3 i sin debut i officiell klass i konkur-
rens med 16 championhanar om vi minns rätt. Vilken start!

Nästa utställningshelg för långbente Ice inträffade några veckor senare 
då vi skrev 2014. Då på My Dog i Göteborg fick Ice sitt första cert och 
slutade som BH-4 respektive BH-2. 

Ice är en mycket speciell hund och han lever upp till sitt namn Eye Cat-
ching. Han är definitivt ingen dussinvara och han är en hund som man 
antingen älskar eller inte förstår sig på alls utseendemässigt. I vilket 

fall som helst har utställningsåret 2014 inneburit stora framgångar för 
Ice. Vi är lite dåliga på statistik men vi tror att Ice fått ungefär 13-15 cert 
under året varav två i Lettland där han dessutom blev BIS på en vint-
hunds special. Han har vunnit en grupp på en SKK utställning i Sverige 
och i Italien blev han BIS-junior på båda specialerna i början på maj i 
samband med Afghan Hound World Congress 2014. Dag två blev han 
som krona på verket även bästa hane 2. Inte illa av en liten junior på en 
utställning med 114 deltagande afghaner. 

Även om vi var glada över resultaten i Italien blev efterspelet inte så 
kul. När vi kom hem var Ice jättehalt. Besök hos veterinär med röntgen 
och undersökningar gav inget besked men hältan bestod och inte blev 
han bättre. 

På Eurosighthound utställningen i Ljungbyhed i början på juni träffade 
vi Darko Petreski och han hade en teori. I södra Europa finns en växt 
som tar sig in under huden på hundar och sedan inte kan komma ut 
samma väg då den har hullingar. Han visade sig ha rätt. Efter ca sju 
veckor kom växten ut ca 3 cm lång. Dock inte samma väg som den 
kommit in mellan tårna utan via ett sår ca två decimeter upp på benet. 
Hur som helst, hältan försvann omgående och Ice återvände till utställ-
ningsscenen i mitten på juli. 

Nu efter ett fantastiskt 2014 hoppas vi på att Långben ska få ytterligare 
ett cert efter sin tvåårsdag i februari och därmed också kunna kalla sig 
svensk och lettisk champion.

Elisabet Levén, Sven Westerblad, 
Jana Flybring och Bo Grönblad 

Några ord om...
Årets unghund 2014

Jangel’s Eye Catching  
SE JV-13

*
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Ester har varit en oslagbar vinnare i veteranklassen un-
der året, förutom en enda gång då hon inte mådde bra. 
Hon har bland annat trotsat 30 graders värme och glatt 
sprungit in den ena BIR-veteranvinsten efter den andra. 
Har fått många fina BT-placeringar och ett par BIM. 
Året avslutades på Stockholm hundmässa med att vinna 
SE VV-14 (ny titel fr.o.m. 2014).

I ett lite större perspektiv har Ester tagit hem BIS-3 vete-
ran i Avesta och BIS-veteran i Vallentuna. Carin Lindhés 
VP fick följa med hem ett år till. Vi lämnade walk-over i 
BIS-finalerna både i Växjö och på Sthlm hundmässa.
 
Ester nöjde sig inte med att enbart bli Årets veteran, utan 
placerade sig också som nummer fyra bland årets vinst-
rikaste tikar.
 
Med sitt iögonfallande yttre och en open mind är Ester en 
god ambassadör för rasen. Hon är lätt att tycka mycket 
om, utan att man för den skull  måste vara afghanfantast. 
Hon gör bra reklam för rasen, suddar ut lite förutfattade 
meningar som en del människor tyvärr har om afghaner.

Ester är även en snäll moster som tar med sin syster Ju-
lias ungar på utställningar. Hedvig, som under året blivit 
SE UCH och Julius, som än så länge håller sig till lite 
mindre utställningar på hemmaplan.

En minnesvärd, liten och rolig händelse inträffade när 
Ester och Julius var på ÖLKK:s höstutställning i Kumla. 
När det var Esters tur att springa i veteranfinalen, var det 
två småtjejer i publiken som högt och ljudligt skrek:
- HON ÄR SNYGGAST!!!
Allt stannade upp för en sekund och sedan brast alla ut 
i ett rungande skratt. Ester och jag skrattade också. Kan 
inte låta bli att vara stolt över att få äga en sådan härlig 
hund som väcker så positiva känslor hos andra, både 
vuxna och barn.
 
Den 19 april 2015 blir det 10 ljus i födelsedagstårtan! 
Prinsesstårta med rosa marsipan tillhör favoriten. Passar 
perfekt för den PRINSESSA som Ester verkligen är!

Marie Elofsson     

Några ord om...
Årets veteran 2014

Xciting Stare N’ Whisper
C.I.B, SE UCH, FI UCH, DK UCH, KBH V-08, SE VV-14

Foto Saori Wohlin

*
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Årets uppfödare 2014

Jag borde verkligen ta reda på vilket år i ordningen det 
här är… 
Kennel Mandinah har igen vunnit titeln Årets Uppfödare! 

Några av årets höjdpunkter är väl Gabrielle som blev 
Årets tik, Marielle som blev Årets LC afghan, Ponthus 
CH M. Just Around the Corner vinstrikaste hane nr 3, Es-
telle CH M. Hopeless Whisper vinstrikaste tik 8 samt 3e 
vinstrikaste avelstik. Laurie CH M. Endless Whisper som 
trots sin bortgång för två år sedan toppar avelstikarna 
och även mor och mormor till ovanstående hundar. 

Mandinah kenneln hade inte varit vad den är om det inte 
vore för de engagerade valpköparna som älskar och tar 
hand om sina hundar vare sig de visas i ringarna, spring-
er på LC fältet eller bara är soffpotatisar och älskade fa-
miljemedlemmar.  

Tack till er alla - ingen nämnd, ingen glömd!    

Christina Gustafsson                     

Kennel Mandinah 

Några ord om...

Årets avelstik
CH Mandinah Endless Whisper

Foto Tuuli Koivumäki

Foto Helena Wiström

*



124

Årslista 2014 - lure coursing

Poängberäkning för årets LC afghan sker enligt följande. 
För varje prov får nr 1 = 20 poäng, nr 2 = 18 poäng,  nr 3 = 16 poäng, osv. 
plus ett poäng för varje slagen hund som deltog i lopp ett 
(ex. 2:a = 18 poäng + antal slagna hundar i lopp ett = slutpoäng). 

Årets fem bästa resultat från SvVK’s officiella bruksprov räknas.

1  
127 poäng 
SE UCH DK UCH SE LCCH NO LCCH
Mandinah Joyful Whisper (t) 
Född: 2011-07-14
E. CH Xenos Comment
U. CH Mandinah Hopeless Whisper

Foto Sanna Persson

2  
111 poäng
C.I.C SE UCH SE LCCH NO LCCH SE UCH  
Khaos Gillianne (t) 
Född: 2009-09-10 
E. CH Khaos d’Aram
U. CH Khaos Blackwattle

Foto Kjell-Richard Brevik

3  
110 poäng
SE UCH DK UCH SE LCCH NO LCCH  
Alphaville’s  Scene Stealer (h) 
Född: 2009-09-23
E. CH Xenos Comment
U. Alphaville’s The Ultimate Creation

Foto Kjell-Richard Brevik

>>
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Årslista 2014 - lure coursing

5  
100 poäng
SE UCH DK UCH NORD LCCH 
Mandinah Just Around the Corner (h) 
Född: 2011-07-14
E. CH Xenos Comment
U. CH Mandinah Hopeless Whisper

Foto Sanna Persson

4  
104 poäng
SE UCH DK UCH INT LCCH NORD LCCH  
Khaos Dixon (h) 
Född: 2007-11-25 
E. CH Jangel’s Cadiblack
U. CH Khaos Tomorrow Never Dies

Foto Kjell-Richard Brevik

6  
87 poäng
Yhazin Freelancer (h) 
Född: 2009-05-25 
E. Tuohi-Tikan Teikkari
U. CH Yhazin Drums Of Africa

Foto Ari Salmela

7 
58 poäng
Awbari Techno Beat (h) 
Född: 2011-03-20 
E. Scaramis U Make Me Wanna
U. Baakara’s In A Heartbeat

Foto Christian Magnusson

>>
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Årslista 2014 - lure coursing

8 
49 poäng
SE UCH DK UCH NORD LCCH  
Mandinah Iron Man (h) 
Född: 2008-08-05 
E. CH Abica’s Marquis De Sade
U. CH Mandinah Endless Whisper

Foto Helena Wiström

9 
46 poäng
SE UCH FI UCH SE LCCH SE JV-12  
Celestian I Want It All (h)
Född: 2011-07-08
E. CH Xenos Comment
U. Karakush Goes Celestian

Foto Kjell-Richard Brevik

10 
35 poäng
SE LCCH NO LCCH  
Alphaville’s I’m Your Man (h) 
Född: 2008-04-11 
E. Alphaville’s Perfect Match
U. CH Vainjane

Foto Camilla Fritz

10 
35 poäng
Alphaville’s In Your Dreams (t)  
Född: 2008-04-11 
E. Alphaville’s Perfect Match
U. CH Vainjane

Foto Sanna Persson

>>
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Årslista 2014 - lure coursing

12 
28 poäng
C.I.B NORD UCH NORD JV-07 FI V-08  
Mandinah Hopeless Whisper (t) 
Född: 2006-12-04   
E. CH Tancrede Du Menuel Galopin
U. CH Mandinah Endless Whisper

Foto Sanna Persson

13 
24 poäng
Vindaloo The Truth Is (h) 
Född: 2010-04-19
E. CH Jangel’s Cliffhanger
U. CH Khaos Zingoalla
Foto Helena Wiström

14
5 poäng
NORD UCH  
Elisa Du Menuel Galopin (t) 
Född: 2009-07-31
E. CH Ingenue Omenuel Galopin
U. CH Variance Du Menuel Galopin

Foto Louise Käck

>>

Årets lure coursingtik
1. 127 poäng  CH Mandinah Joyful Whisper 
2. 111 poäng  CH Khaos Gillianne
3. 35 poäng  Alphaville’s In Your Dreams
4. 28 poäng  CH Mandinah Hopeless Whisper
5. 5 poäng CH Elisa Du Menuel Galopin

Årets lure coursinghane
1. 110 poäng  CH Alphaville’s  Scene Stealer
2. 104 poäng  CH Khaos Dixon
3. 100 poäng  CH Mandinah Just Around the Corner
4. 87 poäng  Yhazin Freelancer
5. 58 poäng  Awbari Techno Beat
6. 49 poäng  CH Mandinah Iron Man
7. 46 poäng  CH Celestian I Want It All
8. 35 poäng  CH Alphaville’s I’m Your Man
9. 24 poäng  Vindaloo The Truth Is
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Marielle, CH Mandinah Joyful Whisper sprang sig till ti-
teln Årets LC afghan 2015! Marielle är fjärde generatio-
nen av min egen uppfödning och står för mycket av det 
jag vill ha i en afghan i typ, konstruktion och funktion. 

Marielle har ställts ut sparsamt och hamnade på 6e plats 
på tiklistan. Däremot utmärkte hon sig på LC fältet och 
knep årets titel med 3 BIR och 2 andra placeringar under 
året. 

Marielle är en kraftfull mindre tik, full av energi och in-
stinkt som utmärkte sig redan då hon blev Best in field på 
KM i Simrishamn 2012. 

Hennes vilja och fokus att jaga samt hennes fart har gjort 
henne till en naturlig LC afghan. För mig är det viktigt 
att afghanerna både har ursprungsfunktionen men fortfa-
rande det rastypiska utseendet, vilket gör mig extra stolt 
då detta är andra året en av mina tikar vinner titeln. 

Till vardags är Marielle en energisk naturhund med en 
egen vilja och en stor personlighet. Hon lever tillsam-
mans med övriga familjemedlemmar i hushållet. Hon 
trivs lika bra med att springa järnet i trädgården med 
brorsan Ponthus som att fläka ut sig i soffan. 

Marielle är och förblir vårt eget lilla lakritstroll full av både 
fart och personlighet.

Christina Gustafsson

                   

Några ord om...
Årets lure coursinghund 2014

Mandinah Joyful Whisper 
SE UCH DK UCH SE LCCH NO LCCH

Foto Helge Kronsteiner
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SKK Göteborg Internationell 5/1 2014
Domare Ann-Christin Johansson, Sverige

BIR BIG BIS-4 CERT CACIB CHAMPIONAT RU CH Amal Salang 
Coeur D’Coeurs
BH-2 R-CACIB C.I.B FI UCH SE UCH SE V-12 Khaos D’ Aram
BH-3 DK UCH SE UCH Xciting Rattle N’ Hum
BH-4 R-CERT SE JV-13 Jangel’s Eye Catching

BIM C.I.B DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Khaos Badajoz
BT-2 CERT CACIB CHAMPIONAT Hafiza Avid Von Haussman
BT-3 R-CERT R-CACIB RU CH Shou Gerat Shocking Queen
BT-4 Jangel’s Eye Candy

Foto: Saori Wohlin

Utställningsresultat 2014

SKK Göteborg Internationell 6/1 2014
Domare Göran Bodegård, Sverige
Antal deltagande hundar: 12+10

BIR BIG BIS-3 CACIB RU CH SE UCH Amal Salang Coeur d’Cours
BH-2 CERT SE JV-13 Jangel’s Eye Catching
BH-3 R-CERT Eyes Gazing You Talking To Me

BIM CERT Jangel’s Eye Candy
BT-2 CACIB R-CERT RU CH Shou Gerat Shocking Queen
BT-3 R-CACIB SE UCH Mandinah Jade
BT-4 C.I.B DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Khaos Badajoz

Foto: Sven Westerblad

SKK Strängnäs Internationell 7/3 2014
Domare Knut Blütecher, Norge
Antal deltagande hundar: 5+4

BIR BIG-4 CERT SE JV-13 Jangel’s Eye Catching 
BH-2 CACIB SE UCH Mandinah Justified Jealousy
BH-3 R-CERT R-CACIB CA CH Polo’s Kabik T Sensation 
BH-4 FI UCH SE JV-12 SE UCH Celestian I Want It All

BIM CACIB DK UCH FI UCH SE UCH Kingsleah Blue Heart
BT-2 CERT US CH Falak Bint Zulema Von Haussman
BT-3 R-CERT Jangel´s Eye Candy

Foto: Saori Wohlin

SvVK Upplands Väsby Officiell 15/3 2014
Domare Iren Naarits, Estland
Antal deltagande hundar: 8+7

BIM CERT Vindaloo Super U
BH-2 SE UCH Rydbergs Bad To The Bone    
BH-3 R-CERT Orientalwind’s Hurricane  
BH-4 DK UCH NO LCCH SE LCCH SE UCH Alphaville’s Scene 
Stealer 

BIR CERT US CH Falak Bint Zulema Von Haussman  
BT-2 DK UCH SE UCH Elisa Du Menuel Galopin 
BT-3 R-CERT Vindaloo Love U
BT-4 C.I.B DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Khaos Badajoz

Foto: Helena Wiström

>>
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Utställningsresultat 2014
SKK Malmö Internationell 22/3 2014
Domare Theo Leenen
Antal deltagande hundar: 7+7

BIR BIG CACIB SE UCH Mandinah Just Around The Corner
BH-2 R-CACIB FI UCH SE JV-12 SE UCH Celestian I Want It All 
BH-3 CERT Khaos D’ Urville 
BH-4 R-CERT Calamus One For  All

BIM CACIB C.I.B FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH Mandinah Hope-
less Whisper
BT-2 R-CACIB CH Mandinah Just About Love
BT-3 CERT CHAMPIONAT PL CH Calamus Midnight 
BT-4 R-CERT DK JV-12 NORD JV-12 SE JV-12 Temper Lucky Dice

SvVK Boden Officiell 29/3 2014
Domare Maija Sylgren, Finland
Antal deltagande hundar: 5+5

BIM FI UCH SE JV-12 SE UCH Celestian I Want It All  
BH-2 CERT Neliapilan Nummisuutari 
BH-3 R-CERT Gold`n Copper Healing Power  
BH-4 Leejoy’s Dream Desire 

BIR CERT Thuja Dress To Impress  
BT-2 R-CERT Kingsleah  Arabella 
BT-3 SE UCH Gold`n  Copper She`s The One 

Foto: Yvonne Mukkavaara

SKK Sundsvall Nationell 12/4 2014
Domare Kerstin Nilsson, Danmark
Antal deltagande hundar: 8+9

BIR BIG-4 DK UCH SE UCH Xciting Rattle N’ Hum 
BH-2 CERT SE JV-13 Jangel’s Eye Catching 
BH-3 R-CERT Eyes Gazing You Talkin’ ToMe

BIM CERT Temper Daddy’s Got Dollars 
BT-2 R-CERT US CH Falak Bint  Zulema Von Haussman 
BT-3 NO UCH SE UCH Jaganatha’s Jalla Jalla 
BT-4 Jangel’s Eye Candy 

Foto: Helena Wiström

Sundsvall SvVK Officiell 13/4 2014
Domare Ingela Kyrklund, Sverige
Antal deltagande hundar: 5+8

BIM CERT Jangel’s To Hot To Handle
BH-2 FI UCH SE JV-12 SE UCH Celestian I Want It All
BH-3 DK UCH NO LCCH SE LCCH SE UCH Alphaville’s Scene 
Stealer 

BIR BIS-3 CERT Temper Daddy’s Got Dollars 
BT-2 NO UCH SE UCH Jaganata`s Jalla Jalla 
BT-3 R-CERT Jangel’s Some Like I Hot 
BT-4 Jangel’s Eye Candy 

Foto: Helena Wiström

>>
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Utställningsresultat 2014
SKK Kista Internationell 19/4 2014
Domare Agnes Kertes Ganami, Israel
Antal deltagande hundar: 6+5

BIM CERT CACIB Back Tramp’s Black Out 
BH-2 R-CERT Mooreflower’s Moondancer 
BH-3 R-CACIB Oientalwind`s Hurricane 
BH-4 Eyes Gazing You Talkin’ To Me  

BIR CACIB DK UCH SE UCH Elisa Du Menuel Galopin 
BT-2 CERT R-CACIB CHAMPIONAT Papatazin Pretty Xciting 
BT-3 C.I.B DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Khaos Badajoz 
BT-4 R-CERT Vindaloo Magic U 

Foto: Anette Lindblom

SKK Västerås Nationell 26/4 2014
Domare George Kostopoulos, Grekland
Antal deltagande hundar: 5+4

BIR BIG-3 CERT SE JV-13 Jangel’s Eye Catching
BH-2 R-CERT Eyes Gazing You Talkin’ To Me  
BH-3 Back Tramp’s Black Out 

BIM CERT CHAMPIONAT Temper’s Daddy’S Got Dollars 

Foto: Sven Westerblad

SKK Lidköping Nationell 11/5 2014
Domare Henrik Härling, Sverige
Antal deltagande hundar: 2+6

BIM SE UCH Mandinah Impossible Is Nothing 
BH-2 CERT Jangel`s Hawk Eye 

BIR BIG-2 CERT US CH Falak Bint Zulema Von Haussman
BT-2 C.I.B FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH Mandinah Hopeless 
Whisper 
BT-3 R-CERT Mandinah Ice Age 

Foto: Sven Westerblad

SKK Piteå 17/5 2014
Domare Francesco Cochetti, Italien
Antal deltagande hundar: 4+2

BIR BIG-2 NORD UCH Raffica’s Dance Of A Thousend Veils   
BH-2 CERT Eyes Gazing You Talking’ To Me  
BH-3 FI UCH SE JV-12 SE UCH Celestian I Want It All  
BH-4 -CERT Gold’n Copper Fire It Up    

BIM CERT CHAMPIONAT Sheralji Unreal Dream    
BT-2 R-CERT Gold’n Copper Girl On Fire     

Foto: Lotta Roiha

>>
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Utställningsresultat 2014
SKK Hässleholm Internationell 18/5 2014
Domare Marie Gadolin, Sverige
Antal deltagande hundar: 2+2

BIR BIG CACIB DK UCH SE UCH Xciting Rattle N’Hum 
BIM CACIB C.I.B FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH Mandinah Hope-
less Whisper 
BT-2 CERT R-CACIB Temper Lucky Dice 

SKK Österbybruk Internationell 25/5 2014
Domare Jasna Matejcic, Kroatien
Antal deltagande hundar: 8+3

BIR CACIB DK UCH SE UCH Xciting Rattle N’Hum 
BH-2 CERT R-CACIB Eyes Gazing You Talkin’ To Me 
BH-3 R-CERT Jangel’s Fake It Til You Make It 
BH-4 Back Tramp’s Black Out 
BIM CACIB DK UCH SE UCH Jangel’s Top Model 
BT-2 CERT R-CACIB Orientalwind’s Naschia 
BT-3 R-CERT US CH Falak Bint Zulema Von Haussman 

Foto: Saori Wohlin

SvVK Ljungbyhed Officiell 30/5 2014
Club Winner Show Domare Benjamin Sanchez Garcia, Spanien
Antal deltagande hundar: 24+17

BIM CLUB WINNER 2014 C.I.B FI UCH SE UCH SE V-12 Khaos D’Aram
BH-2 SE UCH Mandinah Just Around The Corner
BH-3 CERT CLUB JUNIOR WINNER 2014 Jangel’s Hawke Eye
BH-4 R-CERT Eyes Gazing You Talking’ To Me
BIR CLUB WINNER 2014 SE UCH Back Tramp’s Black Sensation
BT-2 CERT Esbelto’s Not Your BFF
BT-3 CLUB VETERAN WINNER 2014 C.I.B DK UCH FI UCH NO 
UCH SE UCH Khaos Badajoz
BT-4 Mandinah Just About Love
R-CERT Alphaville`s Frozen Asset

Foto: Helena Wiström

SvVK Ljungbyhed Officiell 31/5 2014
FCI EURO Sighthound Show Domare Darko Petreski, Kroatien
Antal deltagande hundar: 24+15

BIR FCI EURO SIGHTHOUND 2014 C.I.B FI UCH SE UCH SE V-12 
Khaos d’ Aram
BH-2 RU CH SE UCH Amal Salang Coeur d’Coeurs
BH-3 CERT FCI EURO JUNIOR SIGHTHOUND 2014 Jangel’s Hawk Eye 
BH-4 SE UCH Mandinah Just Around The Corner
R-CERT Scaramis Google Me
BIM FCI EURO SIGHTHOUND 2014 C.I.B DK UCH FI UCH SE UCH 
Mandinah Irresistible Whisper
BT-2 CERT Esbelto’s Not Your BFF 
BT-3 R-CERT US CH Falak Bint Zulema Von Haussmann
BT-4 Scaramis Gimme That Girl

>>

SvA Ljungbyhed Officiell 1/6 2014
Domare Louis Dehaes, Belgien
Antal deltagande hundar: 18+17

BIS SE UCH Mandinah Impossible Is Nothing
BH-2 SE UCH Mandinah I’m Your’s
BH-3 CERT Eyes Gazing You Talkin’ To Me
BH-4 R-CERT Jangel’s Hawk Eye
BIM C.I.B DK UCH FI UCH SE UCH Mandinah Irresistible Whisper
BT-2 DK UCH SE UCH Elisa Du Menuel Galopin
BT-3 CERT US CH Falak Bint Zulema Von Haussman
BT-4 DK UCH SE UCH Mandinah Jade
R-CERT Vindaloo Magic U 

Foto: Saori Wohlin
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Utställningsresultat 2014
SKK Norrköping Nationell 1/6 2014
Domare Birgitta Svarstad, Sverige
Antal deltagande hundar: 4+10

BIR BIG-2 DK UCH SE UCH Xciting Rattle N’ Hum
BH-2 CERT Jangle’s Fake It Til U Make It

BIM SE UCH Jangel’s Just To Die For
BT-2 CERT FDI RLD N Kingsleah Crazy Horse
BT-3 C.I.B DK UCH FI UCH KBH V-08 SE UCH Xciting Stare N’ 
Whisper
BT-4 R-CERT Kingsleah Sara

SKK Vänersborg Internationell 8/6 2014
Domare Ann-Christin Johansson, Sverige
Antal deltagande hundar: 3+5

BIM CERT Jangel’s Hawk Eye
BH-2 R-CERT CACIB CA CH Polo’s Kabik T Sensation
BH-3 R-CACIB DK UCH NO LCCH SE LCCH SE UCH Alphaville’s 
Scene Stealer

BIR BIG CERT CACIB US CH Falak Bint Zuleman Von Hausseman
BT-2 R-CERT Jangel’s Some Like It Hot

Foto: Emma Kronborg

SKK Vännäs Nationell 14/6 2014
Domare Marie Gadolin, Sverige
Antal deltagande hundar: 2+3

BIR BIG-2 FI UCH SE JV-12 SE UCH Celestian I Want It All

BIM NO UCH SE UCH Jaganatha’s Jalla Jalla

Foto: Yvonne Mukkavaara

>>

SvVK Vännäs Officiell 15/6 2014
Domare Maria Nordin, Sverige
Antal deltagande hundar: 2+3

BIM FI UCH SE JV-12 SE UCH Celestian I Want It All

BIR CERT Thuja Dress To Impress
BT-2 R-CERT Vindaloo Magic U
BT-3 NO UCH SE UCH Jaganatha’s Jalla Jalla 

Foto: Yvonne Mukkavaara
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Utställningsresultat 2014
SKK Avesta Internationell 15/6 2014
Domare Frank Kane, GB
Antal deltagande hundar: 8+8

BIR CACIB DK UCH NO LCCH SE LCCH SE UCH Alphaville’s Scene 
Stealer 
BH-2 CERT R-CACIB CHAMPIONAT Back Tramp’s Black Out 
BH-3 R-CERT Eyes Gazing You Talkin’ To Me 
BH-4 NORD LCCH SE UCH Kingsleah Tigers Eye 

BIM CERT CACIB US CH Falak Bint Zuleman Von Haussman 
BT-2 R-CACIB FI UCH NO UCH SE UCH Khaos Dewberry 
BT-3 DK UCH SE UCH Elisa Du Manuel Galopin 
BT-4 R-CERT Afshar Mousse Au Chocolat 

Foto: Saori Wohlin

SvVK Tånga Hed Officiell 21/6 2014
Domare Sibylle Benoit, Belgien
Antal deltagande hundar: 2+8

BIM CERT Orientalwind’s Hurricane
BH-2 R-CERT Orientalwind’s Zephyros

BIR C.I.B FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH Mandinah Hopeless 
Whisper
BT-2 C.I.B DK UCH FI UCH KBH V-08 SE UCH Xciting Stare 
N’Whisper 
BT-3 CERT Alphaville’s Frozen Asset 
BT-4 R-CERT Afshar Mousse Au Chocolat   

Foto: Camilla Fritz

SKK Gällivare Internationell 29/6 2014
Domare Gunnar Norlin, Sverige
Antal deltagande hundar: 6+3

BIR BIG-2 CACIB FI UCH SE JV-12 SE UCH Celestian Want It All
BH-2 CERT R-CACIB Gold’n Copper T´Miner
BH-3 SE UCH Khaos Francisco   
BH-4 R-CERT Gold’n Copper Healing Power   

BIM CERT CACIB Gold’n Copper Crystal Noir    
BT-2 R-CERT R-CACIB Thuja Dress To Impress   
BT-3 Shou Gerat Going to Gold’n Copper    

Foto: Jeanette Eriksson

>>

SKK Borås Nationell 29/6 2014
Domare Ian Finney, Irland
Antal deltagande hundar: 2+3

BIR CERT Khaos Bow Bowing  
  
BIM FI UCH SE UCH Gold´n Copper Get Of My Cloud   

Foto: Elin Larsson
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Utställningsresultat 2014
SKK Piteå Internationell 5/7 2014
Domare M Pylvänäinen-Suorsa, Finland
Antal deltagande hundar: 7+2

BIR BIG-3 CACIB FI UCH SE JV-12 SE UCH Celestian I Want It All 
BH-2 CERT R-CACIB Neliapilan Noitarinki  
BH-3 FI UCH SE UCH Heinohelman Odysseus   
BH-4 R-CERT Gold’n Copper Healing Power  

BIM CERT CACIB Thuja Dress To Impress   

Foto: Malin Nordsten

SvVK Råneå Officiell 6/7 2014
Domare Kristin Kerem, Estland
Antal deltagande hundar: 2+2

BIR FI UCH SE JV-12 SE UCH Celestian I Want It All   
BH-2 CERT CHAMPIONAT Gold’n Copper Born To Run 
   
BIM CERT Thuja Dress To Impress 

Foto: Yvonne Mukkavaara  

SKK Ronneby Internationell 6/7 2014
Domare Göran Bodegård, Sverige
Antal deltagande hundar: 3+3

BIM CERT CACIB Eyes Gazing You Talkin’ To Me   
BH-2 R-CACIB Tells Makes People Talk   
BH-3 R-CERT Invite D’Honneur De Hillsbury  

BIR CERT CACIB Kingsleah My Story
BT-2 R-CERT R-CACIB Jellyjinx Del Gran Pamir
BT-3 C.I.B DE CH EE CH FI UCH LV CH NORD UCH Kingsleah Star 
Of Asia 

Foto: Johanna Kilponen
 

>>

SKK Tvååker Internationell 11/7 2014
Domare Jos De Cuyper, Belgien
Antal deltagande hundar: 6+9

BIR BIG-2 CACIB SE UCH Mandinah Impossible Is Nothing    
BH-2 R-CACIB DK UCH NO LCCH SE LCCH SE UCH Mandinah Iron 
Man 
BH-3 SE UCH Mandinah Just Around The Corner  
 
BIM CERT CACIB CHAMPIONAT NO UCH Between Today And 
Tomorrow  
BT-2 R-CACIB SE UCH Mandinah Joyful Whisper   
BT-3 C.I.B DE CH EE CH FI UCH LV CH NORD UCH Kingsleah Star 
Of Asia 
BT-4 C.I.B DK UCH FI UCH SE UCH Mandinah Irresistible Whisper           

Foto: Brit Nybakken         
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Utställningsresultat 2014
SKK Tvååker Nationell 12/7 2014
Domare Martha Kips, Luxemburg
Antal deltagande hundar: 6+6

BIR BIG-3 SE UCH Mandinah Impossible Is Nothing                                              
BH-2 CERT Kingsleah Above All Stars   
BH-3 R-CERT Leejoy’s Dazzling Dude    
BH-4 SE UCH Mandinah Just Around The Corner 

BIM SE UCH Mandinah Joyful Whisper   
BT-2 CERT Kingsleah My Story  

Foto: Jenny Kristiansson 

SKK Alfta Nationell 12/7 2014
Domare Jelena Kruus, Estland
Antal deltagande hundar: 8+7

BIM FI UCH SE JV-12 SE UCH Celestian I Want It 
BH-2 CERT SE JV-13 Jangel’s Eye Catching 
BH-3 SE UCH Back Tramp’s Black Out 
BH-4 R-CERT Moorflowers Moonwalker   
 
BIR BIG DK UCH SE UCH Jangel’s Top Modell 
BT-2 C.I.B DK UCH FI UCH KBH V-08 SE UCH Xciting Stare  
N’Whisper    
BT-3 CERT Moorflower’s Moonshadow   
BT-4 R-CERT Afshar Mousse Au Chocolat     

Foto: Kristy Bello Herrera

SKK Askersund Internationell 19/7 2014
Domare Carina Ekwall, Sverige
Antal deltagande hundar: 5+12

BIR CERT Jangle’s To Hot To Handle    
BH-2 CACIB SE UCH Moorflower’s Capolavoro  

BIM CERT Mandinah Ice Age    
BT-2 R-CERT Jangle’s Time after Time 

Foto: Rosi Brandt

>>

SKK Köping Internationell 20/7 2014
Domare Karin Hedberg, Sverige
Antal deltagande hundar: 5+10

BIR BIG-4 CERT CACIB Jangle’s Hawk Eye 
BH-2 R-CACIB FI UCH SE UCH Yhazin Finders Keepers   
BH-3 R-CERT Yhazin Freelancer    

BIM C.I.B DK UCH FI UCH KBH V-08 SE UCH Xciting Stare 
N’Whisper  
BT-2 CACIB DK UCH SE UCH Elisa Du Menuel Galopin 
BT-3 CERT Vindaloo See U  

Foto: Maud Fast
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Utställningsresultat 2014
SvVK Tammsvik Officiell 26/7 2014
Domare Edna Martin
Antal deltagande hundar: 24+22

BIR RU CH SE UCH Amal Salang Coeur d’coeurs
BH-2 CERT CHAMPIONAT Esbelto’s I’m Worth The Wait
BH-3 C.I.B NORD UCH FI UCH SL CH SE V-12 DK V-12 Khaos d’Aram
BH-4 R-CERT C.I.B EE CH FI UCH LV CH RU CH Sunward Edelweiss

BIM SE UCH Leejoy’s Delicious Delight
BT-2 SE UCH Back Tramp’s Black Sensation
BT-3 SE UCH Jangel’s Just To Die For
BT-4 CERT Elan Sebring Flower Bomb
R-CERT Shou Gerat Shocking Queen

Foto: Maud Fast

SvA Tammsvik Inofficiell 27/7 2014
Domare Annika Wirman-Fargerlund, Finland
Antal deltagande hundar: 23+21, 4+6 valpar

BIS C.I.B NORD UCH FI UCH SL CH SE V-12 DK V-12 Khaos d’Aram        
BH-2 DK UCH SE UCH NO UCH Xciting Rattle N’Hum      
BH-3 SE UCH DK UCH FI UCH Jangle’s Cadiblack     
BH-4 Jangel’s Hawk Eye   
    
BIM C.I.B NORD UCH FI UCH NO V-09,-10,-12, DK V-12,-13, NORD 
V-11 Elsto Khariz Amazing Amanda       
BT-2 C.I.B DK UCH FI UCH SE UCH Mandinah Irresistible Whisper           
BT-3 SE UCH FI UCH NO UCH Khaos Dewberry  
BT-4 Alphaville’s Finger Lickin Good 

Foto: Yvonne Mukkavaara

SKK Ransäter Internationell 27/7 2014 
Domare Göran Bodegård, Sverige
Antal deltagande hundar: 5+9

BIR BIG-4 CERT CACIB SE JV-13 Jangel’s Eye Catching 
BH-2 R-CERT R-CACIB C.I.B EE CH FI UCH LV CH RU CH Sunward 
Edelweiss    
BH-3 Khaos Bow Bowing 
  
BIM CERT CACIB Kingsleah My Story   
BT-2 R-CACIB C.I.B DE CH EE CH FI UCH LV CH NORD UCH 
Kingsleah Star Of Asia 
BT-3 C.I.B DK UCH FI UCH KBH V-08 SE UCH Xciting Stare N´Whisper 
BT-4 R-CERT Kingsleah Sara    

Foto: Sven Westerblad

>>

SKK Jönköping Internationell 1/8 2014
Domare Anette Edlander, Sverige
Antal deltagande hundar: 8+11

BIM CACIB SE UCH Tells Make People Talk 
BH-2 CERT R-CACIB Alpavilles Cold As Gold  
BH-3 SE UCH Khaos Comanche
BH-4 R-CERT Alphavilles Absolute Copy 

BIR BIG-3 CACIB NORD V-11 SE UCH Elsto Khariz Amazing 
Amanda  
BT-2 CERT Moorflower´s Moonshadow  
BT-3 R-CACIB NO UCH SE UCH Alphavilles Frost Yourself    
BT-4 R-CERT Kingsleah My Story     
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Utställningsresultat 2014
SKK Jönköping Internationell 2/8 2014
Domare Allan Pepper, Kanada
Antal deltagande hundar: 12+9

BIM CACIB SE UCH Tells Makes People Talk
BH-2 CERT R-CACIB Orientalwind’s Zephyros
BH-3 SE UCH Moorflower’s Capolavoro
BH-4 R-CERT Alphaville’s Absolute Copy

BIR CACIB NORD V-11 SE UCH Elsto Khariz Amazing Amanda
BT-2 CERT R-CACIB CHAMPIONAT Alphaville’s Perfect Copy
BT-3 R-CERT Tells Lipstick On My Collar
BT-4 Kingsleah My Story

Foto: Stine Runde Skuterud

SKK Jönköping Internationell 3/8 2014
Domare Åke Cronander, Sverige
Antal deltagande hundar: 5+10

BIM CACIB SE UCH Tells Makes People Talk
BH-2 CERT R-CACIB Orientalwind’s Hurricane

BIR BIG-4 CACIB NORD V-11 SE UCH Elsto Khariz Amazing 
Amanda
BT-2 CERT Moorflower’s Moonshadow
BT-3 C.I.B DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Khaos Badajoz
BT-4 R-CERT R-CACIB NO UCH US CH Awbari Candy Rain

Foto: Stine Runde Skuterud

SvVK Svenstavik Officiell 2/8 2014
Domare Saija Juutilainen, Finland
Antal deltagande hundar: 4+6

BIM AT CH SE UCH Gold’n Copper Born To Run
BH-2 FI UCH SE JV-12 SE UCH Celstian I Want It All   
BH-3 CERT SE JV-13 Jangel’s Eye Cathing 
BH-4 R-CERT Gold’n Copper Fire It Up    

BIR SE UCH Gold’n Copper Peace’n Harmony    
BT-2 CERT Neliapilan Dyynien Diiva    
BT-3 R-CERT Gold’n Copper Fire`n Soul   

>>

SKK Svenstavik Nationell 3/8 2014
Domare Agneta Kappers, Sverige
Antal deltagande hundar: 4+6

BIR BIG CERT SE JV-13 Jangel’s Eye Catching    
BH-2 AT CH SE UCH Gold’n Copper Born To Run    
BH-3 R-CERT Gold’n Copper Fire It Up  

BIM SE UCH Gold’n Copper Peace’n Harmony  
BT-2 CERT Esbelto’s Dream For Courtbone   
BT-3 R-CERT Gold’n Copper Fire’n Soul 

Foto: Sven Westerblad



139

Utställningsresultat 2014
SKK Eskilstuna Nationell 16/8 2014
Domare Kerstin Nilsson, Danmark
Antal deltagande hundar: 7+7

BIR CERT SE JV-13 Jangel’s Eye Catching
BH-2 SE UCH Mandinah Just Around The Corner
BH-3 R-CERT Kingsleah Knocking T’ Sox Off
BH-4 DK UCH NO LCCH SE LCCH SE UCH Mandinah Iron Man

BIM SE UCH Mandinah Joyful Whisper
BT-2 SE UCH Temper Daddy’s Got Dollars
BT-3 CERT Kingsleah Paris By Night

Foto: Sven Westerblad

SvVK Umeå Officiell 16/8 2014
Domare Björn Fritz, Tyskland
Antal deltagande hundar: 4+6

BIR FI UCH SE JV-12 SE UCH Celestian I Want It All
BH-2 CERT Vindaloo Super U
BH-3 R-CERT Yhazin Freelancer
BH-4 DK UCH NO LCCH SE LCCH SE UCH Alphaville’s Scene 
Stealer

BIM DK UCH SE UCH Elisa Du Menuel Galopin
BT-2 NO UCH SE UCH Jagannatha’s Jalla Jalla
BT-3 CERT CHAMPIONAT Yhazin Flashy Looking Lady
BT-4 R-CERT Punapaulan Helga

Foto: Maud Fast

SKK Norrköping Internationell 17/8 2014
Domare Dan Ericsson, Sverige
Antal deltagande hundar: 8+8

BIR BIG-3 CACIB C.I.B FI UCH SE UCH SE V-12 Khaos d’ Aram
BH-2 CERT R-CACIB SE JV-13 Jangel’s Eye Catching
BH-3 SE UCH Mandinah Just Around The Corner
BH-4 US CH Tells Elan Sebring The Womanizer
R-CERT Stralucire Mr Peppermint

BIM CERT CACIB Stralucire Miss Opportunity
BT-2 FI UCH SE UCH Gold’n Copper Get Of My Cloud
BT-3 R-CACIB SE UCH Mandinah Joyful Whisper

>>

SKK Ljungskile Nationell 23/8 2014
Domare Bertil Lundgren, Sverige
Antal deltagande hundar: 6+8

BIR CERT CHAMPIONAT CA CH Polo’s Kabik T Sensation
BH-2 SE UCH Tells Makes People Talk
BH-3 R-CERT Gilthoniel’s Pilgrim Of Avalon
BH-4 Khaos Bow Bowing

BIM C.I.B FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH Mandinah Hopeless 
Whisper
BT-2 CERT CHAMPIONAT Mandinah Ice Age
BT-3 R-CERT Celestian Lily Of The West

Foto: Anette Lindholm
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Utställningsresultat 2014
SKK Överkalix Nationell 24/8 2014
Domare Tatjana Urek
Antal deltagande hundar: 3+6

BIR BIG FI UCH SE JV-12 SE UCH Celestian I Want It All
BH-2 CERT Sheralji Q And Not U
BH-3 R-CERT Gold’n Copper Fire It Up

BIM CERT CHAMPIONAT Sheralji Black Magic Woman
BT-2 R-CERT Gold’n Copper Girl On Fire
BT-3 Gold’n Copper Hot Red Typhoon
BT-4 Shou Gerat Going To Gold’n Copper

Foto: Henna Siirtola

SKK Visby Nationell 30/8 2014
Domare Hetty Van Der Lee-Grevelt, Holland
Antal deltagande hundar: 4+3

BIR BIG-2 FI UCH SE UCH Yhazin Finders Keepers
BH-2 C.I.B NORD UCH Jangel’s Undercover Lover
BH-3 CERT Moorflower’s Man In The Moon

BIM SE UCH Temper Daddy’s Got Dollars
BT-2 DK JV-12 NORD JV-12 SE JV-12 SE UCH Temper Lucky Dice

Foto: Camilla Fritz

SKK Visby Internationell 31/8 2014
Domare Jan Coppens, Holland
Antal deltagande hundar: 5+2

BIR CACIB FI UCH SE UCH Yhazin Finders Keepers
BH-2 CERT R-CACIB Eyes Gazing You Talkin’ To Me
BH-3 C.I.B NORD UCH Jangel’s Undercover Lover
BH-4 SE UCH Azmindah’s Golden Delicious

Foto: Sanna Persson

>>

SKK Högbo Bruk Internationell 6/9 2014
Domare Bo Skalin, Sverige
Antal deltagande hundar: 2+6

BIM CERT CACIB SE JV-13 Jangel’s Eye Catching
BH-2 R-CACIB SE UCH Rydbergs Bad To The Bone
BIR CACIB DK UCH SE UCH Jangel’s Top Model
BT-2 R-CACIB SE UCH Back Tramp’s Black Sensation
BT-3 CERT CHAMPIONAT C.I.C NO LCCH SE LCCH Khaos 
Gillianne
BT-4 R-CERT Afshar Mousse Au Chocolat

Foto: Sven Westerblad
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Utställningsresultat 2014
SKK Gimo Internationell 13/9 2014
Domare Inga Siil, Estland
Antal deltagande hundar: 3+8

BIR BIG BIS-3 CACIB C.I.B FI UCH SE UCH SE V-12 Khaos d’ Aram
BH-2 R-CACIB SE UCH Back Tramp’s Black Out

BIM C.I.B DK UCH FI UCH KBH V-08 SE UCH Xciting Stare N’ 
Whisper
BT-2 CACIB SE UCH Back Tramp’s Black Sensation
BT-3 CERT R-CACIB Afshar Mousse Au Chocolat
BT-4 FI UCH SE UCH Gold’n Copper Get Of My Cloud
R-CERT Jangel’s Time After Time

SvVK Lund Officiell 13/9 2014
Domare Beatrix Casanova, Schweiz 
Antal deltagande hundar: 7+8

BIM SE UCH Mandinah Just Around The Corner
BH-2 DK UCH NO LCCH SE LCCH SE UCH Mandinah Iron Man
BH-3 CERT  FI UCH Stralucire Mr Peppermint
BH-4 R-CERT Anazil Breaking Your Heart

BIR C.I.B DK UCH FI UCH SE UCH Mandinah Irresistible Whisper
BT-2 SE UCH Mandinah Joyful Whisper
BT-3 CERT Kingsleah My Story

Foto: Anette Lindblom

SKK Eslöv Internationell 14/9 2014
Domare Birgitta Svarstad, Sverige
Antal deltagande hundar: 6+7

BIM CERT CACIB Stralucire MR Peppermint
BH-2 R-CACIB SE UCH Mandinah Just Around The Corner
BH-3 R-CERT DK UCH NO LCCH SE LCCH Mandinah Iron Man
BH-4 Abica’s Firefly

BIR CACIB C.I.B DK UCH FI UCH SE UCH Mandinah Irresistible 
Whisper
BT-2 R-CACIB SE UCH Mandinah Joyful Whisper
BT-3 C.I.B DE CH EE CH FI UCH LV CH NORD UCH Kingsleah Star 
Of Asia
BT-4 CERT Celestian Lily Of The West

Foto: Ralf Osietzky

>>

SKK Sundsvall Internationell 11/10 2014
Domare Nicola Smolic
Antal deltagande hundar: 18+20

BIR BIG-2 CACIB FI UCH SE JV-12 SE LCCH SE UCH Celestian I 
Want It All
BH-2 CERT R-CACIB Jangel’s Hawk Eye
BH-3 FI UCH SE UCH Hienohelman Odysseus
BH-4 R-CERT Vindaloo Feel U

BIM CACIB SE UCH Back Tramp’s Black Sensation
BT-2 CERT R-CACIB CHAMPIONAT Pramya Dizzy But Not Blond
BT-3 R-CERT Back Tramp’s Black Jangel
BT-4 Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi
 
Foto: Jari Tornikoski
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Utställningsresultat 2014
SvVK Boden Officiell 18/10 2014
Domare Katrin Raie
Antal deltagande hundar: 4+2

BIR CERT Neliapilan Hevilläeihävitä
BH-2 FI UCH SE JV-12 SE LCCH SE UCH Celestian I Want It All
BH-3 R-CERT Gold’n Copper Healing Power

BIM CERT Thuja Dress To Impress
BT-2 R-CERT Neliapilan Naispaholainen

Foto: Anne Staf

SvVK Vallentuna Officiell 19/10 2014
Domare Markku Kipinä, Finland
Antal deltagande hundar: 11+11

BIR SE UCH Back Tramp’s Black Out
BH-2 CERT Vindaloo Super U
BH-3 SE UCH Rydbergs Bad To The Bone

BIM CERT Alphaville’s Finger Lickin’ Good
BT-2 SE UCH Back Tramp’s Black Sensation
BT-3 DK UCH SE UCH Elisa Du Menuel Galopin
BT-4 C.I.B DK UCH FI UCH KBH V-08 SE UCH Xciting Stare N’ 
Whisper
R-CERT Afshar Mousse Au Chocolat

*

SKK Växjö Internationell 2/11 2014
Domare Saija Juutilainen, Finland
Antal deltagande hundar: 9+11

BIM CACIB DK UCH SE LCCH SE UCH Mandinah Just Around The 
Corner
BH-2 CERT R-CACIB Turn The Lights Down 
BH-3 DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Iron Man
BH-4 R-CERT Vindaloo Told U

BIR BIG CACIB C.I.B DK UCH FI UCH SE UCH Mandinah Irresistible 
Whisper
BT-2 CERT R-CACIB CHAMPIONAT Afshar Mousse Au Chocolat
BT-3 R-CERT Vindaloo Love U
BT-4 C.I.B DK UCH FI UCH KBH V-08 SE UCH Xciting Stare N’ 
Whisper
Foto Kristy Bello Herrera

SKK Stockholm Internationell 14/12 2014
Svensk Vinnare 2014
Domare Joao Vasco Pocas
Antal deltagande hundar: 11+15

BIR CERT CACIB SE V-14 Alphaville’s Cold As Gold
BH-2 R-CACIB C.I.B DK UCH DK V-12 NORD UCH SE V-12 SL CH 
Khaos d’Aram
BH-3 FI UCH SE UCH Stralucire MR Peppermint
BH-4 R-CERT Eyes Gazing You Talkin’ To Me

BIM CACIB SE V-14 SE UCH Back Tramp’s Black Sensation
BT-2 CERT R-CACIB NO UCH US CH Awbari Candy Rain
BT-3 C.I.B DK UCH FI UCH SE UCH Mandinah Irresistible Whisper
BT-4 C.I.B DK UCH FI UCH KBH V-08 SE UCH SE VV-14 Xciting 
Stare N’ Whisper
Foto: Saori Wohlin

Juniorklassvinnare 
Hanar - SE JV-14 Caravan Din Damour
Tikar - SE JV-14 Oshanameh’s My Oh My

Veteranklassvinnare
Hanar - SE VV-14 Khaos Bow Bowing
Tikar - SE VV-14 Xciting Stare N’ Whisper
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Agilityklass 2:
2014-06-07  Frövi, 3.av 31starter och uppflyttningspinne

Heelwork to music klass 1:
2014-04-12  Karlstad 22,65 poäng & uppflyttning
2014-10-12  Linköping 26 poäng, vinst & uppflyttning
2014-11-08  Karlstad 23,65 poäng, uppflyttning & titeln HTM1

Kingsleah Crazy Horse

Övriga tävlingsresultat 2014

*

Kingsleah Sara
Freestyle klass 1:
2014-11-09 Karlstad, 23,65 poäng & uppflyttning

Khaos Galaxy Raby
Rallylydnad Nybörjarklass: 
2014-06-28 Göteborg Mölndals BK, 94 poäng/100, 4e plats av 25, kvalificerat resultat
2014-06-28 Göteborg Mölndals BK, 90 poäng/100. 12e plats av 43, kvalificerat resultat
2014-09-04 Angered BHK, 94 poäng/100, 4e plats av 26, kvalificerat resultat & NY TITEL RLDN
2014-09-20 Falkenbergs BK, 81 poäng /100, 6e plats av 18, kvalificerat resultat

Freestyle klass 1:
2014-09-13 25.30 p, 4e plats/10, uppflyttning & NY TITEL FD1
2014-09-13 24.65 p, 2a plats/12 & uppflyttning
2014-09-14 24.25 p, 4e plats/9 & uppflyttning
2014-09-14 23.45 p, 5e plats/12 & uppflyttning

Khaos Deewhy
Rallylydnad Fortsättningsklass:
2014-02-01 Göteborg Mölndals BK, 85 poäng/100, 11e plats av 31, kvalificerat resultat & NY TITEL RLD F

Rallylydnad Avancerad klass:
2014-06-01 Borås BK, 78 poäng/100, 9e plats av 32, kvalificerat resultat
2014-08-16 Mariestads BHK, 78 poäng/100, 4e plats av 18, kvalificerad resultat
2014-10-05 Färgelanda BHK, 84 poäng/100, 5e plats av 15, kvalificerat resultat, NY TITEL RLD A

Rallylydnad mästarklass: 
2014-12-14 Sveriges Hundungdom Stockholmsmässan, 73 poäng/100, 15e plats av 30, kvalificerat resultat
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Sjöbo Nationellt LC-prov 5/4  
Som traditionen bjuder startade årets första LC prov i Skåne (Sjöbo). Tolv afghanhundar deltog (7 tikar och 5 hanar). Glädjande nog hade vi 
även deltagare från Finland och Danmark. Vädret var bra med tanke på årstiden dock med lite snålblåst! Underlaget på de två fälten var mycket 
tassvänligt och för oss tvåbenta fanns möjlighet att värma oss med en utsökt god gulashsoppa! BIR gick till duktiga tiken Khaos Gillianne som var 
helt överlägsen! Eftersom antalet hundar var tolv delades två cert ut. Det ena gick till finska tiken Nabilas Tiffany och det andra till Mandinah Just 
Around The Corner. Dömde gjorde Charlotta Andersson (SE), Robert Dirksen (SE), Lars Johansen (DK) och Thomas Klockerhaug (NO).

BIR, 341 p C.I.C SE LCCH NO LCCH Khaos Gillianne
2, 327 p CERT C.I.B NORD UCH EE UCH NORD V-12 Nabilas Tiffany
3, 326 p CERT   SE UCH DK UCH Mandinah Just Around The Corner
4, 322 p  Scented Brandi Chastain
5, 320 p  SE UCH Mandinah Joyful Whisper
6, 315 p  Alphaville’s In Your Dreams
7, 314 p   SE UCH DK UCH INT LCCH SE LCCH NO LCCH Khaos Dixon
8, 311 p   DK UCH Abicas Kind Of Belle
9, 310 p   C.I.B NORD UCH NORD JV-07 FI V-08 Mandinah Hopeless Whisper
10, 309 p  SE UCH DK UCH NORD LCCH Mandinah Iron Man
11, 303 p  SE UCH DK UCH SE LCCH NO LCCH Alphaville’s Scene Stealer
12, 300 p  Rashwas Juldi

Lure coursingresultat 2014

Sjöbo 5/4 - BIR 
C.I.C SE LCCH NO LCCH 

Khaos Gillianne

Sjöbo 5/4 - 2 & CERT
C.I.B NORD UCH EE UCH NORD W-12 

Nabilas Tiffany

Sjöbo 5/4 - 3 & CERT
SE UCH DK UCH 

Mandinah Just Around The Corner

Lycke Nationellt LC-prov 21/4  
Årets andra LC prov var förlagt till Lycke och loppen kördes på två banor. Det fanns möjlighet att 
checka in hundarna kvällen innan och då förhoppningsvis få en liten sovmorgon på tävlingsda-
gen! Även på detta prov hade vi vädrets makter på vår sida! Elva afghanhundar deltog (sex tikar 
och 5 hanar). BIR med cert gick till duktiga tiken Mandinah Joyful Whisper. 
Dömde gjorde Thomas Brandt (SE), Johannes Buroh (DE), Ingrid Ydreborg (SE) och Thorsten 
Bergerweiss (DE).

BIR, 351 p, CERT SE UCH Mandinah Joyful Whisper
2, 346 p   Scented Brandi Chastain
3, 334 p   Vindaloo The Truth Is
4, 333 p   C.I.B NORD UCH NORD JV-07 FI V-08 Mandinah Hopeless Whisper
5, 332 p   C.I.C SE LCCH NO LCCH Khaos Gillianne
6, 330 p   SE UCH DK UCH INT LCCH SE LCCH NO LCCH Khaos Dixon
7, 327 p   SE UCH DK UCH NORD LCCH Mandinah Iron Man
8, 324 p   SE UCH DK UCH Mandinah Just Around The Corner
9, 314 p   Alphaville’s In Your Dreams
10, 303 p  C.I.B NORD UCH EE UCH NORD V-12 Nabilas Tiffany

Lycke 21/4 - BIR & CERT
SE UCH 

Mandinah Joyful Whisper
>>

Text Yvette Charlesdotter
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Lure coursingresultat 2014
Söderköping Nationellt LC-prov 3/5 
I Söderköping var banan mycket teknisk, på ett fält med ganska hård och torr mark. Våra härliga afghanhundar med sina breda fina tassar hade 
dock inte några problem med underlaget! Endast tre afghanhundar deltog i provet och kanske berodde det på den ”tillfälliga veterinäravgiften” som 
kraftigt höjde anmälningsavgiften. BIR blev tiken Khaos Gillianne,  inget cert delades ut eftersom alla tre hundarna redan var champion (SE LCCh).   
Dömde gjorde Susanne Leifors (SE) och Sofia Lindh (SE).

BIR, 332 p  C.I.C SE LCCH NO LCCH Khaos Gillianne
2, 298 p   SE UCH DK UCH INT LCCH SE LCCH NO LCCH Khaos Dixon
3, 288 p   SE UCH DK UCH SE LCCH NO LCCH Alphaville’s Scene Stealer

Söderhamn Nationellt LC-prov 10/5 
Årets fjärde LC prov var förlagt till flygfältet i Söderhamn. En stor fördel med att ha provet inom Flygstaden var att det fanns stora möjligheter att 
bo inom tävlingsområdet med både hotell som vandringshem att välja på. Ute på fältet var det rikligt med grönt i form av kvistar och grenar och vid 
målgång hade vi afghanägare lite att pyssla med! Båda loppen kunde ses från åskådarhåll vilket naturligtvis uppskattades! Provet flöt på mycket 
bra från start till mål och stämningen var på topp! Fem afghanhundar deltog i provet och BIR blev den enda tiken Khaos Gillianne och cert gick till 
4:an Celestian I Want It All. Dömde gjorde Marie Jarl (SE) och Jonny Hedberg (SE).

BIR, 319 p C.I.C SE LCCH NO LCCH Khaos Gillianne
2, 316p  SE UCH DK UCH SE LCCH NO LCCH Alphaville’s Scene Stealer
3, 316p  SE UCH DK UCH INT LCCH SE LCCH NO LCCH Khaos Dixon
4, 313 p, CERT   SE UCH FI UCH SE JV-12 Celestian I Want It All
5, 287 p   SE LCCH NO LCCH Alphaville’s I’m Your Man

Söderköping 3/5 - BIR
C.I.C SE LCCH NO LCCH 

Khaos Gillianne

Söderhamn 10/5 - BIR
C.I.C SE LCCH NO LCCH Khaos Gillianne

>>

Söderhamn 10/5 - CERT
SE UCH FI UCH SE JV-12 Celestian I Want It All

Foto: Kjell-Rickard Brevik
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Lure coursingresultat 2014
Karbenning Nationellt LC-prov 17/5 
Nu var det dags för det årliga LC provet i Karbenning, som bjöd på ett perfekt vårväder, med lagom stark sol och lite svalkande vind. Endast fyra 
afghanhundar deltog och startade först av alla raser. Banan var 1070 meter och mycket teknisk med flera tvära kast, som inte innebar något 
problem för våra duktiga afghanhundar. Till nästa ras och följande lopp kortades banan och de alltför tvära kasten togs bort. Andra loppet var ett 
kraftprov både för hundar som handlers eftersom start och mål låg c:a 100 meter från varandra. Även här var banan lång c:a 950 m, ett mycket 
tufft men lyckat och trevligt bruksprov! BIR gick till Alphaville’s Scene Stealer och cert till finska tiken Nabilas Tiffany. 
Dömde gjorde Agneta Doverholt (SE) och Sofia Lindh (SE).

BIR, 315 p SE UCh DK UCh SE LCCh NO LCCh Alphaville’s Scene Stealer
2, 295 p, CERT   C.I.B NORD UCH EE UCH NORD V-12 Nabilas Tiffany
3, 284 p   SE LCCH NO LCCH Alphaville’s I’m Your Man
4, 277 p   Yhazin Freelancer

Krånge Nationellt LC-prov 21/6
Midsommarhelgens trevliga LC prov var förlagt till vackra Krånge och det fanns möjlighet att delta i midsommarmiddag dagen innan provet! Fältet 
var ganska tufft med en kraftigt kuperad bana! Två afghanhundar deltog i provet men endast Celestian I Want It All blev godkänd och därmed BIR 
med cert och championat. Dömde gjorde Yvette Charlesdotter (SE) och Susanne Leifors (SE).

BIR, 301 p, CERT, CHAMPIONAT (SE LCCH)  SE UCH FI UCH SE JV-12 Celestian I Want It All

Karbenning 17/5 - BIR
SE UCh DK UCh SE LCCh NO LCCh  

Alphaville’s Scene Stealer

Karbenning 17/5
BIR - SE UCh DK UCh SE LCCh NO LCCh  Alphaville’s Scene Stealer &

2:a - C.I.B NORD UCH EE UCH NORD V-12 Nabilas Tiffany
Foto: Camilla Fritz

>>

Krånge 21/6 - CERT, CHAMPIONAT (SE LCCH) 
SE UCH FI UCH SE JV-12 Celestian I Want It All

Foto: Kjell-Rickard Brevik
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>>

Bara Nationellt LC-prov 20/6 
Nästa LC prov var förlagt till Bara i Skåne. Provplatsen var belägen på en mjölkgård med full drift och med en besättning av c:a 1.000 djur varför 
särskilda restriktiva förhållnings- och smittskyddsregler gällde. Ett suveränt prov med en otroligt tuff kuperad bana, där hundarnas kondition verk-
ligen sattes på prov. Även värmen gjorde att det blev extra ansträngande för hundarna och här var det viktigt att tänka på att hundarna inte blev 
för varma och att de hade tillgång till svalkande vatten. Till skillnad mot provet dagen innan (ett lopp) genomfördes båda loppen med beaktande 
av att termometern hela tiden närmade sig gränsen för genomförande. Sex afghanhundar deltog fördelade på en tik och fem hanar. BIR med cert 
och championat gick med god marginal till duktiga tiken Mandinah Joyful Whisper. 
Dömde gjorde Lars-Göran Larsson (SE) och Ingrid Ydreborg (SE).

BIR, 338 p, CERT, CHAMPIONAT (SE LCCH) SE UCH Mandinah Joyful Whisper
2, 322 p    SE UCH DK UCH SE LCCH NO LCCH Alphaville’s Scene Stealer
3, 314 p  SE UCH DK UCH Mandinah Just Around The Corner
4, 311 p   Awbari Techno Beat
5, 309 p  Alphaville’s In Your Dreams
6, 300 p    SE UCH DK UCH NORD LCCH Mandinah Iron Man

Bara 20/6
Ett tufft fält

Bara 20/6 - Prisutdelning från höger 
1. Ch Mandinah Joyful Whisper, 2.Ch Alphaville’s Scene Stealer, 
3. Ch Mandinah Just Around The Corner, 4. Awbari Techno Beat, 

5. Alphaville’s In Your Dreams

Bronäs Internationellt LC-prov 28/7 
Bråvikens verksamhetsklubb välkomnade alla deltagare med gratis kaffe och kaka vilket naturligtvis uppskattades! Provet kördes på två banor 
varav den ena var mer teknisk och den andra med ganska långa raksträckor. Termometern pendlade mellan 25 och 30 grader, men det fanns 
ändå viss möjlighet till svalka av ljumma vindar och gott om träd. Tio afghanhundar deltog i bruksprovet, fördelade på fyra tikar och sex hanar. BIR, 
CACIL, cert och Championat gick till den duktiga finska tiken Scented Brandi Chastain och R-CACIL till Mandinah Joyful Whisper. 
Dömde gjorde Bo Forsberg, Ivar Kvale, Thomas Klokkerhaug och Marie Jarl.

BIR, 327 p, CACIL, CERT, CHAMPIONAT (SE LCCH)  Scented Brandi Chastain
2, 319 p, R-CACIL  SE UCH SE LCCH Mandinah Joyful Whisper
3, 319 p   SE UCH DK UCH Mandinah Just Around The Corner
4, 318 p   Awbari Techno Beat
5, 314 p   Yhazin Freelancer
6, 312 p   SE UCH  DK UCH  INT LCCH NORD LCCH Khaos Dixon
7, 308 p   SE UCH DK UCH NORD LCCH Mandinah Iron Man
8, 307 p   SE UCH DK UCH SE LCCH NO LCCH Alphaville’s Scene Stealer
9, 286 p   SE UCH DK UCH Elisa du Menuel Galopin

Bronäs 28/7 - CACIL, CERT, CHAMPIONAT (SE LCCH)  
Scented Brandi Chastain
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*

Bjurholm Nationellt LC-prov 17/8 
Ett vackert och soligt Näsland mötte oss på morgonen. (Dagen innan hade SvVK:norra haft utställning på samma plats.) Fältet var mycket åskå-
darvänligt och det fanns möjlighet att se hela loppen, som bestod av både långa raksträckor som tekniska svängar. Lite stressigt blev det på 
morgonen då hela byn drabbades av strömavbrott och LC maskinen dessutom måste bytas. Men funktionärerna ordnade det hela galant! Sex 
afghanhundar deltog varav fem hanar och en tik. BIR gick till Alphaville’s Scene Stealer och cert till 3:an Yhazin Freelancer. 
Dömde gjorde Sofia Lindh (SE) och Szanka Judit, Ungern

BIR, 335 p  SE UCH DK UCH SE LCCH NO LCCH Alphaville’s Scene Stealer
2, 322 p   SE UCH DK UCH INT LCCH NORD LCCH Khaos Dixon
3, 321 p, CERT  Yhazin Freelancer
4, 309 p   C.I.C SE LCCH NO LCCH Khaos Gillianne
5, 305 p   Nabila’s Bedtime Buddy
6, 300 p   SE UCH FI UCH SE LCCH SE JV-12 Celestian I Want It All

Bjurholm 17/8 - BIR
SE UCH DK UCH SE LCCH NO LCCH Alphaville’s Scene Stealer

Bjurholm 17/8 - CERT
Yhazin Freelancer
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*

Lycke Internationellt LC-prov 24/8 
Det blev en dålig start på provet med lång kö till veterinärbesiktningen som medförde kraftiga förseningar. Till råga på allt gick en maskin sönder 
och måste bytas ut. På grund av alla problem beslöt tävlingsledningen att det endast skulle bli ett lopp! Elva afghanhundar deltog i provet fördelade 
på sex hanar och fem tikar. BIR med CACIL gick till duktiga sexåriga Khaos Dixon, R-CACIL (som blir CACIL) gick till Mandinah Joyful Whisper och 
cert och Championat till Mandinah Just Around The Corner. Dömde gjorde Jonny Hedberg och Geir Hammer på den bana där afghanhundarna 
sprang.

BIR, 166 p, CACIL  (som går till 2:an)  SE UCH DK UCH INT LCCH NORD LCCH Khaos Dixon
2, 164 p, R-CACIL (blir CACIL)  SE UCH SE LCCH Mandinah Joyful Whisper
3, 164 p, CERT, CHAMPIONAT SE UCH DK UCH Mandinah Just Around The Corner
4, 163 p    Yhazin Freelancer
5, 160 p     SE UCH DK UCH SE LCCH NO LCCH Alphaville’s Scene Stealer
6, 157 p     C.I.C SE LCCH NO LCCH Khaos Gillianne
7, 156 p     SE UCH DK UCH NORD LCCH Mandinah Iron Man
8, 152 p     C.I.B NORD UCH EE CH NORD V-12 Nabilas Tiffany
9, 151 p     SE LCCH NO LCCH Alphaville’s I’m Your Man
10, 149 p    SE LCCH Scented Brandi Chastain

Lycke 24/8 - BIR, CACIL
SE UCH DK UCH INT LCCH NORD LCCH Khaos Dixon

Lycke 24/8 - plac 2 & 3 
R-CACIL SE UCH SE LCCH Mandinah Joyful Whisper

CERT, CHAMPIONAT SE UCH DK UCH Mandinah Just Around 
The Corner

Nyland Nationellt LC-prov 20/9
Årets sista prov var förlagt till Nyland. Dimman låg tät på morgonen men det var ändå inte några problem med att starta provet på angiven tid. 
Senare under dagen tittade solen fram och vi fick njuta av en underbar höstdag. Hos VKLC Norra är haren ”hoppande” och klädd i skinn, något 
som hundarna älskar! Endast tre afghanhundar deltog i provet, och BIR gick till  duktiga hanen Awbari Techno Beat som också tog sitt första cert. 
Dömde gjorde Lars-Göran Larsson (SE) och Peter Rönn (FI).

BIR, 309 p, CERT Awbari Techno Beat
2, 285 p   SE UCH DK UCH SE LCCH NO LCCH Alphaville’s Scene Stealer
3, 283 p   Yhazin Freelancer

Nyland 20/9 - BIR, CERT
Awbari Techno Beat

 



150

Svenska Afghanhundklubbens
Uppfödarlista
för medlemmar
AFSHAR
Marie Elofsson
Floragatan 4, 692 33 Kumla
Tel 019-57 83 73, 070-654 80 50, 070-654 80 49
http://www.afshar.se / afghanhounds@afshar.se

ALPHAVILLE’S
Yvonne Ljungqvist & Tommy Carlsson
Bankavägen 41, 430 33 Fjärås
Tel 0300-611 28, 0702-751 944
http://alphavilles.123minsida.se / yvonne@alphavilles.se

AZMINDAH
Eva Backman
Åse 135, 860 25 Kovland
Tel 060-971 94
http://www.azmindahs.com / ewa@azmindahs.com

BACK TRAMP’S
Marie Selander
Båtvägen 20, 814 31 Skutskär
Tel 026-709 60, 070-722 27 12
http://www.backtramps.se / marieafghan@live.se

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

HUOVALIS
Katja Huovinen
Svetsarvägen 7, 176 73 Järfälla
Tel 070-777 27 45
http://www.freewebs.com/huovalisafghans / Katjah@hotmail.se

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

JAZAYHA
Jessica & Jenny Jansson
Askunnemåla 2, 360 23 Älmeboda
Tel 0477-611 17
http://www.jazayha.com / info@jazayha.com

JINGLES
Åsa Rising & Birgitta Strömberg
Oskar Baeckströms Väg 9, 129 35 Hägersten
Tel 08-646 34 37
jingles@telia.com

KINGSLEAH
Gunilla Holmgren
Fingerboda 125, 713 91 Nora
Tel 0587-50911, 070-64 60 667
http://www.kingsleah.se / gunilla@kingsleah.se

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

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

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

NEW FASHION
Ingrid Moholm
Infjärdenvägen 339, 946 31 Roknäs
Tel 0911-611 05
http://www.kennelnewfashion.se / ingrid.moholm@spray.se

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

RYDBERGS
Christina & Per Rydberg
Herrans Väg 15, 137 92 Tungelsta
Tel 08-741 01 45, 070-710 80 78
http://rydbergsafghans.com / christina.rydberg@citypet.nu

SCHERKAHN
Kerstin Beselin-Källqvist
Sjölyckevägen 4, 427 50 Billdal
Tel 031-93 23 84
kerstin.beselin@telia.com

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

TELLS
Marie-Louise Tell-Collinge
Rudebacken 7551, 760 40 Väddö
Tel 0176-502 30
tell.afghans@telia.com

VINDALOO
Sofia Lindh
Nybohovsgränd 19, 117 63 Stockholm
Tel 0709-57 01 85
http://www.vindaloo.nu / sofialindh66@hotmail.com

WEST COAST LIFE
Monica Fermell & Lundin & Hans Lundin
Nya Rössjövägen 129, 266 97 Hjärnarp
Tel 070-244 89 05
http://www.sultan.dinstudio.se / mfl@lcdab.se / hans.lundin@lcdab.se
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Det bästa från det italienska 
köket till  hundDin 

Kyckling, fisk, vildsvin, lamm

Tel 08-50010140 • www.citypet.se

70%  färskt och torkat kött, 30% frukt och grönsaker, 0% spannmål

Handla dirket från importören direkt till din dörr. Enkelt och snabbt med CityPet!

Erbjudande!
Beställ 6 st säckar 
via abonnemang.

Betala endast för 5!
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