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INNEHÅLL

ANNONSÖRER

INFORMATION

Svenska Afghanhundklubben är rasklubben för afghanhundar 
i Sverige. SvA har som målsättning att öka kunskapen om och 
intresset för afghanhunden som ras, att stödja och hjälpa ny-
blivna och blivande afghanhundsägare samt att främja en sund 
avel av afghanhunden.

Som medlem i Svenska Afghanhundklubben har du rätt att del-
ta på SvA:s utställningar.

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 tidning Afghanen, där ett nummer 
är en tjock årsbok.

BLI MEDLEM

Om du vill bli medlem i Svenska Afghanhundklubben så behö-
ver 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 valp-
gåvomedlemskap.

Medlemsavgifter 2016
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

MEDLEMSTIDNING - ÅRSBOK

Annonspriser medlemmar
Helsida färg   500:-
Dubbelsida färg   700:-
Baksidan   1000:-
Insida fram & bak  800:-
Championannons  50:-
(1/3-dels sida)

Veteranannons och små uppfödarannonser, 
typ visitkort, är gratis.

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

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

10  Rosi Brandt
11  Kennel Noon
14-15  Kennel Khaos
18-21  Maud Fast
24-25  Kennel Mandinah
30-33  Yvette Charlesdotter
38-40  Kennel Orientalwind
41  Suomen Afgaanit
44-45  Helmer Önell
49  Kennel Azmindah
50-51  Kennel Vindaloo
54-55  Marita Sjödin
60-61  Kennel Moorflower
77  Kennel Back Tramp’s
78-79  Kennel Leejoy
85  Linda Hallgren
86-87  Kennel Jangel’s
88-89  Kennel New Fashion
95  Citypet
96-103  Kennel Alphaville
113  Sveland
140  Elisabet Levén

AFGHANHUNDKLUBBENS SMS-TJÄNST!

Nu har vi en sms-tjänst där Svenska Afghanhundklubben snabbt kan få ut budskap till medlem-
marna. Telefonnumren kommer aldrig att lämnas ut eller användas till reklam, utan endast för 
meddelanden som Glöm inte anmäla till Strömsholm, Afghanträff och dylikt. Max 320 tecken. 
Meddelanden läggs ut endast på uppdrag av styrelsen och man kan inte svara på dem. Om du 
vill vara med, skicka förnamn/efternamn/mobilnummer till 0738735210!
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Hej!

Vårsolen har äntligen börjat titta fram och den 
snö som kom har smält undan och gräsmat-
torna börjar torka upp, nu börjar en härlig tid 
med längre och ljusare dagar. Årsmötet har 
precis ägt rum och jag tackar för förtroendet 
att axla rollen som ordförande, ett arbete som 
jag ser fram emot! 

Målet är att utveckla utbudet av aktiviteter så-
som pälsvårdsträffar, promenader, agility, med 
kurser i nose work och rallylydnad , runt om 
i landet. En förhoppning är också att ha en 
RASmonter i år på Stockholms Hundmässa 
och på My Dog i Göteborg.

Ett annat mål är att få igång ombud på olika 
platser - just för att öka möjligheten och till-
gängligheten för aktiviteter på fler ställen i vårt 
avlånga land, vi kommer även att starta upp 
en SMS-tjänst som de medlemmar som öns-
kar ansluta sig till kan göra, där kan vi snabbt 
få ut information om vårt utbud, men även på-
minnelser om sista anmälningsdag mm.

Nu fortgår arbetet inför årets 2 utställningar, 
den första som är inofficiell går av stapeln den 
15 maj i Landskrona och den andra i Ströms-
holm den 30 juli som även i år är officiell.

Styrelsen tar tacksamt emot förslag ifrån 
Er medlemmar på aktiviteter som ni tycker 
är intressanta!

Jag vill samtidigt tacka styrelsen för väl utfört 
arbete under 2015, RAS är nu reviderat och 
inskickat- ett viktigt arbete för att få fram en 
så rättvis bild av afghanhunden, 1 st officiell 
utställning arrangerades i Strömsholm den 
25 juli, 69 anmälda afghaner som dömdes av 
Barbara Arndt ifrån Kanada.

Det har även erbjudits 1 pälsvårdskurs som 
var mycket uppskattad samt ett antal tillfällen 
att pröva på agility.

På årsmötet beslutades även att anta de re-
viderade stadgarna som nu ligger i linje med 
SKK:s förslag.

Ett stort tack till Sofia Lindh och Helmer Önell 
för en fin insats under er tid i styrelsen!

Annica Lindholm

ORDFÖRANDESPALTSTYRELSEN 2016

Ordförande
Annica Lindholm
Stora Lundby Gård 5
645 96 Stallarholmen
ordforande@
svenskaafghanhundklubben.se 

Vice ordförande
Christina Gustavsson
Erikshusvägen 8
260 60 Kvidinge
Tel 0435-250 36
vice_ordforande@
svenskaafghanhundklubben.se

Kassör
Yvette Charlesdotter
Stenkvistavägen 4
633 58 Eskilstuna
Tel 016-551 51 77, 0707-54 37 70
kassor@
svenskaafghanhundklubben.se

Sekreterare
Kristy Bello Herrera
Henriksdalsringen 123
131 32 Nacka
Tel 0709-35 40 89
sekreterare@
svenskaafghanhundklubben.se

Ledamot och redaktör för tidningen
Maud Fast
Egilsvägen 14
168 56 Bromma
Tel 0727-00 29 69
maud.fast@
svenskaafghanhundklubben.se

Ledamot 
Madeleine Skogh
Grusgången 131
653 43 Karlstad
Tel 0739-81 08 46
madeleine.skogh@
svenskaafghanhundklubben.se

Ledamot
Elisabet Levén
Brinkbacka 4
762 95 Rimbo
Tel 0705-49 25 43
elisabet.leven@
svenskaafghanhundklubben.se

Suppleant
Birgitta Strömberg
Oskar Baeckströms väg 9
129 35 Hägersten
Tel 0707-78 69 77
birgitta.stromberg@
svenskaafghanhundklubben.se

Suppleant
Anette Lindblom
anette.lindblom@
svenskaafghanhundklubben.se

Valpförmedlare
Madeleine Skogh
Grusgången 131
653 43 Karlstad
Tel 0739-81 08 46
valpar@
svenskaafghanhundklubben.se

REDAKTÖRSSPALT
Bästa läsare!

Ni håller nu i handen den pinfärska årsboken 
för år 2015! Årsbokens tema har varit lure 
coursing, och förutom de sedvanliga resul-
tatrapporteringarna från år 2015 har ett fler-
tal artiklar med LC som tema. Vi har bett Per 
Nordahl berätta om hur lure coursingen kom 
till Sverige, Marie Boman om friskvård av våra 
atleter, vi har intervjuat aktiva afghan-LCare, 
och bett Helena Wiström berätta om hur Se-
ger rehabiliterades efter ett felbedömt hopp 
som ledde till en muskelskada. Med finns 
även mera faktabetonade LC artiklar och en 
reseberättelse från EM i Finland. Vi tackar 
alla skribenter som bidragit till att skapa vårt 
LC-tema! Årsboken omfattar även en del stan-
dardspalter: RAS, uppfödarberättelse och en 
berättelse om hur det är att ha afghan för för-
sta gången. Vi hoppas de all ger er trevliga 
läsestunder! 

Arbetet med årsboken börjar varje år på redan 
på sommaren med att redaktionen kontaktar 
personer vi vet att skulle kunna bidra med in-
tressant material. Men, det finns säkert ett otal 
idéer ute bland er medlemmar gällande vad 
vi skulle kunna skriva om, vilka ämnen som 
skulle intressera er, och vem vi borde kontak-
ta för intervjuer, reseberättelser och artiklar. 
Vi tar gärna emot tips, och ännu hellre hela 
färdiga artiklar! Tidtabellen för nästa årsbok är 
inplanerad som denna, dvs att årsboken skall 
nå er i början eller i mitten av mars. För att 
lyckas hålla deadlinen är redaktionens strävan 
att ha alla artiklar färdiga med tillhörande bil-
der i november. Även lure coursinglistans ma-
terial önskar vi ha inlämnat före arbetet med 
att samla in utsällningslistans material börjar 
i december. Alla bilder bör vara i högupplöst 
form för att ge ett gott resultat i tryck. 

I denna årsbok har vi ett rekordantal annon-
ser. Tack alla ni för det! Redaktionen passar 
här på med att påminna om att annonserna 
skall sändas in i tryckfärdig .jpg eller .pdf for-
mat. Behöver ni hjälp med att skapa er annons 
så tipsar vi gärna om personer med kunskap 
och färdigheter att hjälpa er. För att annonser-
na skall bli lyckade krävs det att de är gjorda i 
tillräcklig upplösning, och det kräver att bilder-
na är i tillräcklig upplösning. Mera tips för den 
som själv vill sätta ihop sin annons finns på si-
dan 112 i årsboken. Deadline för bokning och 
betalning av annonser till år 2016 års årsbok 
kommer att vara den sista december. Så satsa 
på att ta fina bilder under året av era hundar, 
både till artiklar, till årslistor och till annonser!

Redaktionen vill till sist tacka alla de fotogra-
fer som ställt sina bilder till redaktionens bruk! 
Goda bilder är en av hörnstenarna i en årsbok. 
Vi hoppas på ett gott samarbete även under 
det kommande året!

Maud Fast
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PRESENTATION AV STYRELSEN 2016

Vice ordförande
Christina Gustavsson

Sekreterare
Kristy Bello Herrera
Foto Tuss Bennergård-Rojas

Ledamot Redaktör för tidningen
Maud Fast

Ordförande
Annica Lindholm

Jag har verkat som vice ordförande i Afghanklubben. Jag är inneha-
vare av kennel Mandinah och bosatt i Kvidinge i Skåne. Min första af-
ghan flyttade in 1982. Jag bor tillsammans med mina hundar, Gabrielle, 
Ponthus, Marielle, Tosca och L.

Jag jobbar inom vården som undersköterska och har gjort det hela mitt 
liv. Hundarna och mina två söner, Robin och Mikael, är mitt hela liv och 
tar upp all min tid. Den tid som blir över ägnar jag åt valpköpare och 
aktiviteter kring hundarna. Mina hundar tävlar både i utställningsringen 
och på LC.

Jag har suttit många år i styrelsen, men ser igen fram emot ett nytt år, 
det är alltid lika kul att arbeta i föreningar.

Jag bor i Stockholm med min mamma och hundarna. Jag har två afgha-
ner och en drös småhundar. Afghanen har varit min drömhund sedan 
jag var 5 år gammal, 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 ofta hundutställningar 
som gäller. Pälsvård och hundutställningar är mina största intressen, 
så att umgås och prata hund med likasinnade är lika viktigt för mig som 
själv tävlandet!

Jag är sedan fem år tillbaka bosatt i Stockholm. Det här blir min tredje 
tvåårsperiod i Afghanhundklubbens styrelse, där jag främst jobbat med 
RAS och tidningen.

Jag fick min första afghanhund 1979, och sedan dess har det inte fun-
nits något alternativ till ras för mig. Till min familj hör förutom man och 
barn afghangänget bestående av bröderna Micke och Justin samt ti-
karna Kalila och Niki. 

Alla mina vuxna hundar har tävlat i såväl utställningsringen, på kapp-
löpningsbanan och i lure coursing.

Jag bor med man och barn i Stallarholmen i vackra Sörmland, till famil-
jen hör även våra 3 afghanhundar (Mezzi och Lazey födda 2011 och 
Zion född 2013)  och 2 katter, på gården har vi även ett gäng höns och 
tuppen Cornelis. Jag fick min första afghanhund 1994 och har alltid 
fascinerats av rasens elegans och utstrålning! 

Under åren 2004-2011 dominerade pudeln - främst dvärgstorleken där 
jag även var aktiv i Pudelklubbens styrelse, mellansvenska avdelning-
en och där jag var med att starta stockholmssektionen i dess nuva-
rande form. 

Jag jobbar sedan 2013 som försäkringsombud, främst med  hund och 
kennelförsäkringar, på Sveland Djurförsäkringar efter att har jobbat i 
många år inom intensivvården. Jobbar nu även extra inom akutpsykia-
trin. Jag ser fram emot ett spännande år och hoppas kunna bidra med 
mycket i styrelsen!
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Ledamot
Elisabet Levén

Jag bor i Gottröra med min man 
Sven och nio afghanhundar.
Min resa med afghanhundar bör-
jade i mitten på sextiotalet och 
sedan dess har jag varit rasen tro-
gen, vi har dock under åren haft 
inslag av både saluki och whippet 
i flocken.

Jag har haft ett antal styrelse-
uppdrag under åren, bl.a. inom 
Svenska Vinthundklubben som 
ordförande i huvudstyrelsen 
dessförinnan var jag verksam 
inom den östra avdelning av klub-
ben.

Detta är mitt andra år som leda-
mot i styrelsen.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Svenska Afghanhundklubbens ordinarie årsmöte
i Stockholm 6 februari 2016

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av Sofia Lindh

1. Röstlängden justerades till 11 medlemmar

2. Sofia Lindh valdes till mötets ordförande

3. Till protokollförare för mötet valdes Kristy Bello Herrera

4. Linda Ekberg och Jan Malmsten valdes till rösträknare och att justera 
årsmötesprotokollet tillsammans med Sofia Lindh

5. Alla på mötet var medlemmar

6. Årsmötet ansågs vara stadgeenligt utlyst, genom utskick, information 
på facebook och på klubbens hemsida

7. Dagordningen fastställdes

8. Ordförande gick igenom årsredovisning, balans- och resultaträk-
ning, och redogjorde för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas 
berättelse.

9. Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen och beslutade att 
årets förlust överförs till 2016 års räkenskaper.

10. Ordförande rapporterade om arbetet med RAS 

11. Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet

12. 
A. Årsmötet antog styrelsens förslag till verksamhetsplan
B. Årsmötet beslutade att inte göra några avgiftsförändringar i kom-
mande verksamhetsår
C. Årsmötet antog styrelsens förslag till rambudget

13. Det beslutades att göra de stadgeändringar som föreslagits

14. Följande val av ordförande, ledamöter och suppleanter antogs
Annica Lindholm valdes till ordförande för en period av 1 år
Maud Fast och Elisabeth Levén - omval till ledamöter för en period av 
2 år
Birgitta Strömberg och Anette Lindblom - nyval till suppleanter för en 
period av 1 år , med Birgitta som 1:e suppleant och Anette som 2:e.
Kvar för ytterligare 1 år är: Christina Gustafsson Yvette Charlesdotter, 
Kristy Bello Herrera, Madeleine Skogh

15. Till revisorer för en period av 1 år valdes Bo G  Wallin och Christina 
Rydberg
Till revisorssuppleanter för en period av 1 år valdes Jochum Johanson 
och Elisabeth Svensson

16. Till valberedning valde årsmötet Bo Lindholm som sammankallande 
på 2 år och Sofia Lindh och Sven Westerblad på 1 år

17. Årsmötet beslöt att omgående justera punkterna 13-16

18. Inga motioner har inkommit

19. Årsmötet avslutades och ordförande tackade mötesdeltagarna
Avgående styrelsemedlemmarna Sofia Lindh och Helmer Önell av-
tackades.

Ordförande: Sofia Lindh       Protokollförare: Kristy Bello Herrera

Justerare: Linda Ekberg        Justerare: Jan Malmsten

Ledamot & valpförmedlare
Madeleine Skogh

Jag bor i Karlstad med sambo och två hundar, en schäferhane och en 
afghanhane. Jag är egenföretagare och driver ett hundtrim. Innan jag 
blev egenföretagare jobbade jag sju år som hunddagispersonal, kurs-
ledare och trimmare.

Drömmen om en afghan har funnits där hela tiden sedan jag första 
gången lade ögonen på en. När slutligen Dustie (Mandinah Just Your 
Imagination) kom in i mitt liv var fascinationen total. 

Mitt intresse och min passion för rasen har växt enormt, och det känns 
kul att få bidra med idéer inom styrelsen för rasens bästa. 

Kassör
Yvette Charlesdotter

Sedan december är jag bosatt i 
natursköna Eskilstuna. Jag har 
alltid varit en inbiten förenings-
människa och går nu in på mitt 
andra år som klubbens kassör.

Mitt stora intresse är Lure Cour-
sing och jag är kassör i PKLC - 
Provkommittén Lure Coursing 
och är också Lure Coursing do-
mare samt klubbens poängräk-
nare för Lure Coursing. Min för-
sta afghanhund kom till vår familj redan år 1976 och sedan dess har 
flera underbara personligheter passerat förbi. Idag består flocken av 
två afghanpojkar Chicory och Gullit, Ashrah (sloughi) och Neo (galgo 
español).
Jag ser fram mot ett nytt verksamhetsår med nya och spännande upp-
drag för Afghanhundklubben tillsammans med våra härliga hundar.
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STADGAR FÖR SVENSKA AFGHANHUNDKLUBBEN
Rasklubb inom skk-organisationen
Godkända 2016-02-06 av Svenska Afghanhundklubbens årsmöte

Inledning
Rasklubben Svenska Afghanhund Klubben ingår som medlemsorga-
nisation i specialklubben Svenska Vinthundsklubben. Rasklubben ska 
som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemen-
samma mål med den i rasklubben ingående rasen. Utöver dessa stad-
gar gäller också specialklubbens stadgar samt i tillämpliga delar stad-
gar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av Specialklubben och av 
SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Rasklubbens stadgar 
ska fastställas av Specialklubben. I den mån stadgar för rasklubben 
strider mot specialkubbens och/eller SKKs stadgar ska rasklubbens 
stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

§ 1 MÅL
Rasklubben Svenska Afghanhund Klubben, som är en ideell förening, 
har till mål att inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata speci-
fika intressen för rasen genom 
- att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, 
samt exteriört fullgoda rashundar 
- att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och praktiskt 
bruk av dessa, i form av Lure Coursing
- att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, 
utbildning och vård
- att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för 
hundägaren och hundägandet
- att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och 
hundägaren och hundägandet

§ 2 VERKSAMHET
För att nå uppsatt mål ska klubben
1. Informera och sprida kunskap om Svenska Afghanhund Klubben - 
dess mål, organisation och arbetsformer
2. Informera om afghanhunden och dess användningsområden
3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av special-
klubben och SKK upprättade riktlinjer 
4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för afghanhunden inom 
och utom landet
5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas ras-
specifika egenskaper kan komma till användning
6. Anordna verksamheter i enlighet med specialkubbens direktiv 
7. Stödja och med verka i specialklubbens och SKKs forskningsarbete
8. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 

§ 3 MEDLEMSKAP
Enskild person kan bli medlem i rasklubben. Styrelsen beviljar med-
lemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKKs 
centralstyrelse. Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den 
som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem. 
Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte 
inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift eller blir utesluten ur 
någon del av SKK-organisationen ienlighet med stadgar i SKK. Med-
lem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från 
SKKs Disciplinnämnd. Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade 
regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfa-
renhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad 
anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent el-
ler annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och 
försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr 
eller trimning ska särskilt följa SKKs regler i dessa avseenden och 
underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver. 
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas 
som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande 
för den del av organisationen anställningen avser.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera 
personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast 
en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av 
årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte 
klubbens publikationer. Uppfödare har möjlighet att ansluta sina valp-
köpare till klubben genom valpgåvomedlemskap. Valpköparna blir då 
medlemmar i klubben med samma rättigheter och skyldigheter som 
helbetalande medlemmar. Valpgåvomedlemskap gäller endast valpkö-
pare som inte redan är medlemmar i klubben eller var det föregående 

år. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rät-
tigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med 
mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt 
stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med 
nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandat-
perioden avser.

§ 6 ORGANISATION
Klubbens angelägenheter handhas av årsmöte och en av årsmötet 
vald styrelse. För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrup-
per bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter 
godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgrup-
pens organisation och arbetsformer.

§ 7 ÅRSMÖTE
Mom 1 Inledning
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före mars månadsutgång. Extra 
årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens reviso-
rer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skrift-
ligen begär detta för uppgivet ändamål. Om extra årsmötebegärts ska 
detta hållas inom 60 dagar. Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte 
ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar 
före mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat 
likvärdigt sätt. Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.

Mom 2 Dagordning
Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller om denne 
inte är närvarande av styrelsens vice ordförande. Årsmöte avslutas av 
styrelsens ordförande eller om denne inte är närvarande av årsmötets 
ordförande.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma
1. Justering av röstlängden.  
2. Val av ordförande för mötet
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordförande ska justera dagens protokoll 
5. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av klubbens medlem-
mar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogö-
relse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt 
dessa uppkommen vinst eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till 
styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12.  A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
 B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
 C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
13. Val av ordförande och ordinarie ledamöter och suppleanteri sty-
relsen enligt§8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt §9 i dessa 
stadgar.
15. Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som 
senast 21 dagar innan mötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant 
ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling av 
klubbmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordi-
narie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget underpunkt 
17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men 
inte till beslut.

Mom 3 Röstning
Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från 
det år under vilket han/hon fyller 16 år. Röstning med fullmakt får 
ej ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske 
med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan 
röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så 
beslutar. Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster 
utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av 
de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öp-
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pet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under 
förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom 
lottning. Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar blir lika, avgörs 
ärendet genom lottning. Eventuell reservation mot mötets beslut i ett 
ärende ska bekräftas skriftligt och denunderskrivna reservationen, ska 
vara lämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet 
förklaras avslutat.

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

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

§ 8 STYRELSE
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmö-
tet vald styrelse.

Mom 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande (utses vid konstitu-
erande möte) 5 till 7 övriga ordinarie ledamöter samt 2-4 suppleanter. 
Styrelsen ska bestå av ett udda antal ledamöter inkl ordförande. Or-
dinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter 
för två år och suppleanter för ett år. Suppleant tjänstgör i den ordning 
röstetalet vid årsmötet visar, eller om röstetal saknas enligt beslut av 
årsmötet. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie 
ledamot och suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt 
inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att ad-
jungera en person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt 
men inte rätt att deltaga i beslut. Styrelsen får inom sig utse ett arbets-
utskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att 
handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. Styrelsen utser inom 
eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt 
att teckna klubbens firma. Styrelsen sammanträder efter kallelse av 
ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordförande. Styrelsen 
ska sammanträde minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde 
ska protokoll föras. Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är 
kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sam-
manträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest 
röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgö-
rande ordförande.

Mom 2 Styrelsens uppdrag
Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och specialklubbens 
stadgar och i SKK’s stadgar, bland annat
- ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och  
SKK upprättade riktlinjer 
- bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet 
- verkställa av årsmötet fattade beslut 
- ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens
- avge årsredovisning inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrå-
gor till ordinarie årsmöte
- senast fem veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsre-
dovisning med balans- och resultaträkningar till revisorerna 
- upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod 
- avge yttrande över ärenden som specialklubben hänskjutit till klub-
ben.
- följa de anvisningar som lämnas av specialklubben
- senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna specialkubben upp-
gift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför 
styrelsen
- utse delegater till specialklubbens fullmäktigemöte i den ordning som 
specialklubbens stadgar föreskriver.
- I övrigt sköta klubbens angelägenheter

§ 9 REVISORER
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av 
klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet ut-
sedda revisorerna. Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid 
av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och 
med det därpå kommande ordinarie årsmötet. Klubbens räkenskaper 
ska tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna 
senast fem veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse ska 
vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före ordinarie årsmöte. Or-
dinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden. Or-
dinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sam-
manträden.

§ 10 VALBEREDNING
Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadge-
mässigt ska ske vid ordinarie årsmöte.Valberedningen ska bestå av 
tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sam-
mankallande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankallande 
samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte. Efter beslut från styrel-
sen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesam-
manträde. Valberedningens sammankallande ska få protokoll från 
styrelsens sammanträden.

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

§ 12 DISCIPLINÄRENDEN
För disciplinärenden och dess handläggning gäller SKK’s stadgar.

§ 13 FORCE MAJEURE
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, 
såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel 
eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständighe-
ter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt 
som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som 
avser sådant evenemang. Klubben har således rätt att behålla del av 
eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till 
täckande av uppkomna kostnader. Klubbens beslut att behålla inbe-
tald avgift kan överklagas till SKK’s Centralstyrelse. På motsvarande 
sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört 
evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. Klubben svarar inte 
för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas 
på grund av Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta 
kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evene-
mang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom 
klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador 
eller direkta eller indirekta kostnader.

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

§ 15 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN
Beslut att hos specialklubben begära få upphöra som rasklubb i speci-
alklubb fattas vid årsmöte. För att beslut om upplösning ska vara giltig 
ska detta fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst 
ett ordinarie och på det senare årsmötet ha biträtts av minst ¾ av de 
röstande. Upplöses klubben som medlemsorganisation i specialklub-
ben ska klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till specialklubben 
att användas på sätt som sista årsmötet beslutar i enlighet med dessa 
stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.
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RAS - Rasspecifika avelsstrategier

Genomsnittlig inavelsgrad per år beräknat per 5 generationer

Höftledsdysplasiröntgade afghanhundar födda 2005-2014

Antal registrerade afghanhundar 2006-2015
Siffrorna inom parentes motsvarar antalet importerade hundar per år (med svenskt registernummer). 
Den senaste tidsperioden har haft i snitt 87 registrerade hundar per år och totalt 868 hundar.

Antal reg/år 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tikar (imp) 41 (5) 79 (6) 50 (8) 59 (6) 37 (7) 55 (2) 25 (4) 29 (5) 25 (8) 24 (6)

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

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Antal födda 86 85 120 110 104 73 84 54 42 42

Snittålder 
månad

24 48 24 56 34 24 18 24 18

HD grad A 2 1 4 2 3 3 1

HD grad B 1 2 1 1 4

HD grad C 2

HD grad D 1 1

HD grad E

Totalt 2 1 4 2 5 0 6 1 1 7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

Inavelsgraden fördelat på parningar

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tom 
6,25%

10 15 16 13 8 10 6 6 6 8

6,26-
12,49%

2 3 1 1 3 2 1 1 0 0

12,5-
24,99%

0 3 0 1 0 1 2 0 0 0

25% - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

De rasspecifika handlingsplanerna är hand-
lingsplaner för avel inom en specifik ras. De 
beskriver både problem och starka sidor som 
kan finnas inom rasen, och rymmer de avels-
rekommendationer som rasklubbens medlem-
mar kommit överens om. 

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans 
med rasklubbarna och specialklubbarna för 
att ta fram strategier för aveln. Målet är att 
de hundar som föds upp skall vara friska och 
funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS 
utgår från en beskrivning av nuläget och pro-
blem som finns inom rasen idag. Hänsyn tas 
bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet 
och exteriör. Strategin beskriver också vilka 

måslättningar som finns, hur målen skall nås 
och när. Både uppfödare och hanhundsägare 
bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller 
för rasen. 

Den rasspecifika avelsstrategin för afghan-
hund godkändes 2010, och skall revideras 
2015. I skrivande stund, januari 2016, har den 
reviderade versionen av RAS-dokumentet 
godkänts av Svenska Vinthundklubben och 
vidare inlämnats till Svenska Kennelkubben. 
Under 2015 har medlemmarna haft möjlighet 
att inkomma med synpunkter på det doku-
mentutkast som RAS-arbetsgruppen framlagt 
till styrelsen. Utkastet har funnits tillgänligt på 
Svenska Afghanhundklubbens hemsida, och 

har vid behov kunnats postas till medlemmar 
utan möjlighet att ta del av den elektoniska 
versionen. Information om dokumentutkastet 
har publicerats i klubbens tidning 2/2015, på 
klubbens hemsida, samt på klubbens Face-
booksida. Ett sammandrag av hälsoenkäten, 
som ligger till grund för det reviderade hälso-
avsnittet i RAS, publicerades i klubbens tid-
ning 1/2015 (årsboken).

I detta nummer publicerar vi i sedvanlig ord-
ning en översikt över antal registrerade af-
ghanhundar, inavelsgradens utveckling samt 
de officiella häsloundersökningar som utförts 
och publicerats i Svenska Kenneklubbens av-
elsdata.
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Ögonlysningar afghanhundar födda 2004-2013
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 12 10 2 10 4
Vitreus-
prolaps

1 1

Katarakt 1

Irishy-
poplasi

1

PPM iris 
iris lineär

1

Totalt 
ögonlysta

15 11 10 12 13 10 2 10 0 5

% ögon-
lysta av 
födda

15,00% 12,64% 11,76% 10,00% 11,82% 9,61% 2,74% 11,90% 0% 9,09%

Armbågsledsröntgade afghanhundar födda 2005-2014
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Antal 
födda

86 85 120 110 104 73 84 46 42 42

Snittålder 
månad

24 48 22 52 40 22 24 18

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

ED ua 1 1 1 1 2

ED ua 2

ED ua 3

Totalt 2 1 2 1 4 0 4 0 1 5

REGISTERADE VALPAR 2015 

JANGEL’S
E. Moorflower’s Moondancer
U. Jangel’s Eye Candy
Födda 2015-01-31 (3+5)
This Is My Life, Lifeguard, Life 
Is Life, Hell Of A Life, Love Of 
My Life, Kick’n Life,  Life’n Sty-
le, Awbarilicious Life

BAR KIN’S
E. Polo’s Kabik T Sensation
U. Alphaville’s Frosen Asset
Födda 2015-03-15 (2+1)
Tough Enough, Never Say Ne-
ver, Just Like That

LEEJOY’S
E. Polo’s Kabik T Sensation
U. Tash Kurgan Pretty Hilarious
Födda 2015-04-27 (1+1)
Gabriel Gemini, Glorious Gem

GOLD’N COPPER
E Raffica’s Dance Of A Thousand 
Veils
U. Karagez Deja Vu For Gold’n 
Copper
Födda 2015-02-14 (4+2)
Love Me Like U Do, Love Last 
Forever, Love Edition, MR Va-
lentine, True Love Forkaragez, 
Love Potion

MANDINAH
E. Jangel’s Hawkeye
U. Mandinah Irresistible Whisper
Födda 2015-03 (5+3)
King’s Speech, Kismet, Kala-
baliken I Bender, Kingdom Of 
Heaven, Keep On Walking, Ka-
rismatic Whisper, Kvisue-Kjelu, 
Key To My Heart

GOLD’N COPPER
E. Raffica’s Dance Of A Thousand 
Veils
U. Gold’n Copper Stay’t Night
Födda 2015-04-08 (7+1)
Night Vision, Star Of The Night, 
Night Patrol, Arabian Nights, 
Music Of The Night, Stay All 
Night, Night Out, Queen Of The 
Night

TEMPER
E. Tells Nobodys Business
U. Temper Daddy Got Dollars
Födda 2015-09-06 (2+3)
King Of Kings, Song Of Songs, 
Revelations, Apocrypha, Witch 
Of Endor

IMPORTER 2015

Esbelto’s Xlnt Blizz Of Norway 
(hane) F. 2014-06-25
E. Karakush Bad Bad Leroy 
Brown
U. Moving I Crashed My Shelby-
cobra
Uppf. Lisbeth Berg Karlsen och 
Trond Are Karlsen, Norge

Pramya Eyes On Me Please (tik)
F. 2014-07-11 
E. Karakush The Meow Factor
U. Pramya Blond All Over
Uppf. Annika Wirman-Fagerlund, 
Finland

Agha Djari’s Just Gold N’ Cop-
per (tik) F. 2014-08-14
E. Agha Djari’s Elixir
U. Agha Djari’s You Oughtta 
Know
Uppf. Stefan Boieck, Tyskland

Simbad Ebn Rashida Von 
Haussman (hane) F. 2010-11-28 
E. Azis Eben Sharif Von Haussman
U. Rashida Bint Hugo Von Hauss-
man
Uppf. Ramon Valenzuela Podes-
ta, Chile 

Al-Wahid Ebn Nacira Von 
Haussman (hane) F. 2014-10-13
E. Butrus Ebn Simbad Von 
Haussman
U. Al-Nacira Bint Roula Von 
Haussman
uppf. Ramon Valenzuela Podes-
ta, Chile 

Golddragon Born To Run (tik)
F. 2014-11-08 
E. Shylo October Sky
U. Golddragon Dancefloor
Uppf. Mario Martinez Sanchez, 
Spanien

Negress With A Chrysanthe-
mum Kafiry (tik) F. 2008-10-02
E. Gold’n Copper Paint It Black
U. Isuzu Kafiry
Uppf. Anna Sukhoveeva, Ukraina

Nightwind Why Not (tik)
F. 2015-04-24 
E. Nightwind O’Pourquoi Pas
U. Nightwind Please Please Me

Uppf. Martina och Thomas Kemp-
ken, Tyskland

Gallahad’s Summer Sunset 
(hane) F. 2013-07-31
E. Oshanameh’s Like Father Like 
Son
U. Gallahad’s Oriana
Uppf. Luisa M Rufino och Pinhei-
ro M Tonello, Portugal

Polo’s Royal Snowbird (tik)
F. 2015-05-03 
E. Seistan’s Behind The Veil
U. Polo’s French Vanilla
Uppf. Diane Bensmiller & Lori-
anne Amadeo, Kanada 

Al Khabara Let The Sensation 
Rock (hane) F. 2015-03-05
E. Polo’s Kabik T Sensation
U. Al Khabara Graceful Me
Uppf. Monica & Aleksander Kul-
larand, Estland





C.I.B SE UCH FI UCH NO UCH EE CH LV CH LT CH

KINGSLEAH ARABELLA
Sverige - 3xCERT, 3xR-CERT / Finland - 1xCERT, 1xCACIB / Norge - 3xCERT, 1xCACIB  
Estland - 1xCERT / Lettland - 1xCERT, 1xCACIB / Lituaen - 1xCERT, 2xCACIB
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Ad by Marie Palmqvist

Noon



12

Svenska Afghanhundklubben inbjuder till

PLATS
Landskrona Greyhound Park

DOMARE
Juan Miranda Saucedo, Mexico (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.svenskaafghanhundklubben.se - under utställningar 2016. 
Anmälan är mottagen först när ni erhållit bekräftelse i retur, i annat fall är anmälan inte inkommen. 
Samtliga uppgifter om hund och ägare ska vara ifyllda i anmälan. Anmälan är bindande. För sent 
inkommen anmälan och/eller anmälningsavgift returneras. Telefonanmälan mottages ej, men vi 
hjälper dig gärna

Det går även att skicka anmälan via post till 
Christina Gustafsson, Erikshusvägen 8, 265 72 Kvidinge

Under helgen arrangerar SvVK/S utställning 
och afghan bedöms där på lördagen den 14/5! 

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 inskick-
as också kopia på originalstamtavlan.

INFORMATION
Christina Gustafsson 0738-44 63 03 eller mandinah@hotmail.com

 

INOFFICIELL UTSTÄLLNING I LANDSKRONA 15 MAJ 2016

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG 26 APRIL 2016
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Domarpresentation

JUAN MIRANDA SAUCEDO, MEXICO

Juan was born in Mexico City. Along with his 
parents, Juan is the breeder, owner and hand-
ler of Afghans of Damos (Home of The top 
winning hounds in the history of Mexico). His 
judging career started as the youngest FCI all 
breed judge. As a Junior Handler he won the 
World Championship three times, earned third 
place at Crufts and was a finalist at Westmin-
ster Kennel Club.

Mr. Miranda’s great achievements have been 
worldwide; Best in Show at the FCI Americas 
& Caribbean Championship, Best of Breed 
and Award of Merit four times at the Afghan 
Hound Club of America’s National Specialties, 
Twice Best of Breed at the AKC Eukanuba 
National Championship Show, Best Opposite 
Sex and Award of Merit at Westminster Ken-
nel Club. 

He has piloted his dogs to their World Cham-
pionships and their wins in the Americas & Ca-
ribbean, International, SICALAM, Pan Ameri-
can, Latin American and other countries. In 
Mexico Afghans of Damos won the title Best 
Dog of the Year (#1 All Breeds), Best Mexican 
Breeder of the Year and many Afghan Hounds 
and Hounds of the year, twice Champion of 
Champions Winner. Best in Shows in Mexico, 
the United States and other Countries. More 
than 15 Specialties winner and finalist at the 
first Eukanuba World Challenge in California 
represented Mexico. 

He has also obtained the title Best in Shows 
with other breeds owned and co-owned: 
Whippet, Doberman, Pembroke Welsh Corgi, 
Brittany Spaniel, Xoloitzcuintli, The top win-
ning Pomeranian and Saluki in the history of 
Mexico.

Mr. Miranda has had the honor of judging All 
Breed shows in countries of Asia, Australia, 
Central and South America, United States 
and Canada. (Europe 2016). The World Dog 
Show 2007, The Champion of Champions 
FCI 2009, Americas & Caribbean FCI Winner 
Show 2016, The Hound Classic in California, 
Afghans and Sighthound Specialties in USA.

Juan is an Architect graduated from La Sal-
le University in Mexico City in 2011, studied 
graduates Urban Photography, Architectural 
Restoration and Contemporary Architecture in 
Mexico, China, Hong Kong, the Netherlands 
and the United Arabian Emirates, currently 
working in the company of his family.

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG 26 APRIL 2016
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Svenska Afghanhundklubben inbjuder till

PLATS
Strömsholms Slott, Strömsholm

DOMARE
John Bloor, Storbritannien, kennel Pashtari (Vi reserverar oss för domarändring.)

KLASSER & AVGIFTER
Valpklass 4-6 månader   200:-
Valpklass 6-9 månader   200:-
Juniorklass 9-15 månader   290:-
Unghundsklass 15-24 månader  290:-
Bruksklass > 15 månader   290:-
Öppenklass > 15 månader  290:-
Championklass    290:-
Veteranklass 8-10 år   200:-
Veteranklass > 10 år   gratis

ANMÄLAN
Onlineanmälan på www.svenskaafghanhundklubben.se - under utställningar 2016. 
Anmälan är mottagen först när ni erhållit bekräftelse i retur, i annat fall är anmälan inte inkommen. 
Samtliga uppgifter om hund och ägare ska vara ifyllda i anmälan. Anmälan är bindande. För sent 
inkommen anmälan och/eller anmälningsavgift returneras. Telefonanmälan mottages ej, men vi 
hjälper dig gärna

Det går även att skicka anmälan via post till 
Yvette Charlsdotter, Stenkvistavägen 4, lgh 1503, 633 58 Eskilstuna 

Under helgen arrangerar SvVK/Ö sin sommarutställning 
och afghan bedöms där på söndagen den 31/7! 

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 inskick-
as också kopia på originalstamtavlan.

INFORMATION
Yvette Charlesdotter, tel. 016-55 15 177 eller yvette.charlesdotter@live.se

 

OFFICIELL UTSTÄLLNING I STRÖMSHOLM 30 JULI 2016

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG 1 JULI 2016
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Domarpresentation

JOHN BLOOR, STORBRITANNIEN, KENNEL PASHTARI

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG 1 JULI 2016

I first became involved with Afghan Hounds 
when I met my wife over 30 years ago. Mi-
chelle had owned the breed since 1974 and 
although her three males were retired from 
showing, I quickly fell for the breed’s unique 
characteristics.

We acquired our first bitch in 1989 and upon 
entering the show ring for the first time I won 
‘Best Puppy in Breed’ and was hooked for life!

In 1992, I became Secretary and Treasurer 
of the UK’s only Afghan Hound Training Club, 
which encourages puppies to be confident in 
the ring. Over the past 23 years I have pro-
vided show training classes for numerous Af-
ghans and other Sighthounds, many of whom 
have gone on to great success.

In 1993 I joined the committee of the Midland 
Afghan Hound Club as Editor of their twice 
yearly magazine ‘The Afghan Ticket’. I produ-
ced many issues over 16 years and the ma-
gazine gained a worldwide reputation, with 
numerous articles being written by respected 
breeders from around the world. I am currently 
Chairman and Show Manager and my wife is 
Secretary and Treasurer of the Club.

In 1999, I set up the first internet discussion 
forum and chat room for breed enthusiasts 
under the name of the Nottingham Afghan 
Training Club. It was a fabulous time, with 
many late night ‘chats’ during which we sha-
red knowledge and understanding of the inter-
national show scene. It was gratifying to see 
numerous long-standing friendships being 
formed across many countries, including Swe-
den. I still cherish a photograph of a group of 
‘NATChatters’ that was taken at Skokloster in 
2000. I was unable to attend on that occasion, 
but I am delighted to finally have an opportu-
nity to be part of such a prestigious show!

In the past I have contributed a well-received 
breed feature for the UK magazine ’Dogs 
Monthly’, which was refreshed and reprinted 
several years later. I am currently Afghan 
Hound Breed Correspondent for the weekly 
‘Our Dogs’ newspaper in the UK.

I exhibit Afghan Hounds in the UK under the 
Pashtari affix. Michelle and I bred our first litter 
in 2009 and our lines combine the very best 
of old English, Scandinavian and American 
bloodlines. From Neliapilan Phelezzi Poppa-
mies at Pashtari 

JW ShCM (1 CC & 4 RCCs) and Jhansi Beau-
tiful Babylon at Pashtari we produced Cham-
pion Pashtari Lady Chatterley and her brother 
Pashtari The Gamekeeper (pictured). Others 
from the litter have had success in the ring 
and we intend to develop these lines, which 
we greatly admire.

I first started judging in 1997 and am a Cham-
pionship Show judge, with my next UK ap-
pointment scheduled for 2017 when I been 

balloted to judge Dogs at the Midland Afghan 
Hound Club’s Speciality Championship Show.
I have always admired Scandinavian dogs 
and have noted that many of my past favou-
rites in the UK had Scandinavian breeding 
behind them. 

I am honoured to be invited to judge at the 
Swedish Afghan Hound Club’s Specialty and 
am really looking forward to assessing your 
beautiful Afghan Hounds.
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FRÅN SKADAD UNGHUND...
När våra hundar skadar sig är det inte bara 
påfrestande rent känslomässigt, man ska 
lyckas knåpa ihop vardagen och få ihop alla 
utgifter som tillkommer med de som redan 
finns i vanliga livet. Vi gör så gott vi kan men 
ofta känner vi att det inte räcker till. Det gjorde 
i alla fall jag.

En vanlig vardag var Seger ute med sina 
varghundsvänner och busade - precis som 
hon alltid gjorde när jag jobbade! Liksom alla 
andra dagar hoppade hon, som hon kände för, 
över ett kompostgaller som tillfälligt var upp-
ställt på grund av dräneringsarbete på tomten. 

Detta resulterade i en halt hund som skrek 
rätt ut när hon hoppade upp i sängen, gick i 
trappor och skulle kliva in i bilen. Vid den här 
tiden var hon inte ens ett och ett halvt år.

väg till     SEGER
Text  Helena Wiström
Foto Sanna Persson & Irene Holmsten

I Bjurholm belönades Seger med en första plats, CERT 
och näst högst poäng av alla raser! 

2015 avslutas med 2:a placering på LC listan i Sverige.

Via ett par vänner till mig fick jag enormt 
mycket hjälp med rehabiliteringen av denna 
skada. Tips, råd och hjälp i vardagen ställde 
de upp med, vilket jag är erhört tacksam för. 

Seger fick inte springa lös och enbart korta 
koppelpromenader var ordinationen från bör-
jan. Precis som vanligt var hon glad, sprallig 
och framåt och slutade att markera skadan 
efter ett par veckor med behandling i form av, 
framförallt, medicinsk laser. Därefter lät jag 
henne röra sig fritt korta stunder, men så fort 
jag lät henne göra det markerade hon skadan 
igen. 

Detta resulterade i ett veterinärbesök där 
det utfördes ett ultaljud och diagnosen blev 
en muskelbristning som i sin tur blivit inflam-
merad. Ordinationen denna gång blev extremt 
korta koppelpromenader som successivt skul-

le utökas, en kur Rimadyl samt fortsatt laser-
behandling.

Att stimulera en ung hund som i sig själv är 
ett energiknippe med enbart fem korta prome-
nader om dagen är inte det lättaste. Dessutom 
skulle vi undvika alla former av hopp vilket 
uteslöt dog parkour som stimulans och även 
vissa av de trick hon kunde vid det här laget.

I fyra månader var hon under koppelvila och 
rehab i form av koppelpromenader laser, wa-
ter tread mill, benmaschetter och löpband. Det 
är lång tid och det var svårt att pussla ihop 
dessa promenader och rehabilitering med ett 
heltidsjobb på andra sidan Stockholm. 

Jag tänker inte sticka under stol med att 
hopplösheten kom över mig mer än en gång 
och ska jag vara helt ärlig minns jag inte hela 
rehabiliteringsperioden och exakt vad som 
hände när, starkast minns jag att det kändes 
som om vi tog ett steg fram och två bak hela 
tiden.

Seger skadade sig i oktober 2014 och blev 
friskförklarade i februari 2015.  Sanning är 
att jag fällde en tår, eller sju, den dagen hon 
sprang fritt för första gången för att efteråt inte 
markera, den föredetta, skadan det minsta!

... TILL LC-STJÄRNA!
Det har alltid känts naturligt för mig att åtmins-
tone testa på Lure coursing i och med att Se-
gers uppfödare har varit, och är, väldigt aktiv 
inom lure coursing både som tävlande och 
som domare. Den möjligheten såg jag som 
väldigt långt bort.

Tack vare stöd och hjälp av såväl Segers 
uppfödare, Sofia, som min goda vän Marie, 
vågade jag till slut låta Seger springa på så-
väl släphareträning som Lure coursing-träning 
och i maj 2015 sprang hon sitt tredje, godkän-
da, Lure coursing-licenslopp! 

Nästkommande lure coursingprov som jag 
kunde anmäla till var i juli. Att säga att jag var 
nervös är en stor underdrift. Dels på grund av 
rädslan att hon inte skulle vara i rätt kondition 
och skadan skulle dras upp igen. Väl där bjöd 
provet i Söderköping på extrem värme och re-
sulterade i att enbart ett lopp, istället för två, 
kördes. Till min stora förvåning, och lycka, 
kammade Seger hem en andra plats! Domare 
var Ingrid Ydreborg och Charlotte Andersson.

Efter detta prov har hon varit anmäld till fyra 
ytterligare prov. Under provet hos den södra 
avdelningen, i Sjöbo, hade vi extrem otur med 
det mekaniska men hamnade ändå på prispal-
len som nummer två. Den stolthet jag kände, 
över såväl mig själv, men framförallt över min 
hund var enorm! Domare under detta prov var 
Agneta Doverholt och Jonny Hedberg.

Drygt en månad efter ett besök i södra Sve-
rige gick bilen norr ut för en helg med utställ-
ning ena dagen och lure coursing andra, detta 
i Bjurholm. Kort kan vi säga att det blev en 
lyckad helg för vårt sällskap och Lure cour-
singen kunde inte slutat bättra - domarna 
Louis Dehaes och Markku Mähönen belönade 
Seger med en första plats, cert och näst högst 
poäng av alla raser! Jag svävade på moln - jag 
som inte hade trott att hon skulle klara springa 
Lure coursing på väldigt länge, nu hade hon 
plockat tre fantastiska placeringar på rad!
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Seger vinner tävlingen i Nyland med CERT.

*

Seger i full fart på årets sista lure coursingtävling i Katrineholm som resulterade i en andra placering.

Efter ytterligare en månad styrde vi bilen 
norr ut igen, till Nyland närmare bestämt. Det 
var regnigt och småkyligt men även då visa-
de Seger vilken fantastisk lure coursinghund 
hon är och tog ytterligare en första plats med 
cert och helt fantastiska ord från domare Geir 
Hammer och Lars-Göran Larsson. Hemresan 
kändes på ett sätt  oerhört lätt.

Sista provet för året 2015 hölls i Katrineholm 
där Jonny Hedberg och Robert Dirksen döm-
de. Även detta prov blev en lyckad resa och 
Seger stod som nummer två på prispallen!

Dessa resultat innebär att Seger är andra 
bästa afghantik 2015 och tredje vinstrikaste i 
den kombinerade listan - tätt bakom sin bror 
som nummer två och syster som nummmer 
ett! I och med detta är hon även direktkvali-

ficerad att tävla under Europeiska mästerska-
pen i Lure coursing 2016 i Slovakien, vilket vi 
ser fram emot oerhört mycket!

Olyckan kommer när man minst anar det, i 
Segers fall en vanlig vardag, med ett hopp, 
som hon säkert gjort hundra gånger tidigare 
men med en landning som blev helt fel. Av den 
enkla anledningen känner jag att min hund 
ska ha de bästa förutsättningar för att göra bra 
ifrån sig såväl som minimera skaderisken och 
därför fuskar jag aldrig med uppvärmning. 

Även till vardags och utanför tävling ser jag 
till att ha gått en liten promenad med henne 
innan jag tar av henne kopplet och njuter av 
att se henne göra det hon älskar - springa fritt. 

Lika viktigt som det är att värma upp är det  
viktigt att varva ner efter en sådan ansträng-
ning som det faktiskt är för hundens muskler 
att springa på det viset och mitt råd till alla er 
afghanägare är att vara noga med detta. En 
sprinter på hobbynivå såväl som elitnivå hop-
par inte över uppvärmningen och varvar oftast 
som alltid ner av precis samma anledningar 
som jag ovan nämnt.

För att runda av den här berättelsen skulle 
jag vilja passa på att, från djupet av mitt hjärta, 
tacka alla de människor som ställde upp för 
mig och Seger i samband med skadan - innan, 
under och efter. Ni är fantastiska och jag upp-
skattar verkligen allt det ni gjort för oss. Utan 
er hade vårat Lure coursing-år inte blivit vad 
det blev. 
Tack!



Mandinah Afghans
Christina Gustafsson • Erikshusvägen 8 • SE-265 72 Kvidinge • mandinah@hotmail.com 

Mandinah   Afghans 

SBIS S&DK CH, NORD LCCH Mandinah Just Around 
The Corner ”Ponthus”

SBIS S&DK CH, NORD LCCH Mandinah Joyful Whisper, ”Marielle”

FI V-08 NORD JV-07 CIB NORD EST UCH 

Mandinah Hopeless Whisper ”Estelle”

Avelsgrupp

Foto. Kaj Frøling

Foto ©Dan GW Hansson

Mandinah   Afghans Årets uppfödare 2015

Mandinah Key to my heart ”Tosca”

Foto. Kaj Frøling

FI V-10 CIB. Nord EST CH Nord LCCH Mandinah Irresistible Whisper

2:a Årets Top 10 Show 

3:a Årets Top 10 Show 

Mandinah Karismatic Whisper ”L”

Årets Avelstik 

Cert vinnare 
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VAD ÄR

Lure coursing är ett bruksprov för vinthundar, en form av simulerad harjakt 
vars syfte är att bevara vinthundens rastypiska beteende.

Lure coursing vill efterlikna 
hetsjakten, där hundarna till-
sammans jagar ikapp bytet för 
att nedlägga det. Som namnet 
antyder, används inte levande 
byte i lure coursing, utan hun-
darna jagar en attrapp i form 
av en trasa eller ett knippe 
plastremsor.

Lure coursing har funnits 
i Sverige sedan slutet av 
1970-talet. Sedan 1999 har 
lure coursing varit ett bruks-
prov under Svenska Vint-
hundklubben, öppet för samt-
liga vinthundsraser samt ett 
antal vinthundslika urhunds-
raser. Certifikat delas ut till 
de bäst placerade hundarna 
vid ett prov och det finns lure 
coursing-championat.

Lure coursing bedrivs på öpp-
na fält, gärna lite kuperade. 
Man sätter ut 10-15 trissor i 
marken, sedan drar man ut 
en lina mellan dessa trissor, 
med en attrapp i änden. Linan 
dras därefter in av en motor 
och två hundar jagar attrap-
pen i varje lopp. Beroende 
på hur trissorna är satta gör 
”haren” kast åt olika håll när 
linan dras in, precis som en 
riktig hare skulle göra för att 
komma undan.

På ett lure coursing-prov är 
banan vanligtvis 700-1000 
meter lång och samtliga hun-
dar springer två lopp under 
en dag. Domare observerar 
hur hundarna springer och 
hur de jagar bytet. Hundarna 
bedöms utifrån fem kriterier; 
uthållighet, rörlighet, entu-
siasm, följsamhet och fart. 
Dessa poängsätts och den 
hund som får högst samman-
lagd poäng blir bäst placerad.

När man vill börja med lure 
coursing tar man sin hund till 
ett träningstillfälle. Det finns 
fem stycken verksamhets-
klubbar (VKLC) i Sverige som 
anordnar träningar. För att 
få delta i träningar och prov 
måste man vara medlem i 
Svenska Vinthundklubben. 
Man får dock prova på träning 
vid ett tillfälle utan krav på 
medlemskap.

Börja med att ta reda på när 
nästa träning hålls. Vid vissa 
träningar är det obligatorisk 
föranmälan, vid andra anmä-
ler man sig på plats. Kontakta 

När lottningen till omgång 1 är klar får man veta vilken färg hunden ska ha.

Håll koll på vilket katalognummer din hund har, kolla i startlistan vilket lopp den ska 
springa i. I startlistan ser du även vem den ska springa med.

Foto Irene Vinha & Mikko Marttinen
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gärna den som står som an-
svarig för träningen och tala 
om att du är nybörjare, då 
kommer du få all hjälp du 
behöver när du kommer till 
träningen. Alla hundar som 
deltar i lure coursing-träningar 
eller -prov måste bära mun-
korg när de springer. Kontak-
ta din verksamhetsklubb för 
att få hjälp med detta.

För att få delta på lure cour-
sing-träning ska hunden vara 
minst 12 månader gammal. 
Detta regleras bland annat 
av Jordbruksverket. Har man 
för avsikt att börja med lure 
coursing kan det dock vara 
en bra idé att förbereda hun-
den hemma redan som liten. 
Det kan man göra genom att 
låta den leka med trasor eller 
plastremsor. Dra en trasa fäst 
i en lina utmed marken eller 
liknande. Tycker hunden att 
det är roligt hemma, så brukar 
den förstå vad som ska göras 
direkt på första träningen.

Tänk på Jordbruksverkets 
regler ”Träning på bana efter 
mekanisk haratrapp får på-
börjas tidigast vid 12 måna-
ders ålder.”

Om din hund är i god kondition 
är inte risken för skador större 
än om den skulle springa lös 
någon annanstans. Det som 
kan vara annorlunda är att 
hunden jagar och därmed får 
ett adrenalinpåslag och glöm-
mer bort att vara försiktigt el-
ler inte tar hänsyn till om den 
har ont någonstans. Lure 
coursing skall därför inte ses 
som ett tillfälle att motionera 
hunden. En god uppvärmning 
och nedvarvning av din hund 
före respektive efter ett lopp 
minskar risken avsevärt för att 
din hund ska skada sig oav-
sett om det är tävling eller trä-
ning. Ju kallare väder, desto 
mer uppvärmning kräver hun-
dens muskulatur! Ha gärna 
ett täcke på hunden medan 
du värmer upp hunden om det 
är kallt ute.

Tänk på att inte ge hunden 
stora mängder mat inom 4 
timmar före ett lopp. För raser 
med känd risk för magomvrid-
ning ska mat ges ännu längre 
i förväg och dessa ska heller 
inte äta för snart efter ett lopp. 
Var även försiktig med att låta 
hunden dricka stora mängder 

Underlaget för tävlingarna kan variera, 
på bilden ser vi hunden springa på en stubbåker.

vatten 30 minuter före och ef-
ter lopp. För att minska risken 
för skador på hundens tår och 
tassar se till att din hund har 
välklippta klor och glöm inte 
bort sporren.

Skulle din hund mot förmodan 
skada sig i samband med lure 
coursing, låt den vila och läka 
ordentligt. Skador på ledband 
och leder kan bli permanenta 
om de inte får tid på sig att 
läka ut ordentligt. Det finns 
skador som tar mer än 6 må-
nader för att hinna läka or-
dentligt, trots att hunden inte 
varit halt i mer än några da-
gar. Alla skador som uppkom-
mer vid träning och prov ska 
rapporteras till PKLC.

Din hund ska vara frisk utan 
synliga eller kända problem 
i rörelser, andning och blod-
cirkulation. Din hund ska inte 
lida av någon infektionssjuk-
dom och inte träna eller tävla 
efter en infektionssjukdom 
innan den uppnått sin fulla 
styrka och kondition igen. Har 
din hund haft eller misstänkts 
den ha haft kennelhosta får 
den inte delta i prov eller trä-
ningar kommande månad och 
detta gäller samtliga hundar i 
ditt hushåll (SKK regel). Löp-
tikar får inte delta i prov eller 

vistas på provområdet. Din 
hund ska helst vara färdig-
växt och minst 12 månader 
innan du börjar träna, detta 
gäller för alla raser. Hunden 
ska vara i god kondition och 
välmusklad. Ett träningslopp 
är normalt på 300-700 meter. 
En tävlingsbana kan vara mer 
än 1000 meter lång! Din hund 
ska dessutom vara vaccine-
rad enligt SKK:s bestämmel-
ser och får inte uppvisa hot-
fullt beteende mot människor 
eller andra hundar.

Lure Coursing-prov
Hur börjar man tävla?
All lure coursing-verksamhet 
sker i Svenska Vinthundklub-
bens, SvVK:s regi och för att 
kunna deltaga på aktiviteter 
krävs medlemsskap i SvVK. 
För att hunden skall kunna 
börja tävla behöver den li-
cens. För att börja springa li-
censlopp måste hunden vara 
12 månader.

De två första licensloppen 
kan tas då den är 12 måna-
der, men för det tredje loppet 
måste den vara 18 månader. 
Detta är också åldern för att få 
börja tävla. 

Efter att hunden sprungit en-

sam flertalet gånger och man 
ser hur den springer, kan det 
vara dags att börja ta licens. 
När du känner att din hund 
är redo för detta, skriver du 
ut blanketten Ansökan om li-
censbok som finns under rub-
riken Dokument/Blanketter 
och tar med den till nästa trä-
ning, tillsammans med stam-
tavlan.
Hunden ska springa tre god-
kända licenslopp. Dessa 
måste genomföras vid minst 
två olika tillfällen och skall 
godkännas av minst två olika 
licensgivare, alternativt en do-
mare. Det kan vara bra att re-
dan före träningen kontrollera 
så det finns en licensgivare/
domare på plats.

Du kan själv få ordna med 
en stödhund till träningslopp/
licenslopp. När du har hittat 
en hund som din hund kan 
springa sitt lopp med, prata 
då med träningsledaren/li-
censgivaren om att du vill ha 
ett licenslopp. Fyll i hundens 
uppgifter på blanketten och 
lämna den till den som an-
svarar för licensloppen. Den 
personen ska kontrollera att 
hundens uppgifter stämmer 
med stamtavlan, skanna hun-
den och fylla i chipnumret på 
blanketten.
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När hunden har genomfört 
tre godkända lopp så skickar 
du in din blankett (originalet, 
men behåll en kopia) och en 
kopia av originalstamtavlan till 
PKLC:s registrator (adresser 
finns under rubriken Regist-
ratorer). Samtidigt betalar du 
in licensboksavgiften, 600:- till 
plusgiro 1582585-4. Tänk på 
att det är en handläggningstid 
på fyra veckor för utfärdande 
av licensbok, och du kan inte 
starta ett LC-prov utan din li-
censbok.
LC Prov

Lure coursing-proven finns 
Provkommite Lure Coursings 
hemsida under rubriken LC-
prov. Tänk på att anmälnings-
tiden har både ett start- och 
ett slutdatum. Anmälningar/
betalningar före eller efter 
denna tid accepteras inte.

Ungefär en-två veckor före 
provet kommer du att få infor-
mation (deltagar-PM) skickad 
till dig. Den informationen 
innehåller bl.a. inchecknings-
tider för de olika raserna. 
Svenska Vinthundklubbens 
Regler och Anvisningar för 
LC-prov gäller, dessa behö-
ver du läsa innan du deltar 
på ett prov. Observera särskilt 
att varje ägare är ansvarig för 
sin hund och för alla eventu-
ella skador som denna kan 
orsaka. Kom också ihåg att 

en hund som kommer lös kan 
skapa en farlig situation. Det 
är därför viktigt att du ser till 
att ha din hund väl kopplad el-
ler selad hela tiden. Flexi/Rull-
koppel eller liknande koppel 
ska inte användas.

Checklista:
* Licensbok och pass/stam-
tavla/vaccinationsintyg
* En godkänd, passande 
munkorg och tävlingstäcke i 
färgerna rött och vitt/blått.
* Skål och vatten
* Extra koppel
* Om man har en bil där hun-
den kan se ut och den kan se 
banan från bilen, kan det vara 
bra att ha något att täcka över 
så den inte ser.
* Något att sitta på
* Kontanter

Incheckning
Börja med att leta upp var in-
checkningen sker. Det finns 
alltid hjälpsamma funktionä-
rer som kan hjälpa dig om du 
inte hittar. Vid incheckningen 
lämnar du in din hunds licens-
bok och uppvisar vaccina-
tionsintyg för kontroll. Här kan 
du också köpa provkatalogen 
(om du inte redan fått den 
hemskickad) och få hjälp med 
alla andra frågor.

När du lämnar in licensboken 
prickas du av på sekreta-
riatets lista. Ifall licensboken 

lämnas in efter den tid som 
anslagits för rasens registre-
ring kan möjlighet att starta 
inte garanteras. Licensboken 
får du tillbaka efter prisutdel-
ningen.

På internationella prov är en 
veterinärbesiktning och id-
kontroll obligatorisk för alla 
hundar.

Lottning
När incheckningstiden för 
din ras gått ut lottas startord-
ningen för hundarna i lopp/
omgång 1 i sekretariatet. Där-
efter sätts en startlista per ras/
kön upp och du kan se vilket 
lopp din hund ska springa i 
och med vem. Håll koll på vil-
ket katalognummer din hund 
har, kolla i startlistan vilket 
lopp den ska springa i och vil-
ken färg den ska ha på täcket.

Ta hand om hunden
Det är viktigt att hunden kom-
mer till start väl uppvärmd. Se 
till att den håller sig i rörelse 
en bra stund innan starten. Är 
det kyligt i luften kan det vara 
bra med ett täcke.

Vi rekommenderar allmänt att 
man inte låter hunden äta på 
minst fyra timmar före eller 
efter tävling/träning. Det finns 
en risk att hunden drabbas av 
sk magomvridning. Detta är 
oerhört smärtsamt och kräver 

Man får inte vara rädd för att få med sig en smutsig hund hem efter tävlingen.

omedelbar veterinärvård. Hur 
känslig en hund är för det här 
varierar både med ras (stora 
hundar är generellt mer ut-
satta) och av individuella fak-
torer. Var också återhållsam 
med att ge hunden godis.

Efter loppet är det viktigt att 
man “går ner” hunden, låter 
den röra på sig, så att musk-
lerna inte blir stela och lå-
ter den varva ner. De flesta 
hundar vill gärna dricka efter 
loppet. Efter att den värmt 
ner och lugnat sig kan den 
få dricka lite vatten. Efter yt-
terligare en stund kan du ge 
den lite mer. Återigen, det här 
är generella råd och du måste 
själv känna vad som funkar 
och är bra för din hund. Varma 
dagar kan det vara bra att ha 
kyldukar/våta handdukar att 
kyla hunden med.

Dags att starta omgång 1
Håll koll på vilket lopp som 
går, så att du är förberedd och 
inte kommer för sent till start.

Startområdet består av en 
“yttre” och en “inre” start och 
där hittar du utbildade star-
ters. Den yttre startern ropar 
upp vilket lopp som går/ska 
gå och vilket nummer och färg 
de hundarna har i det loppet 
och vilket lopp som kommer 
härnäst och att de ska göra 
sig redo. När ditt lopp ropas 
upp är det dags att gå till start.

Startern frågar vilket nummer 
din hund har och du bekräftar 
med hundens namn. Startern 
kontrollerar att du har rätt färg 
på täcket, att munkorgen sit-
ter rätt och att eventuell lind-
ning av sporrar är utförd på 
rätt sätt. Du får sedan vänta i 
startområdet tills startern kall-
lar in dig på banan. Där tar 
nästa starter över och hälsar 
er välkomna. Ni går tillsam-
mans fram till starten och stäl-
ler er där startern anvisar, röd 
hund till vänster, blå/vit hund 
till höger.

Startern talar om hur starten 
kommer att gå till, “Jag kom-
mer att starta er med rygg-
dunk och ‘Tally-Ho’” och ber 
er göra hundarna klara - ställa 
dem där de ska stå och ta av 
koppel/sele. Därefter frågar 
startern om ni är redo. När 
båda svarat ja, så går trasan 
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iväg, varpå startern dunkar er 
i ryggen och ni släpper i väg 
hundarna. Du släpper hunden 
i samma sekund du känner 
dunken i ryggen. Släpper du 
för tidigt kan hunden få po-
ängavdrag för tjuvstart. Släp-
per du för sent - “försenad 
start” - kan den få avdrag för 
detta likaså.

När hundarna springer står 
du och den medtävlande på 
en anvisad plats. När trasan 
stannat och loppet är slut vän-
tar ni tills startern säger “var-
sågod att ta era hundar”. Ni 
går fram och kopplar era hun-
dar och lämnar fältet. Munkor-
gen ska sitta på tills ni kommit 
ut från banan.

Efter omgång 1
Nu är det dags att “gå ner” 
hunden och ge den vatten. 
Om det är varmt kan man kyla 
hunden med kylduk eller våta 
handdukar.

När alla hundar i rasen 
sprungit räknas poängen 
ihop i sekretariatet. Din hund 
måste få minst 50% av max-
poängen för att få starta i om-
gång 2.

Efterhand som sekretariatet 
blir klara så sätts listor med 
poängen upp från omgång 1 
samt lottningen/startlistor in-
för omgång 2. 

Hunden som ligger etta efter 
första omgången springer 
mot tvåan, trean springer mot 
fyran och så vidare, men star-
tordningen för paren slumpas 
fram. Kolla vilket lopp din 
hund springer i och vilken färg 
den ska ha på täcket.

Omgång 2
Inför andra omgången ändrar 
man banan. Andra omgången 
går till precis som den första. 

Håll koll på hundens kata-
lognummer, vilket lopp du 
ska starta i och vilken färg 
på täcket den ska ha. Kom i 
god tid till starten! Glöm inte 
att värma upp hunden innan 
loppet och gå ned hunden ef-
teråt!

Bedömning
Alla hundar bedöms av minst 
två domare i fem kriterier, - ut-
hållighet, rörlighet, entusiasm, 
följsamhet och fart. Varje do-
mare kan ge högst 20 poäng 
i varje delmoment, dvs. högst 
100 poäng till varje hund per 
lopp.

Poängräkning
Inför lottningen till omgång 2 
behöver hundarna inte sär-
skiljas om de fått samma po-
äng, de som hamnar på sam-
ma poäng startar med hunden 
som är närmst i poäng.

Vid lika slutpoäng ska hun-
dar som är aktuella för cert 
särskiljas. Om hundar har 
samma slutpoäng kontrolle-
rar man poängen från andra 
omgången och den hund som 
har högst poäng placeras 
före. 

Om hundarna därefter fort-
farande har samma poäng 
särskiljer man dem genom att 
kontrollera delpoängen per 
moment i lopp 2 och de ska 
jämföras i följande ordning; 
rörlighet, fart, uthållighet, en-
tusiasm och följsamhet. 

Har hundarna fortfarande 
samma poäng efter denna 
särskiljning kontrollerar man 
även delmomenten för lopp 1. 

De hundar som efter detta 
ändå har samma poäng och 
är aktuella för cert kommer 
på delad plats och får varsitt 
cert. Hundar som inte är aktu-
ella för cert särskiljs inte utan 
delar placering på nationellt 
prov. 

På internationella prov sär-
skiljs alla hundar.

Resultat och prisutdel-
ning
När båda omgångarna är av-
slutade räknar sekretariatet 
ut slutresultaten och när det 
är klart är det dags för prisut-

delning. Efter prisutdelningen 
hämtar du ut din licensbok i 
sektretariatet. Vid nationella 
prov utdelas certifikat, “cert”. 
Vid internationella prov utde-
las certifikat, cacil och reserv-
cacil.

Sist men inte minst vik-
tigt!
Kom ihåg att ha kul tillsam-
mans med din hund! 

Ett prov är ett utmärkt tillfälle 
att träffa gamla och nya be-
kanta, lära känna nya raser 
och öka sina kunskaper om 
lure coursing och vinthundar. 

På plats finns massor av vint-
hundskunskap. Var inte rädd 
för att fråga för att få ta del av 
den!

Vi ses på fältet!

Hundarna viser ren lycka av att få jaga sin ”hare” i full fart.

Källa
Presentationen av lure cour-
sing har redaktionen med 
tillstånd av Provkommittén 
Lure Coursing lånat från 
deras hemsida.  Mera in-
formation om lure coursing, 
regelverk, blanketter samt 
länkar till de olika verksam-
hetsklubbarna hittar du på 
http://www.svvklc.se

*



GOLD’N COPPER MY WAY
SE  LCCH  NO LCCH

FÖRSTA SVENSKA AFGHANHUND MED LURE COURSING CHAMPIONAT!

FÖRSTA AFGHANHUND MED NORSKT LURE COURSING CHAMPIONAT!

2003 ÅRS BÄSTA LURE COURSING AFGHAN!

2002 ÅRS BÄSTA LURE COURSING AFGHAN!
Ägare Yvette Charlesdotter

Foto Hundefoto.no / Ad by Marie Palmqvist

..
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MOORFLOWER’S IN THE AIR TONIGHT
INT LCCH   SE LCCH  FI LCCH  NO LCCH

FÖRSTA SVENSKA HUND MED INTERNATIONELLT LC-CHAMPIONAT (ALLA RASER)!
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2004 ÅRS BÄSTA LURE COURSING AFGHAN!
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..
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ALPHAVILLE’S SCENE STEALER
SE UCH  DK UCH  SE  LCCH  NO LCCH

Best In Show i Hasmark, DK 2013

Bästa lure-coursing hane 2014

Kapplicens 2012

Ägare Yvette Charlesdotter
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f. 2015-03-08

Ägare Yvette Charlesdotter
Foto Birgitta Strömberg / Ad by Marie Palmqvist
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1975 - 1976 
LC startade i Salukiringens regi 
av Jonny Hedberg i Stockholm.

Syftet då liksom nu är att bevara 
den ursprungliga jaktförmågan 
hos salukin och nu även hos öv-
riga vinthundar. 

Genom att konditions träna effek-
tivt och att regelbundet köra LC 
gör vi det bästa vi kan i vår miljö 
för att behålla vinthundens för-
mågan att jaga. Kommer denna 
förmåga att försvinna så blir även 
vinthundarna en ras bland många 
sällskapshundar. 

Därför gäller det även för utställ-
ningsdomare att förstå vikten av 
att jakt- förmågan bevaras i alla 
våra vinthundar. Detta gör man 
bäst genom att deltaga i LC och 
inte enbart i utställningsringen. 
Även vi som är mycket positiva 
till LC anser att utställningar är 
en lika viktig funktion som LC för 
våra vinthundar. Samma hund 
skall kunna vara framgångsrik 
både på LC-fältet och i utställ-
ningsringen.  

Beduinernas hårda krav på jakt 
med extrem hastighet och uthål-
lighet (detta var ju en förutsätt-
ning för deras överlevnad!) tving-
ade fram  vinthundsraser som 
även blev mycket vackra i våra 
ögon. Jämför man med beduiner-
nas arabhästar så blev de också 
mycket eleganta och vackra i 
våra ögon tack vare att snabbhet 
och effektivitet i jakt ger vackra 
djur!

Ser man lite mer på just afghan-
hundarna så kan man på kon-
tinenten se speciella kapp- och 
LC afghaner som har extremt lite 
päls som ger extra fördelar vid 
höga hastigheter. Utan att vara 
expert på afghaner så ser jag inte 
att detta kan gynna rasen. För 
att kunna behålla utseendet men 
även ge mindre  luftmotstånd 
borde t.ex. en obligatorisk ”sim-
dräkt” kanske kunna neutralisera  
problemet med pälsen? Det finns 
mycket snabba afghaner, låt dem 
springa  utan stort luftmotstånd!

1977
ASFA reglerna (LC regler i USA) 
är nu anpassade  till svenska för-
hållanden: Redan när vi startade 
med LC upptäckte vi att man i 
USA hade kommit långt med att 
utveckla regler för LC. Vi fick tag 
i dessa regler och insåg att det 
fanns alltför mycket kringregler 
som inte passade in hos oss. 

Under många år fick vi anstränga 
oss att ta fram de regler som vi 
behövde här i Sverige. Fortfa-
rande har vi samma bedömnings 
grunder som i ASFA, även övriga 
Europa har anpassat sina inter-
nationella LC- tävlingar till ASFA. 
Vi i Sverige var ett av de första 
länderna med ASFAs regler. Nu 
har även FCI antagit ASFA reg-
lerna.

Jag började deltaga med min 
familjs första unga salukihundar 
under denna tid och LC - tränade 
våra salukihundar i Stockholms 
trakten: Älvsjö, Salem, Norsborg, 
Bredäng, Norrort  mfl. Vi upptäck-
te snabbt att LC var något som 
passade våra hundar mycket bra. 
Man kunde direkt se att denna 
form av hundsport var något ge-
nuint som ligger i vinthundars 
gener. Redan från början enga-
gerade Jonny mig i arbetet med 
att utveckla LC sporten både på 
fältet och avseende regler.
 
1980  
Lyle Gilette, är den person i USA 
som grundade LC i början av 
1970-talet. Han har skrivit de för-
sta reglerna och anvisningarna, 
de som står i ASFAs regelbok och 
som vi använde som bas för våra 
anpassade regler.

Han besökte Göteborg för att 
döma en utställning 1980, ef-
ter den tog vi honom med till 
Stockholm för att få hjälp med 
att kontrollera att vi bedrev LC 
på ett korrekt ASFA sätt. Han vi-
sade, instruerade och godkände 
vårt upplägg. Han även införde 
”Tally-Hoo” vid starten. Detta rop 
används inom rävjakt till häst, när 
mastern släpper loss hela fältet 
för den sista snabba spurten mot  
målet.

Under dessa år i början av vår 
LC-verksamhet arbetade vi myck-
et med att utveckla maskiner och 
trissor. Det fanns inget att köpa 
och vi fick verkligen anstränga 
våra fantasier med att hitta lös-
ningar. 
Vi fick det att fungera men nog 
hade vi många tekniska problem 
liksom organisatoriska. Dessut-
om var nog det största problemet 
att hitta lämpliga fält att köra LC 
på.

Ibland var deltagarnas krav myck-
et svåra att leva upp till: vad tycks 
- ett krav var att fältet skulle ligga 
inom gångavstånd från Tunnelba-
nan i Stockholm!
(Även det kravet löste vi!!)

 1980 - 1990  
Vi införde LC-tävlingar, jag åkte 
runt till alla Saluki klubbar från 
söder till norr för att demonstrera 
LC. Jag var bla. i en slalombacke 
i Göteborgstrakten

Den var utmärkt för att demon-
strera LC och att testa konditio-
nen på hundarna  men mycket 
besvärlig när jag skulle vända min 
bil mitt uppe i backen!

En annan gång var jag i Skellef-
teå och demonstrerade LC med 
familjens  starka salukihane, han 
fick springa ett flertal LC lopp den 
dagen och var lika  glad för varje 
lopp. Han sov gott i bilen på till-
baka resan och utan problem.

Reglerna omarbetades flera 
gånger. Ett år fick all LC vila för att 
vi skulle kunna skriva om reglerna 
och införa disciplinära åtgärder 
för att kunna ge hundarna optimal 
säkerhet. 

Vi diskuterade och provade olika 
sätt att konditionsträna våra hun-
dar. Under dessa år började an-
dra vinthundsraser att komma till 
våra LC-träningar

Det var whippet, borzoier, afgha-
ner, basenji mfl. Men även andra 
raser som inte var vinthundar 
men väl engelska hounds t.ex. 
Rhodesian Ridge Back.  
 
Salukiringen införde egna LC- 
championat för saluki liksom att 
vi utbildade egna  LC-domare 
dels på fältet men även teoretiskt. 
Speciellt Jonny utvecklade reg-
lerna för de olika funktionärer vi 
behövde.

1995 - 1998  
Arbetade vi för att få officiell sta-
tus för LC som bruksprov för 
alla  vinthundar inom SKK. En 
ny organisation byggdes inom 
Svenska Vinthundklubben med 
anknytning till de regionala avdel-
ningarna inom SvVK. 

1999 
LC blev en hundsport inom SKK 
1999. Vilket innebar att LC blev 
det bruksprov för vinthundar som 
vi hade eftersträvat i 25 år! 

Vissa brukshundsmänniskor hade 
svårt att se LC som ett bruksprov 
för vinthundar. Vinthundar är ju 
inte som brukshundar, det vet vi 
ju alla!! 

Att våra bruksprov är lite snab-
bare och att våra vinthundar se-
dan många årtusenden jagat utan 
gevär och utan att spåra, stör fort-
farande.

Första internationella provet gjor-
des på Skokloster sommaren 

1999. Vi hade tre mycket erfarna 
domare. En från Belgien, en från 
Finland och Jonny Hedberg.  Det 
blev en stor framgång för svensk 
LC!   
 
2000 
Vi blev tvungna att få dispens av 
Naturvårdsverket för att släppa 
hundarna lösa på LC-fältet under 
sommaren, annars skulle all LC 
stoppas.  Med Dick Hallin, ordf. 
i SvVK HS och Yvonne Charles-
dotter, jurist, LC-domare hos Sv. 
Salukiringen samt saluki och af-
ghanägare, gick jag upp till Gene-
raldirektören i Naturvårdsverket. 
Där träffade vi en av överdirek-
törerna som råkade ha sett oss 
köra LC på Skokloster. Han god-
kände omgående vår dispensan-
sökan under förutsättning att alla 
våra egenutvecklade regler noga  
följdes precis som vi hade gjort på 
Skokloster demonstrationerna. 
Så nu förstår säkert alla hur viktigt 
det är att vi följer dessa regler till 
100%.

2008 
Det första svenska EM LCtävling-
en arrangerades i Husby somma-
ren 2008, Östergötland, med två 
samtidiga banor och många del-
tagare från hela Europa. Det blev 
en mycket stor framgång för hela 
LC-Sverige. Det blev ett av de 
bäst arrangerade LC EM, endast 
Tyskland kan jämföras! Men det 
var ett enormt stort arbete för alla 
funktionärer.

2009 
Ny organisation skapades när 
svårigheter uppstod mellan ut-
ställnings- och LC-intresserade i 
samarbetet inom de regionala av-
delningarna. Inom SvVK bildades 
nu en egen LC-organisation direkt 
underställd huvudstyrelsen(HS)
för SvVK och inte avdelningarna.

2015 
LC i Sverige har nu ett stort antal 
deltagare med över 3000 vinthun-
dar registrerade i LC- databasen, 
alla vinthundsraser (grp10 hos 
SKK) deltar i många LC-prov var-
je år. Under 2014 var 1144 vint-
hundar aktiva på något prov eller 
tävling. Ännu fler var deltagare på 
något av alla träningstillfällena.

Varje år har vi i Sverige ett antal 
internationella och ännu fler na-
tionella prov och träningstillfällen. 
Dessutom är det många av våra 
deltagare som också åker utom-
lands för LC.

Själv har jag varit bl.a i Nya Zee-
land som LC-domare och utbilda-
re under en månads tid 2013 och 
nu jag har ett pågående projekt 
i Danmark för utbildning av LC-
domare till 2016.  

Text Per Nordahl

*
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Afghanhundar deltog första gången i lure coursing år 2000. De första afghanhundarna att starta i Sverige var 
den norskfödda och ägda Wellington of Poppyfield, vid det internationella provet i Vårgårda 19 juni. Sam-
manlagt tävlade 6 olika afghaner det första året. 

Wellingtons ägare Kari L. Svendsen donerade 2001 ett vandringspris till Årets Lure Coursing Afghan, som 
det första året tillföll Wellington, men efter det endast har vandrat mellan i Sverige bosatta hundar. Poän-
räkningen har alla år hållits i stort sett lika, en första plats ger 20 p, andra plats 18 p osv till tionde plats 2 p, 
men från och med 2002 har hundarna även fått en poäng för varje slagen hund. De fem bästa tävlingarna har 
sedan räknats med.

2001
SE LCCH Wellington av Poppyfield
F. 24/11-07
E. CH Cartier Simply Irresistible
U. CH The Viscounts Rhea Silvia
Uppf. & äg. Kari L. Svendsen

2002 
SE & NO LCCH Gold’N Copper My Way
F. 16/5-99
E. CH Araki Ghostbuster at Altside
U. CH Gold’n Copper Carribian Blue
Uppf. Lena & Gunnar Johansson
Äg. Yvette Charlesdotter, Foto www.hundefoto.no

2003 
SE LCCH NO LCCH Gold’N Copper My Way
F. 16/5-99
E. CH Araki Ghostbuster at Altside
U. CH Gold’n Copper Carribian Blue
Uppf. Lena & Gunnar Johansson
Äg. Yvette Charlesdotter, Foto www.hundefoto.no

2004
INT, SE, FI &  NO LCCH Moorflower’s In The Air Tonight
F. 11/11-01
E. CH Tells Timewill Teller
U. CH Moorflower’s Give Me Heaven
Uppf. Ann & Ronny Gren
Äg. Yvette Charlesdotter, Foto www.hundefoto.no

>>
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2006
INT, SE & NO LCCH Rydbergs Cinzanorosé
F. 18/8-03
E. CH Ocrabelles Hijacked Jack
U. CH Tells Sorry She’s Mine
Uppf. Tina & Per Rydberg
Äg. Inger Pettersson

2007
INT, SE & NO LCCH Rydbergs Cinzanorosé
F. 18/8-03
E. CH Ocrabelles Hijacked Jack
U. CH Tells Sorry She’s Mine
Uppf. Tina & Per Rydberg
Äg. Inger Pettersson

2008
NORD, DK & EE LCCH Kultapiiskun Atmaca
F. 19/10-04
E. Scaramis Icing On The Cake
U. CH Scaramis Head Over Heels
Uppf. Tarja & Pekka Markkanen, Finland
Äg. Anneli Talasmäki

2009
SE UCH Khaos Comanche
F. 3/7-06
E. CH Quom Mandrake En Matinee
U. CH Khaos Zurprice
Uppf. Christina Roseen
Äg. Lena Junkergård

2010
SE & DK UCH INT & NORD LCCH Khaos Dixon
F. 25/11-07
E. CH Jnagels Cadiblack
U. CH Khaos Tomorrow Never Dies
Uppf. Christina Roseen
Äg. Lena & Lars-Göran Larsson, Foto Kjell-Richard Brevik

2005
SE UCH SE LCCH Khaos Tomorrow Never Dies
F. 27/3-99
E. CH Yesterday, Today And Tomorrow
U. CH Khaos Secret Wish
Uppf. & äg. Christina Roseen, Foto Saori Wohlin

>>
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2011
C.I.C SE UCH SE & NO LCCH Khaos Gillianne
F. 10/9-09
E. CH Khaos d’Aram
U. CH Khaos Blackwattle
Uppf. Christina Roseen
Äg. Lena & Lars-Göran Larsson, Foto Saori Wohlin

2012
SE & DK UCH NORD LCCH Kingsleah Tigers Eye
F. 4/8-09
E. CH Star’t Cutting Trax Of Jhanzi
U. Golddragon Fly So High
Uppf. Gunilla Holmgren
Äg. Susanne Håkansson, Foto Kaj Frøling

2014
SE & DK UCH NORD LCCH Mandinah Joyful Whisper
F. 14/7-11
E. CH Xenos Comment
U. CH Mandinah Hopeless Whisper
Uppf. & äg. Christina Gustafsson, Foto Helge Kronteiner

2013
C.I.B SE, DK & FI UCH SE, NO & DK LCCH 
Mandinah Irresistible Whisper
F. 5/8-08
E. CH Abica’s Marquis De Sade
U. CH Mandinah Endless Whisper
Uppf. & äg. Christina Gustafsson, Foto Yvonne Mukkavaara

2015 
Vindaloo Love U
F. 4/6-13
E. CH Xciting Rattlee N’ Hum
U. CH Elisa du Mneuel Galopin
Uppf & äg. Sofia Lindh, Foto Irene Holmsten

*









The Afghan Hound Club of Finland invites you to 

in Helsinki 11. - 12.6. 2016
at the Helsinki Sighthound Club’s venue 
(address: Tuomarinkyläntie 1, Helsinki)

National Specialty (official)
on Saturday the 11th of June

Judges: Cinzia Aymaretti Camia, Italy (males) and 
Lou Guerrero, USA (bitches & BIS)

Club Show (inofficial)
on Sunday the 12th of June

Judges: Lou Guerrero, USA (males) and 
Cinzia Aymaretti Camia, Italy (bitches & BIS)

Last entry date 10th of May.
More information & online entry at 

http://www.bebops.fi/vinttikoirat/afgaaniten.html

Inquiries concerning entries: tmi.bebops@gmail.com
Other inquiries: Helena Launonen + 358 50 573 7164, 

helena.launonen@kolumbus.fi

the 50th Anniversary 
National Specialty & Club Show
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Friskvård handlar om att före-
bygga sjukvård och ohälsa, det 
vill säga i det här sammanhanget 
att ligga steget före en skada. Det 
är ett stort område som innefattar 
bra foder, träning/motion och möj-
lighet till återhämtning. 

Det är ett stort ansvar att ombe-
sörja över hundens välmående 
och ännu viktigare när vi krä-
ver större uppgifter av den som 
hundägare. Att underhålla täv-
lingshundens muskulatur ser lite 
annorlunda ut än underhållet av 
sällskapshundens. Ökad presta-
tion och fysisk ansträngning, krä-
ver ökat underhåll av muskulatur 
för att motverka korta och stum-
ma muskler, där konsekvensen 
kan ge rörelseinskränkningar och 
strama leder. 

Muskulaturen behöver hållas 
smidig för att kunna prestera och 
förebygga framtida problem, och 
även för att kunna ge den åld-

Friskvård för LC hunden
Text Marie Boman
Cert. Massör, Dipl. Massageterapeut, Lic.Laserterapeut

Töjning av baksida överarm. 

Töjning av främre bog/överarm. 

Töjning av höftböjaren. töjning av sätesmusklerna och baklåret, 

rande hunden ett så bra liv som 
möjligt. Muskulaturen och funk-
tionen i muskulaturen ser i stort 
sett likadan ut på hundar som hos 
oss människor. De flesta av oss 
kanske känner igen den obarm-
härtiga träningsvärken efter hård 
fysisk ansträngning där töjningen 
av muskulaturen också uteblev. 

Vi kanske också har erfarenheter 
av hur bra det kändes när massö-
ren knådade ut muskelknutorna 
mellan skulderbladen, kanske 
inte just då men efteråt! De små 
kapillärerna öppnar sig och blod-
cirkulationen kommer igång och 
muskeln kan börja att fungera op-
timalt igen. 

Massage, töjning och medi-
cinsk laser som jag använder 
kontinuerligt i mina behandlingar 
på häst, hund och människa, 
främjar återhämtning och reduce-
rar överflödiga spänningar i mus-
kulatur som skulle kunna leda till 
en skada framöver. Muskler kan 
bara arbeta över en viss tid sedan 
behövs vila och återhämtning. 

Skador kan drabba hundens 
muskler i form av: sträckning, 
bristning, överbelastning, sned-
belastning, inflammation m.m, 
Orsakerna till skadorna kan vara 
en för dåligt uppvärmd hund, 
en för dåligt tränad hund för det 
arbete den ska utföra, ensidig 
träning, för hårda underlag vid 
träning, oregelbunden och/eller 
felaktig träning/motion.

Töjning betyder att man hjälper 
till att förlänga en muskel eller 
muskelgrupp, man ökar avstån-

* Töj 15-30 s 2-3 ggr/muskel-
grupp

* Töj varma muskler men ej 
direkt efter arbete, vänta tills 
pulsen går ner

* Töjningen kan göras sittan-
des, liggandes el ståendes

* Var lyhörd för hundens sig-
naler, finns en stark smärta 
kopplad till övningen så kon-
takta veterinär.

* täck gärna hunden efteråt

1

2

3 4
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det mellan ursprung och fäste, 
och därmed slappnar muskeln 
av. En muskel kan bara förkorta 
sig vid muskelarbete, töjningen 
behövs för att sträcka ut den igen 
så att leden kan fungera optimalt. 

Töjningen släpper på spänningar 
i muskel, sena, ledband och led-
kapsel och därtill slätar ut sam-
manväxande bindväv, den hjälper 
även till med snabbare bortförsel
av slaggprodukter som ”täpper 
igen” delar av muskeln där cir-
kulationen inte fungerar som den 
ska.

Jag har valt att visa fyra olika 
töjövningar, för de största mus-
kelgrupperna. (se bilderna på fö-
regående sida)

1) Bild 1, visar töjning av baksida 
överarm, om muskeln är kort och 
stum här så kan hunden se halt ut 
i rörelse. Resultatet av töjningen 
blir ökad steglängd. 

2) Bild 2 visar töjning av främre 
bog/överarm, en kort muskulatur i 
detta område ger ett kortare steg.

3) Bild 3 visar töjning av höftbö-
jaren som är starkt relaterad till 
ländryggsproblematik, kort mus-
kulatur ger även här en minskad 
steglängd. 

4) Bild 4 visar slutligen en töjning 
av sätesmusklerna och baklåret, 
det här är en viktig muskelgrupp 
att hålla smidig för alla hundar 
men primärt för de som tränar och 
tävlar i LC. Det är en stor muskel-
grupp som skjuter ifrån explosivt 
och för hunden framåt och den är 
ordentligt belastad på LC banan.

Massage betyder att man utövar 
ett tryck på hud, bindväv, musk-
ler, senor, ligament, lymfkärl och 
blodkärl. Idrottsmassagen är ett 
fantastiskt komplement till träning 
och tävling. Den är bra i förebyg-
gande syfte men kan också vara 
en del av återhämtningen efter 
hårda fysiska pass och tävlingar. 

Massage, rätt utfört, förkortar 
läkningsprocesser. Fördelarna är 
många, några nämns här: mas-
sagen ger först och främst ökad 
blodcirkulation, vilket också stär-
ker näringsupptaget och ökar 
bortförseln av slaggprodukter 
som tex. överflödig mjölksyra. 
Muskler och senor blir elastiska. 

Det sker även en stimulans av 
nervsystemet då bl.a hormonet 
oxytocin utsöndras. Blodtrycket 
sänks med hjälp av det autonoma
nervsystemet som får kärlväggar 
att slappna av. Massagen stärker 
immunförsvaret genom att lymfo-
cyterna transporteras snabbare. 
Lymfcirkulationen ökar vilket 
motverkar ödem (vätskeansam-
lingar).

Medicinsk laser används med 
fördel på inflammationer i krop-
pen, även vid muskel relaterade 
problem, sen/ligament problema-
tik och har en smärtreducerande 
effekt. 

Ljuset från en medicinsk laser 
är ett ljus som har en enda våg-
längd istället för ett spektrum av 
våglängder. Laserns ljus är väl-
organiserat om man jämför med 
andra ljuskällor där ljuset är oor-
ganiserat. Ljuset i den medicin-
ska lasern blir därför intensivt och 
rent utan störningar och har en 
förmåga att tränga ner i vävnad 
och celler. Ljuset från medicinsk 
laser sätter igång kroppens egen 
självläkning. 

Laser har använts sedan 1960-ta-
let, och det finns en hel del intres-
sant forskning för den som är in-
tresserad i ämnet (www.pubmed.
com sök på LLLT= Low Level 
Laser Therapy), det finns inga 
biverkningar och den går att kom-
binera med medicinering eller an-
nan behandling. Den medicinska 
lasern har en karens på 7 dygn 
på hund. 

Rekommendationen för en be-
handlingsperiod är 3-5 ggr under 
en tvåveckors period, olika indivi-
der reagerar olika på behandling-
en, kroniska tillstånd kan kräva 
ett 10 tal behandlingar, det går 
även bra att förebygga och stärka 
muskulatur och immunförsvar 
med den medicinska lasern. Man 
kan även med fördel använda 
medicinsk laser i akutskedet av 
en skada, för att sätta i gång läk-
ningsprocessen så fort som möj-
ligt och minska svullnad.

Muskelskada 
All träning behöver anpassas till 
det arbete hunden ska utföra, en 
hund som ska ut på LC fälten och 
inte är tränad för uppgiften riske-
rar snabbt att bli trött och risken 
för att bli skadad är mycket stor. 
För att förhindra sträckningar och/
eller muskelbristningar är det, för-

utom förberedande träning, viktigt 
med uppvärmningen för att för-
bereda musklerna för arbete. Vid 
kallare väderlek bör mer tid läg-
gas på uppvärmning.

Minst lika viktig är nedvarvning 
för att förhindra att överskottet av 
mjölksyra stannar kvar i musk-
lerna. En bra regel är att gå med 
hunden tills den slutat flåsa, då 
har pulsen gått ner och man kan 
börja med töjningar för att göra 
musklerna smidiga och avslapp-
nade igen.

Om oturen varit framme och en 
akut skada inträffat i en muskel, 
tex en muskelsträckning eller 
muskelbristning, så kyler man 
den lokaliserade skadan för att 
förhindra större blödningar som 
försämrar läkningen. 

Kylning kan ske med vatten el-
ler is, har man tillgång till is så 
var noga med att linda in skadan 
och/eller isen så att hudkontakt 
ej uppstår, kyl 10 min på en ytlig 
skada och 20 min på en djupare 
skada, aldrig längre än så, några 
gånger/dag i 1-2 dagar. 

Man kan också kombinera kylning 
med tryckförband på det skadade 
området för att även här minska 
svullnad. Se till att inte linda in 
skadan för hårt då det lätt stryper 
blodtillförseln. 

När/om en skada väl inträffat är 
det alltid av största vikt att kon-
takta veterinär. När man väl fått 
en diagnos på en skada, kan man 
också lägga in behandling och 
rehabilitering för den diagnostise-
rade skadan. 

Rådgör även med fysioterapeut/
massageterapeut om vidare re-
habilitering. Vid det akuta stadiet, 
de första 48 timmarna, vill man 
inte öka cirkulationen pga risken 
för ytterligare blödningar och 
svullnad. Så här är det vila och 
nedkylning av det skadade områ-
det som gäller, det är bättre ju tidi-

gare man kan börja kyla skadan, 
helst inom några minuter. 

Cirkulationsträning kan man börja 
med tidigast 3-5 dagar efter ska-
da, lätt massage på det skadade 
området, korta promenader utan 
motstånd på ett hårdare under-
lag, värmande liniment. Ju snab-
bare man börjar rehabiliteringen 
desto snabbare går läkningen 
och komplikationer i form av ärr-
bildning i muskeln undviks. 

Hur snabb läkningsprocessen 
fortgår är individuellt och beror på 
hur stor skadan är. Om det bara 
är en sträckning av muskeln går 
läkningen relativt fort, som mest 
kan det ta några veckor, men är 
det en muskelbristning, ruptur, 
där muskeln gått av helt och hun-
den inte kan använda muskeln, 
så kan det ta upp till ett år innan 
skadan är läkt och ibland kan 
även en operation vara nödvän-
dig. 

Belastning av muskeln bör und-
vikas tills skadan är läkt och re-
habiliterad, annars finns risk att 
skadan går upp igen och man är 
tillbaka på ruta ett.

De flesta av våra hundar kommer 
troligtvis aldrig bli allvarligt ska-
dade utan kommer att fortsätta 
att träna, kanske tävla och vara 
friska. Om vi lägger ner lite extra 
tid på förebyggande friskvård så 
kommer vi få mer hållbara hun-
dar som också kommer att kunna 
prestera bättre i det långa loppet. 
Mycket i vardagen kan vi göra 
själva genom att lära oss att mas-
sera och töja muskulatur, därtill 
göra en regelbunden återkoppling 
med fysioterapeut/massagetera-
peut, där man förslagsvis innan 
och efter tävlingssäsong kollar 
igenom hundens status och gör 
upp en behandlingsplan därefter. 
Då skapar vi de bästa förutsätt-
ningarna för våra fantastiska hjäl-
tar på Lure Coursing banan!   

Lycka till!

Laser har använts sedan 1960-talet. Afghan under behandling.

*
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Europeiskamästerskapen i Lure 
coursing gick år 2015 av stapeln 
6-7 juni i Finland. Tävlingsplatsen 
var belägen på fälten intill Hel-
singfors Vinthundklubbs kapplöp-
ningsbana och vinthundscenter, i 
Domargård ca 20 km utanför Hel-
singfors centrum. Sammanlagt 
var 530 hundar anmälda, och de 
reptresenerade 20 olika länder. 
Det svenska afghanhundslaget 
bestod av fem hundar, och slut-
saldot var en podiumplats och 
tre stycken cert - inte ett dåligt 
resultat!

Hela det svenska teamet samla-
des på fredag eftermiddag för in-
checkning, inlämnande av licens-
böcker samt veterinärkontroll av 
hundarna. Arrangörerna hade valt 
att inte hålla inmarsch med hun-
darna, utan i stället marscherade 
alla teamledare in med sitt lands 
flagga, och en rasparad presen-
terade de tävlande hundraserna 
och deras ursprung. 

På lördag morgon började allva-
ret för afghanhundsdeltagarnas 
del. Tävlingarna gick av stapeln 
på två fält, och afghanhundarna 
började på fält 2, en kurvig och 
backig bana på 930 m, med 
områden av högre gräs. Banan 
testade verkligen hundarnas kon-
dition, sprang de ut i det höga 
gräset tog det synnerligen hårt på 
krafterna. 

Domare för fält nummer två var 
Mika Nyman (Finland), Thomas 
Brandt (Sverige) och Thomas 
Kokkelberg (Norge). Efter det för-
sta loppet låg tiken Vindaloo Love 
U sjunde och hanhundarna Aw-
bari Techno Beat femte, Vindaloo 

Super U tionde, Yhazin Freelan-
cer artonde och Alphaville Scene 
Stealer nittonde. 

Efter det första loppet var det 
dags för veterinärkontroll av unga 
och gamla hundar, och efter det 
började väntan. Klockan 16.30 på 
eftermiddagen kom finalloppen 
igång. Banan på fält 1 var 1000 m 
lång, mindre kurvig och mera fart-
fylld än banan på fält 2. Domare 
på fält 1 var Tapio Pulkkinen (Fin-
land), Lina Vaher (Estland) och 
Joe Statti (Tyskland). Alla svens-
ka afghaner förbättrade sina po-
äng rejält från första loppet, men 
så gjorde de flesta afghanerna, 
och några stora förändringar i pla-
ceringarna skedde inte. Klockan 
18 var afghanerna klara. Det tog 
sedan ännu tre och en halv timme 
innan prisutdelningen kom igång, 
och när de sista hundarna fick 
sina pris var det rejält mörkt. 

Till nya regerande europe-
iska mästare korades tiken 
Paschdou’s Asrah, 496 poäng 
och hanhunden Zabar, 519 po-
äng. Båda erhöll cert och CACIL. 
Asrah är en riktig räv i LC sam-
manhang, hon var fjärde i EM 
2014 och elfte i EM 2013, och 
nu smällde hon då till med titel. 
Zabar springer sin andra säsong, 
och är så till vida en intressant 
hund att han är en direktimport 
från Pakistan, och hans båda  för-
äldrar används som jakthundar i 
Pakistan resp Afghanistan. 

Slutresultatet för de svenska 
afghanhundarnas del var att Aw-
bari Techno Beat placerade sig 
som sista man och enda svensk 
afghanhund på podiet, 467 po-

Lure coursing EM 2015

Text Maud Fast
Foto Annica Lindholm, Maud Fast & Sussi Håkansson

Hela det svenska landslaget.

Det svenska afghanhundslandslaget.

Vindaloo Super U på öppningsdagen. Han placerade sig sedan som 
nummer 10 med CERT och andra bästa svenska afghanhane.
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äng, sjätte plats och cert. Cert 
tilldelades också Vindaloo Love 
U (åttonde plats, 454 poäng) och 
Vindaloo Super U (tionde plats, 
450 poäng). Yhazin Freelancer 
förbättrade sitt resultat med en 
plats och slutade som sjuttonde 
(387 poäng), Alphavilles Scene 
Stealer blev artonde med 110 po-
äng (ett lopp). 

Här bör klargöras de finska cert-
reglerna; antalet cert beror inte på 
hur många hundar som deltagit, 
utan på hundens prestation. Har 
hunden erhållit ¾ av maxpoäng-
en erhåller den cert, oberoende 
av hur många hundar som deltar, 
eller hur många som erhåller ¾ 
av maxpoängen. 

Då man i Finland alltid har tre 
domare, som alla kan ge 100 po-
äng, blir maxpoängen då två lopp 

löps 600 poäng, och cert delas ut 
till alla hundar som erhållit 450 
poäng eller mer. 

Som helhet bör konstateras att 
tävlingarna var välorganiserade 
och trevliga, en stor del av det 
långa dröjsmålet på eftermidda-
gen berodde av omständigheter 
arrangörerna inte kunde påverka. 

Banorna var krävande som sig 
bör på en tävling av det här sla-
get, men vällagda. Vädret var fint, 
sol och bris, och endast lite regn 
på lördag, som inte ens hann få fi-
nalbanan hal. Ett stort tack till Fin-
ska Vinthundsförbundet och till 
Helsingfors Vinthundsklubb som 
höll i trådarna för denna trevliga 
tävlingsupplevelse!

Vindaloo Super U, Vindaloo Love U 
och Awbari Techno Beat på öppningsdagen.

Yvette Charlesdooter med Aplhaville Scene Stealer 
tillsammans med  Sofia Lindh.

Awbari Techno Beat placerade sig som nummer 6 
med CERT och blev därmed bästa svenska afghanhund.

>>

Awbari Techno Beat på fältet.
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1 PASCHDOU’S ASRAH, DE, Bormacher, 496 p,  CERT, CACIL ,ECC-15
2 MARANY NAM MANA BASCHY, DE, Hoffmann, 493 p, CERT, R-CACIL
3 MIRJANA NAM MANA BASCHY, DE, Hoffmann, 485 p, CERT
4 AZARANG FARLIGA RESAN, FI, Pasanen, Männistö, 476 p, CERT
5 AZARANG HUR GICK DET SEN, FI, Teräväinen, 472 p, CERT
6 PASCHDOU’S ADJANI, DE, Haidle, 470 p, CERT
7 FAUNIN TWISTED SISTER, FI, Pennanen, 455 p, CERT
8 VINDALOO LOVE U, SE, Lindh, 454 p, CERT
9 DIETINGER’S ENFANT CHARMANTE, IT Scoziero, 442 p
10 BAHIRRA JUWEL VON PERSIEN, SK, Chupeková, 441 p
11 ANA-SHAKTI’S BELINAY, AT, Horvath, 440 p
12 CHIKARAH V.D. BREMMEN, FI, Salmi, Suomela, 437 p
13 KINGSLEAH EDITH PIAF, FI,  Horto, Salonen, 431 p
14 FARAH DIBA EL GRAN MATADOR, AT, Gutwenger, 427 p
15 ABICA’S KIND OF BELLE, DK, Ringgaard, 413 p
16 FAIRY DEA EL GRAN MATADOR, AT, Gutwenger, 387 p
17 PUNAPAULAN FLOORA, DK, Jansz, 375 p
- NELIAPILAN NIILIN JALOKIVI,  FI, Salonen, Horto - disq

1 ZABAR, FI, Salmi, Suomela, Eriksson, 519 p, CERT,  CACIL ECC-15
2 KOMINEK’S RAINS OF CASTAMERE, FI, Räsänen, 491 p, CERT, R-CACIL
3 PASCHDOU’S ARISHAN, DE, Butzert,  489 p, CERT
4 AZARANG TAIKATALVI, NL, Alt, 484 p, CERT
5 KIRMAN UZAIR, FI, Fabritius, Sieranta, 470 p, CERT
6 AWBARI TECHNO BEAT, SE, Lindholm, 467 p, CERT
7 CHARAN V.D. BREMMEN, FI, Heinonen, Ylkänen-Heinonen, 466 p, CERT
8 PASCHDOU’S AHMAD, CH, Meier, 461 p, CERT
9 ANA-SHAKTI’S BOLERO, AT, Millert, Heistermann,  459 p, CERT
10 VINDALOO SUPER U, SE, Lindh, 450 p, CERT
11 ELVIMOSQUITO O BELLE GUAGLIONE, NL, Alt-Nijsten, 449 p
12 AZARANG KOMETEN KOMMER, FI, Kelkka, Kelkka, 448 p
13 HURRICANE BREMMEN OF SYNERGON, FI, Salmi, Suomela, 441 p
14 AMBER YUFF, RU, Krasilshchikova, 408 p
15 PURPLE MAGIC’S ARMANI, DE, Schock, 401 p
16 PASCHDOU’S ZAYDAN, CH, Meier, 400 p
17 YHAZIN FREELANCER, SE, Fast, 387 p
18 ANA-SHAKTI’S BACAVI, CH, Allemann, Allemann, 377 p
19 ALPHAVILLE’S SCENE STEALER, SE, Charlesdotter, 110 p
20 BAHIR-GASAN CZATYRDACH, CZ, Kahánková, 109 p

FCI European Coursing Championship 2015
Resultat Afghanhund hanar

FCI European Coursing Championship 2015
Resultat Afghanhund tikar

*
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ATT VARA

FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Julen 2014 fick vi frågan om att 
ha en afghanhundvalp på social 
träning över jul och nyår. Vi sa 
ja till det och såg fram emot lite 
liv i huset. Det fick vi kan vi lova! 
Vi hade ingen erfarenhet av af-
ghanhundar innan dess. Däremot 
hade vi en då 4 år gammal bland-
rashane i huset. 

Plötsligt var huset fullt av lek och 
stoj. En liten tik vid namn Zale 
charmade oss totalt. Vi var sålda!
Hon var nyfiken, påhittig och fick 
fart på vår hane. Han hade till en 
börjat svårt acceptera konkur-
rensen med Zale men till slut föll 
även han för hennes charm. 

Inte en lugn stund under dessa 
veckor. Hon var sjövild men sam-
tidigt cool och tog bästa platsen i 
soffan. Vi hade inte heller räknat 
med att skaffa barngrind igen… 
Hon var överallt! 

Några veckor hade gått då vi fick 
frågan om att köpa henne. Vi 
hade familjeråd i köket! Valet var 
inte svårt då samtliga i familjen 
ville behålla detta lilla charmtroll! 
Vilken julklapp!

Vi började med ringträning gan-
ska snart. Det var en prövning 
både för henne och för oss. Go-
diset tröttnade hon på snabbt och 
var mest intresserad av de andra 
hundarna och ville leka. 

Vi ställde henne första gången 
när hon var 4 månader och vid 10 
månader tog hon sitt första cert. 

Nu är vår fina Zale 16 månader 
och inte visste vi att en vuxen af-
ghans päls behövs duschas, fö-
nas och borstas så frekvent och 
att det skulle ta sådan tid! Dess-
utom att sadeln ska skötas och 
trimmas. 

Tar man en skogspromenad har 
man med halva skogen in i huset 
och det tar en dag att få ut alla 
kvistar, löv och insekter ur pälsen.  
Den långa pälsen, svanskringlan, 
de stora tassarna, de framträdan-
de höftbensknölarna, det vackra 
huvudet med hennes fantastiska 
ögon och de fjädrande stegen är 
värt all den tid och tålamod som 
pälsvården tar.

Text & foto Peter & Annica Johansson

Khaos Zale Peace Of Light - Zale
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Zale tar sitt första cert 
vid 10 månaders ålder

Största lyckan är
- att ha en syster



SE UCH DK UCH EE CH

Kingsleah Knocking T´Sox Off

SVERIGE 
2013-09-07 Öland, domare: A. Edlander 
Bästa hane 2, CERT
2015-06-28 Borås, domare: S. Terzic 
Bästa hane 4, CERT
2015-07-18 Köping, domare: D. Stewart-Ritchie 
CERT, Svensk champion  

DANMARK 
2015-04-25 Roskilde, domare: K, Sjong 
Bästa hane 3, R-CERT
2015-04-26 Roskilde, domare: G.Christensen 
Bästa hane 2, R-CERT, R-CACIB
2015-06-21 Vejen, domare: B. Beare, Irland 
BIR, CERT, CACIB, BIG-3, Dansk champion  

ESTLAND 
2015-10-17 Rakvere, domare, N. Sedykh
BIM, CERT, Estnisk champion

CH Star´t Cutting Trax Off Janzi x Kingsleah La Dolce Vita

Foto Yvonne Mukkavara / Ad by Marie Palmqvist

Stort tack till alla som under 2015
som hjälpt mig med mina pojkar       

Ägare: Marita Sjödin, Motala  
Uppfödare: Gunilla Holmgre, Nora 



Kingsleah Angel Dust
Ch Xciting Rattle N’Hum x Agha Djari’s Black Eyed Pea

SVERIGE 
2015-01-03 Göteborg, domare: F. Sabella
BIR valp
2015-01-04 Göteborg, domare: K-E. Johansson
BIR valp
2015-07-25 Strömsholm SvA, domare: B.D. Arndt
Bästa Juniorhane, Bästa hane 4
2015-08-08 Askersund, domare: H. Härling
Bästa Juniorhane, Bästa hane 3

DANMARK 
2015-03-21 Skælskør, domare: A. Cuthbert
BIR Junior, Bästa hane 3
2015-06-20 Vejen, domare: I. Siil
Bästa hane 3, R-CERT 

ESTLAND 
2015-10-17 Rakvere, domare, N. Sedykh
Bästa Juniorhane, Junior CERT
2015-10-18 Rakvere, domare: Manola Poggesi
Bästa Juniorhane, Junior CERT

Ägare: Marita Sjödin, Motala  
Uppfödare: Gunilla Holmgre, Nora 

Ad by Marie Palmqvist
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Uppfödarintervju

KENNEL

En härlig guldfärgad afghanvalp kom oss 
tillmötes med sin ägare, vi hälsade på den och 
beundrade genast den underbara individen, 
som på afghanvalpars vis, hoppas skuttade 
och lät. Vi blev helt betagna. Detta var så långt 
tillbaka som 1975.

Då beslutet kom att vi hade möjlighet att ha 
hund, vilket som alla vet kräver massor av  in-
tresse och tid, så föll valet av ras självklart på 
afghanhunden.

Vår första afghan kom till oss dagen före jul-
afton 1976. En svart tik vid namn Goat-Wools 
Shiraz.

Intresset växte, och vi planerade att utöka fa-
miljen md ytterligare en afghan. 1978 föddes 
Fargils Hedblomster e. NORD CH Fargils Da-
vid Copperfield u. NORD CH Jawahars Jazzå. 
En guldfärgad tik, som vi ställde ut och hon 
fick titeln SE & FI CH och blev mamma till vår 
första kull valpar. 

Valparna föddes på julafton 1981, samtidigt 
som Kalla Anka visades på tv. Pappa till kullen 
var NORD CH Cheerful-Wynd. En sund hane 
med härliga rörelser. Resultatet blev 1+4. Vi 
behöll en silverfärgad tik, A Pleasant Rose, 
Frida, som även blev SE & FI CH.

Valet av kennelnamn, är en ”hemma gjord” 
variant av Hedblomster, som vår goda vän 
Christina Sahlander, då Lundin hjälpte oss att 
få till.

Under årens lopp har vi haft 13 kullar, en 
sparsam uppfödning, med tanke på hur länge 
vi haft rasen.

Vi har alltid försökt att se att individerna 
kompletterar varandra när vi valt avelsmate-
rial. Temprament, sundhet, huvud och uttryck 
samt rörelser är något som vi  har prioriterat. 
Och att inte glömma de rastypiska detaljerna, 
som tex apan i dem, har för oss varit viktigt.

Det är alltid med spänning man följer sina 
valpar och sen ser dem växa upp och hoppas 
att det blir det resultat man hoppats på. De 
gånger man inte kännt sej nöjd med någon el-
ler några detaljer, är det ”bara” att med öppna 
ögon gå in och försöka ”rätta” till det i senare 
kombinationer. Vilket kan ta generationer att 
komma tillrätta med.

År 1985 gjordes en för vår del väldigt intres-
sant parning hos hennel El Mehzades, mor 
var NORD CH El Mehzades Gisheere far SE 
CH El Khyrias Do The Impossible och med lin-
je avel på INT & NORD CH El Khyrias Haztaf-

 

Text Ann & Ronny Gren
Foto Irene, Lillemor Böös, hundefoto.no & Jan Malmsten

SE & FI CH Fargils Hedblomster

SE & FI CH Fargils Hedblomster

SE & FI CH 
Moorflower A Pleasant Rose

SE CH Moorflower’s Be Ready Aim Fire och INT, SE & NO CH 
Moorflower’s Be A Son Of Pepper. Dessa båda kullsyskon blev BIR 

och BIM i Köping 1990, domare Lorraine Groshans, USA.
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fer. Från denna kull köpte vi den söta tiken El 
Mehzades Vezheba, Victoria, som fick 2 kullar 
på kenneln. Från kullen med Khaos Ladykiller 
som far,  var tiken vi valt att spara en underbar 
afghan, afghan ut i klospetsarna, SE & NO CH 
Moorflower’s Feel The Obsession. En super 
elegant tik, med mycket detaljer och full av 
hyss....i den andra kullen undan Victoria, efter 
INT & NORD CH El Khyrias Never Say Never 
Again, behöll vi tiken Every Inch A lady. Båda 
dessa kullar var väldigt jämna, framförallt den 
sistnämnda. Fina kroppar, uttryck och rörelser. 

På luciakvällen 1985 föddes vår b-kull. Frida 
var mamma och INT & NORD CH Choice Be A 
Pepper pappa. Det resulterade i 3 valpar, 1+2.  
I denna kombination vill vi nämna INT, SE & 
NO CH Moorflower’s Be A Son Of Pepper, och 
den mycket klassiska guldfärgade tiken SE 
CH Moorflower’s Be Ready Aim Fire. Dessa 
båda kullsyskon blev BIR och BIM på SKK:s 
utställning i Köping 1990

Vi är också enormt stolta över att en hund 
från vår uppfödning blev den första vinthun-
den som erövrade INT LC Championat. Rob-
bie, INT, FI, NO & SE LCCH  Moorflower’s In 
The Air Tonight u. SE CH Moorflower’s Give 
Me Heaven e. SE CH Tells Timewill Teller. 

En tik som har betytt väldigt mycket för ken-
neln och är uppfödd hos kennel Tells, är Mar-
tina, Tells Gold N’Lace. Hon var en fantastisk 
hund, super sund, otroligt trevlig med härliga 
rörelser. 

Martina fick 2 kullar och avelsresultatet är 
vi enormt stolta över. I första kullen med Multi 
CH Jangel’s Cadiblack, är alla 5 valparna ut-
ställda med ck, och 3 är champion. I den an-
dra kullen där Multi CH Xenos Carrodano är 
pappa, 1+3, är alla utställda, en tik med cert 
och de 3 övriga är champion.  (Martina har va-
rit placerad på bästa avlestiklistan, med så få 
avkommor.)

Sista kullen, som en dotter till Martina, ”Ma-
lin”, JWW 10 SE CH Moorflower’s Vento di Pri-
mavera är mamma till, är vi väldigt nöjda med. 
Stolt pappa är Multi CH Jangel’s Sound Of A 
Drum. Det är en kombination som vi ser båda 
föräldrarna tydligt i, och nu ser fram emot att 
följa.
 
Visst är det roligt när hundarna visar fram-
tassarna på utställning, eller i andra samman-
hang, som tex lc. Det blir en bekräftelse på 
att resultatet talar för sej själv. Men det bästa 
man kan uppleva som uppfödare är att av-
kommorna får de bästa hemmen och blir äls-
kade och ompysslade! Så stort tack till våra 
fina valpköpare för att ni tar så väl hand om 
era Moorflower’s hundar !

Ett stort ögonblick var då vi blev BIS med  
uppfödargruppen på Vinthundsspecialen i 
Västerås 2011 (Skokloster). Det var ett under-
bart ögonblick som vi aldrig glömmer.

Kritiken! 
All consistantly balanced. Fantastic heads 
and expressions. Textbook - eyes and eye 
set. Correct coat, paterns and silky texture. 
All posses outstanding movements and 
strong breed type.

Rasdomare var Peter JR Belmont USA, BIS 

SE CH Moorflower’s Be Ready Aim Free

Moorflower’s Every Inch A Lady - CERT vinnare

domare Nicola Warner England. Gruppen be-
stod av de 4 kullsyskonen från ”Italien” kullen.
Alla våra hundar har betytt och betyder myck-
et för oss, de är familjemedlemmar och lever 
med oss i familjen.

Vi har i nuläget inga planer på någon mer 
valpkull. Utan lutar oss tillbaka för att följa af-
ghanens utveckling, ”våra” Moorflower’s hun-
dar och naturligtvis deras avkommor.

Bilden till höger - NO & SE CH 
Moorflower’s Feel The Obsession

>>
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KULLAR UNDER ÅREN

1981-12-24 
A-kullen 
1+4 
e: NORD CH Cheerful-Wynd
u: SE & FI CH Fargils Hedblomster 
Apowerful-Rose, Amazing-Rose, 
Alovely-Rose, Agorgeous-Rose, Ap-
leasant-Rose

1985-12-13  
B-kullen 
1+2
e: INT NORD CH Choice Be A Pep-
per
u: SE & FI CH Moorflower’s Aplea-
sant-Rose
Be A Son Of Pepper, Be Ready Aim 
Fire, Blossom Girl

1987-07-20  
C-kullen 
1+1
u: NORD CH Unjan’s Kaztor Khan
e: SE & FI CH Moorflower’s Aplea-
sant-Rose
Z’commander-In-Chief, 
Z’cleverminded Woman

1989-08-28  
D-kullen 
1+1
e: SE CH El Shahzades 
Bagdad’Tajaruu 
u: Moorflower’s Blossom Girl
Dark Piece Of Art, Darkest Before 
Dawn

1990-05-30 
E-kullen 
2+6
e: INT NORD CH SV-89 El Khyrias 
Never Say Never Again
u: El Mehzades Vezheba
Earth Wind & Fire, Everything You 
Need, Eternal Flame, Easy Action, 
Enjoy The Silence, Every Inch A 
Lady, Eyes Of A Woman, Emotions

1992-12-08  
F-kullen 
4+6
e: SE CH Khaos The Ladykiller
u: El Mehzades Vezheba
Full Metal Jacket, Fit For Pach Ma-
loo, Final Count Down, Force Of 
One, For Your Eyes Only, Fire Walk 
With Me, Flame Strike, Female Att-
raction, Feel The Obsession, Feel 
Touch And Love

SE CH Moorflower’s Give Me Heaven

SE CH Moorflower’s Hugo Boss

INT, SE, NO & FI LCCH Moorflower’s In The Air Tonight
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1995-07-22  
G-kullen 
3+3
e: Multi Ch Yesterday Today and 
Tomorrow
u: Moorflower’s Every Inch A Lady
Grain Of Gold, Go For It, Gorgeous 
Gracious Me, Give Me Heaven, Go-
ing In Style, Get All Excited

2000-12-05  
H-kullen 
4+1 
e: SE CH Khaos Harmony
u: SE CH Moorflower’s Give Me 
Heaven
Hugo Boss, Hooked On A Feeling, 
Heaven’s On Fire, Heartbreaker, 
Hypnotic Poison

2001-11-11  
I-kullen 
5+4 
e: SE CH Tells Timewill Teller
u: SE CH Moorflower’s Give Me 
Heaven
Immaculate Lover, I’m In The Mood, 
In The Air Tonight, Its My Life, I’m On 
Time, Illusion Of Illusions, Irresista-
ble Beauty, Impossible To Resist, In 
Your Dreams

2007-04-26  
”Sång”-kullen 
3+2 
e: Multi CH Jangel’s Cadiblack
u: Tells Gold N’Lace
Smack That, Live Forever, Hypnoti-
zed, A Little Bit Of Love, Cara Mia

2008-04-06  
”ABBA”-kullen 
2+0
e: SE UCH Jangel’s Art Attack
u: Moorflower’s Impossible To Resist
T’Winner Takes It All, Take A Chance 
On Me

2009-03-09  
“Italien”-kullen 
1+3 
e: Multi CH Xenos Carrodano
u: Tells Gold N’Lace
Capolavoro, Zolletta Di Zucchero, 
Vento Di Primavera, Forza Di Vo-
lontá

2013-07-08 
“Moon”-kullen 
5+2 
e: Multi CH Jangel’s Sound Of A 
Drum
u: JWW-10 SE CH Moorflower’s 
Vento Di Primavera
Moondancer, Moonwalker, Blue 
Moon, Man In The Moon, Moonlight, 
Moondust, Moonshadow

För den som e v  är intresserad av några fler led i stamtavlorna, 
finns de på vår hemsida 
http://www.moorflowers.dinstudio.se/Previous litters 

SE CH JWW-10 
Moorflower’s Vento Di Primavera

Moorflower’s 
Impossible To Resist

*
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1
2
3
4
5

INT, NORD & FI UCH US & GB CH
WW-10,-11,-12,-13 
Al-Nacira Bint Roula Von Haussman 
263 poäng (7)  
F: 2007-05-10 
E: CH Boxadan Just About Perfect
U: CH Roula Bint Sharif Von Haussman
Foto Gábor

SE & DK UCH NORD LCCH
Mandinah Joyful Whisper   
187 poäng (7)
F: 2011-07-14
E: CH Xenos Comment
U: CH Mandinah Hopeless Whisper

C.I.B SE, DK, FI & NO UCH
Khaos Badajoz 
151 poäng (7)
F: 2005-12-25 
E: CH Karakush And Then Some
U: CH Khaos Zingoalla
Foto Malin Wernerström

C.I.B SE UCH SE V-11 
Jangel’s Hell Of A Dream 
119 poäng (5)
F: 2008-01-24   
E: CH Jangel’s Cadiblack
U: Khafka’s Blue-Ice
Foto Yvonne Mukkavaara

SE UCH
Backtramp’s Black Jangel   
97 poäng (5)
F: 2011-03-12    
E: CH Jangel’s Back In Black
U: CH Jagannatha’s Jangel Jane
Foto Jan Malmsten
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6
7
8
9

10

Jangel’s Hell Of An Angel 
94 poäng (4)  
F: 2014-04-30 
E: CH Mahali Rustic Ringmaster
U: CH Jangel’s Hell Of A Dream
Foto Ingrid Moholm

SE UCH
Moorflower’s Moonshadow   
75 poäng (3)
F: 2013-07-08 
E: CH Jangel’s Sound Of A Drum
U: CH Moorflower’s Vento Di Primavera
Foto Ann Gren

SE UCH
Mandinah Just About Love  
73 poäng (3)
F: 2011-07-14 
E: CH Xenos Comment
U: CH Mandinah Hopeless Whisper
Foto Jean T Alexandersson

Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi 
65 poäng (3)
F: 2013-10-21    
E: CH Xciting Rattle N’ Hum
U: Alphaville’s Simply Irresistible
Foto Maud Fast

Alaqadar Courtesan   
57 poäng (3)
F: 2014-04-10    
E: Alaqadar Rigoletto
U: Alaqadar M
Foto Elin Wedin
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Jag föll pladask för Nacira när jag såg henne 
första gången i USA hösten 2009 och tyckte 
hon var strålande. Att hon skulle komma hit var 
fantastiskt men att hon skulle få en sådan ut-
ställningskarriär kunde man inte ens drömma 
om.  Nacira var redan en stjärna i Sydamerika 
med bl a 10 BIS i bagaget och framgångarna 
fortsatte runtom i Europa och USA. Under 
2014 tog Nacira en välbehövlig paus och åter-
vände till Chile för att bli mamma. Resultatet 
blev bara en valp, en Uno. Förmodligen tyckte 
Nacira att det räckte, barnuppfostran är för-
modligen inte hennes grej, och redan efter ett 
par veckor fick en amma ta sig an Uno. Inte så 
kul för en liten valp att växa upp ensam utan 
lekkamrater och Nacira hade inget emot att få 
hjälp med barnomsorgen. 

Strax före jul 2014 åkte vi till Chile för att 
hämta hem vår drottning igen. Huset hade 
varit så tomt utan henne men nu återtog sin 
plats som om hon bara varit borta någon dag 
och ingen kunde tro att hon hade en son på ett 
par månader. Nacira var i full utställningspäls 
och i bra kondition så det var bara att återgå 

till vad hon älskar mest - att vara utställnings-
hund. My dog i Göteborg i januari 2015 blev 
hennes come back och resultatet blev två 
BIR i tuff konkurrens. Inte illa för en nybliven 
mamma. Året fortsatte på samma sätt, Na-
cira deltog på totalt 17 utställningar i Sverige 
under 2015 och blev BIR på 15. Detta räckte 
tillsammans med BIG och BIS placeringar till 
utmärkelserna Vinstrikast afghan och #6 Årets 
utställningshund dvs vinstrikaste hund av alla 
raser. Den placeringen gjorde henne också till 
vinstrikaste vinthund på denna lista. 

Nacira hann också med några utlandsresor 
under året. Det största var världsutställningen 
som gick av stapeln i Milano. Där var Nacira 
anmäld i veteranklass och hon fick sin femte 
världsvinnartitel och bästa tik. Nacira har del-
tagit i fem världsutställningar och resultatet 
har alltid varit BIR eller BIM ett helt otroligt 
resultat. 

Andra länder vi besökt under året är Litauen, 
Österrike och Kroatien och resultaten blev tre 
nya championat och tre BIS-vinster. Nacira är 

nu champion i 19 länder och har ett oräkneligt 
antal vinnartitlar, vi får se hur många länder 
det blir innan hon bestämmer sig för att det är 
dags att gå i pension. 

En annan spännande händelse under året 
var att Uno kom till Sverige när han var gam-
mal nog att resa. Naciras uppfödare Ramon 
Podesta hade lovat att vi skulle få en av Na-
ciras valpar men när det bara blev en trodde 
vi att det var omöjligt. Glädjen var stor när 
Ramon frågade när vi skulle hämta Uno (som 
jag döpt honom till) och i samband med att 
Unos farfar Simbad anlände till Sverige kom 
även Uno. Svårt att säga om Nacira vet att det 
är hennes son men i vilket fall som helst leker 
hon med honom och uppför sig mer som om 
hon var två år än snart nio. Vi kan inte nog 
tacka Ramon Podesta för att han har anför-
trott oss våra fina Von Haussmanhundar där 
Nacira naturligtvis är guldklimpen.

NÅGRA ORD OM 

– a one of a lifetime dog

C.I.B, SBIS, BIS, NORD, FI, AT, AR, CL, DE, VDH, ES, EE, LT, LV, GB, CH, HR, HU, IT,  NL, PL CH &  US GCH, SE V-10, -12, -15, NORD V-10, 
NO V-11, Bundessieger Austria-15, WW-10, -11, -12, -13, VWW-15, Amsterdam W-10, Donaueshingen W-11, -12, Euro SighthoundW-12, -13 
Al-Nacira Bint Roula Von Haussman

Text Elisabet Levén
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NÅGRA ORD OM 

Vi hade absolut inte planerat nån ny hund 
och absolut inte en hane, men så gick det 
ändå.

Ett tu tre så hamnade jag på Csilla Bakos 
hemsida och där var han,  2 dagar gammal 
silverbrindle, med en pappa som jag varit ny-
fiken på, Mijkelh Sikanni Of Procyon,  och en 
mamma som nog dom flesta vet vilken hon är 
vid det här lagret, Oudry Gandamak Slovakia.

Jag fick en stark känsla att honom skulle jag 
ha. Csilla trodde jag var knäpp och frågade 
om jag inte villvänta och se hur han blir,  men 
jag vidhöll att han eller ingen. Och det ångrar 
vi inte. Han har ett supertemperamen, är väl-
dig vänlig och mysig.

Meningen var att vi skulle ställa honom nån 
enstaka gång men det gick så bra så vi fort-
satte. Men vem kunde ändå drömma om att 
han skulle bli årets hanhund så ung. Inte vi 
i alla fall!

Vi är väldigt tacksamma för Liam, han pas-
sar perfekt in i vår flock, och han har en massa 
bra saker som jag gillar. Ödet?

Under året har Liam varit BIR tre gånger, BIM 
två gånger och mottagit 10 certifikat i Sverige 
och ett i Finland samt två CACIB i Sverige och 
ett i Finland. Han  har placerat sig i bästa han-
hundsklassen på varje utställning han deltagit 
i, och alla placeringar har kommit från ung-
hundsklass! 

Vi är väldigt stolta över vår unga kille, och 
ser stort fram emot vad utställningsåret 2016 
skall föra med sig!

Nord V-15 White Infinity’s Faraday Effect
Foto Jan Malmsten

Text Jana Flybring
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1
2
3
4
5

NORD V-15 
White Infinity’s Faraday Effect 
208 poäng (7)  
F: 2014-01-11
E: CH Mijkelh Sikanni Of Procyon
U: Oudry Gandamak Slovakia
Foto Jan Malmsten

C.I.B, SE UCH, CL, LT, LV & AR CH 
Simbad Ebn Rashida Von Haussman    
205 poäng (7)
F: 2010-11-28 
E: Azis Eben Sharif Von Haussman
U: CH Rashida Bint Hugo Von Haussman
Foto Helena Wiström

SE & DK UCH NORD LCCH
Mandinah Just Around The Corner  
194 poäng (7)
F: 2011-07-14 
E: CH Xenos Comment
U: CH Mandinah Hopeless Whisper
Foto Pernilla Wickström Osietzki

SE & NO UCH 
Tells Matrix Reloaded  
156 poäng (5)
F: 2007-03-12  
E: CH Elan Sebring The Matrix
U: CH Tells Miss Cutie Pie
Foto

C.I.B, SE & FI UCH, SE JV-12, 
SE LCCH 
Celestian I want It All  
142 poäng (7)
F: 2011-03-12    
E: CH Xenos Comment
U: Karakush Goes Celestian
Foto Yvonne Mukkavaara
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6
7
8
9

10

Xenos Carrodano 
127 poäng (7)  
F: 2012-05-16 
E: CH Xenos Comment
U: CH Agha Djari’s Pride Goes Before Fal
Foto Jenny Ljungberg

SE UCH
Orientalwind’s Zephyro  
109 poäng (5)  
F: 2012-05-16 
E: CH Moorflower’s Capolavoro
U: CH Khaos Badajoz
Foto Camilla Fritz

SE & NO UCH, LV CH, SE JV-13
Jangel’s Eye Catching     
105 poäng (4)
F: 2013-02-10 
E: CH Mahali Rustic Ringmaster
U: CH Jangel’s Hell Of A Dream
Foto Sven Westerblad

SE UCH 
Leejoy’s Dazzling Dude   
93 poäng (4)
F: 2011-01-19  
E: CH Jangel’s Cadiblack
U: CH Brittany De Darjeeling
Foto Jonny Pettersson

SE UCH
Backtramp’s Black Out   
92 poäng (4)
F: 2011-03-12     
E: CH Jangel’s Back In Black
U: CH Jagannatha’s Jangel Jane
Foto Jan Malmsten
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NÅGRA ORD OM 

Alizia startade sin veteran karriär på My Dog 
2014 med att bli BIR Veteran båda dagarna 
med bästa tik placeringar. 

I maj samma år var det Eurosighthound ut-
ställning i Ljunbyhed, där hon blev BIR vete-
ran alla 3 dagarna. Hon blev även BIS veteran 
två dagar och BIS-2 veteran en dag. Hon slu-
tade som 2:a på årets veteranlista 2014. 

2015 skulle bli Alizias sista år som vi ställer 
flitigt, och hon lyckades att bli årets veteran 
2015!

I år, 2016, blir det endast ett fåtal starter i vete-
ranklass, hon får mest tävla i avelsklass.

Jag är så glad att Christina lät mig ta denna 
tjej för 10 år sedan, hon har ett super tempra-
ment och är en otrolig stabil och glad tjej.

Hon blommade verkligen ut efter att ha fått 
valpar, vilka också visat framfötterna. Hennes 
son i Ryssland har mest titlar men 4 av 8 är 
champions, och dom är bara 3½ år gamla. En 
i kullen saknar endast 1 cert vilket vi hoppas 
på 2016.

Tack alla domare som uppskattat min under-
bara Fis Alizia.

Foto Helena WiströmC.I.B, SE UCH, NO UCH, FI UCH, DK UCH, Eurosighthound Winner-14 Club, Winner-14 Khaos Badajoz 

Text Linda Ekberg
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NÅGRA ORD OM 

Årets uppfödare blev återigen kennel Man-
dinah! 

Aktiva under året har främst varit syskonska-
ran Ch Mandinah Just Around The Corner, 
trea på hanhundslista, Ch Mandinah Joyful 
Whisper, tvåa på tiklistan, och Ch Mandinah 
Just About Love, åttonde på tiklistan. 

På LC-fältet har bara Mandinah Just Around 
The Corner och Mandinah Joyful Whisper del-
tagit i några få tävlingar, då den nya valpkullen 
begränsat deltagandet i större utsträckning.  

Årets avelstik blev Ch Mandinah Hopeful 
Whisper, med fem stycker poängbärande av-
kommor.

Tack till alla enangerade valpköpare som 
älskar och tar hand om sina hundar, vare sig 
de visas i ringarna, springer på LC fältet eller 
bara är soffpotatisar och älskade familjemed-
lemmar. 

Jag ser stort fram emot det nya året då Ch 
Mandinah Irresistible Whispers valpar kom-
mer i gång på allvar i de officiella klasserna. 

Även J-kullen är i sin bästa ålder, så jag hop-
pas vi ses i ringarna och vid LC fältet! 

Tack till alla för ett trevligt tävlingsår!

Årets avelstik - Ch Mandinah Hopeful Whisper

KENNEL

Foto Helena WiströmText Christina Gustavsson
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BÄSTA UNGHUNDSHANE

1. 208 p (7)  White Infinity’s Faraday Effect
2. 68 p (3)  Caravan Din Damour
3. 54 p (2)  CH Jangel’s Eye Catching
4. 50 p (3)  Invited Honneur De Hillsbury
5. 46 p (2)  Kingsleah Angel Dust
6. 43 p (2)  Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman
7. 43 p (3)  Kingsleah Hunky Dory
8. 21 p (1)  Leejoy’s Flower Power
9. 19 p (1)  Alphaville’s Wet Your Appetite
10. 17 p (1)  Leejoy’s Firebolt

BÄSTA UNGHUNDSTIK

1. 94 p (4)  Jangel’s Hell Of An Angel
2. 65 p (3)  Alphaville’s Floozie In the Jacuzzi
3. 57 p (3)  Alaqadar Courtesan
4. 44 p (2)  Pramya Eyes On Me Please
5. 43 p (2)  Khaos Zale Pease Of Light
6. 34 p (2)  Leejoy’s Fancy Fatima
7. 33 p (2)  Alphaville’s Finger Lickin’God
8. 18 p (1)  Golddragon Born To Run

BÄSTA VETERANHANE BÄSTA VETERANSTIK

1. 127 p (7)  CH Xenos Corrodano
2. 32 p (2)  CH Moorflower’s Live Forever

1. 151 p (7)  CH Khaos Badajoz 
2. 98 p (3)  CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
3. 46 p (3)  CH Golden Copper Get Of My Cloud
4. 41 p (2)  CH Mandinah Hopeless Whisper

BÄSTA AVELSHANE BÄSTA AVELSTIK

1. 723 p  CH Xenos Comment 
  (5 avkommor)
2. 307 p  CH Jangel’s Cadiblack 
  (5 avkommor)
3. 250 p  CH Xciting Rattle N’Hum 
  (5 avkommor)
4. 97 p   CH Karakhush The Meow Factor 
  (4 avkommor)
5. 76 p   CH Jangel’s Cliffhanger 
  (2 avkommor)

1. 481 p  CH Mandinah Hopeless Whisper 
  (4 avkommor)
2. 305 p  CH Jangel’s Hell Of A Dream 
  (4 avkommor)
3. 220 p  CH Khaos Badajoz 
  (3 Avkommor)
4. 189 p  CH Jagannatha’s Jangel Jane 
  (2 avkommor)
5. 140 p  CH Moorflower’s Vento De Primavera 
  (2 avkommor)
6. 125 p  Alphaville Simply Irresistible 
  (3 avkommor)
7. 118 p  CH Brittany De Darjeeling 
  (2 avkommor)
8. 97 p   CH Mandinah Endless Whisper 
  (3 avkommor)
9. 93 p   CH Yhazin Drums Of Afica 
  (2 avkommor)
10. 89 p  CH Agha Djari’s Black Eyed Pea 
  (2 avkommor)

BÄSTA UPPFÖDARE

1. 535 p  Mandinah (5 hundar)
2. 534 p  Von Haussman (4 hundar)
3. 446 p  Jangel’s (5 hundar)
4. 254 p  Kingsleah (5 hundar)
5. 240 p  Khaos (4 hundar)
7. 211 p  Leejoy’s (5 hundar)
8. 185 p  Moorflower’s (4 hundar)
9. 146 p  Alphaville’s (5 hundar)
10. 123 p  Vindaloo (3 hundar)
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NÅGRA ORD OM 

Att alla afghaner är egna råder 
det ingen tvekan om men det här 
lilla yrvädret har även en egen 
agenda: att alltid lyckas. Möt 
Vindaloo Love U, även kallad 
Lilie - Sveriges vinstrikaste hund 
inom lure coursing 2015. 

Redan som valp var det full fart 
och fläkt och hon utmanade gär-
na sina syskon och sig själv på 
alla sätt. För varje erövrad upp-
gift växte hon och tog för sig mer. 
Men det har inte varit en spikrak 
och enkel väg in i eliten berättar 
uppfödaren och ägaren Sofia 
Lindh.
 - Till en början gick det inte att 
säga åt henne nånting, hon var 
alltid tvungen att bestämma allt 
själv. Jag minns en valpkurs i 
agility där hon skulle gå igenom 
en tunnel. De andra hundar gick 
gladeligen fram och tillbaka flera 
gånger men Lilie skulle inte vara 
med. Det var först när vi vände 
ryggen till henne som hon tog 
eget initiativ att testa, säger Sofia 
och ler, skakandes på huvudet. 

Lilies ovilja att visa upp sig om 
hon var osäker på om hon skulle 
klara uppgiften släppte när hon 
fick prova lure coursing. Hon 
hade hittat sin grej. Första täv-
lingen ägde rum i Sjöbo och trots 
att hon var spänd i den nya mil-
jön, inte helt trygg med vad som 
väntade, lyckades hon vinna. 
Därefter blev det ytterligare tre 
raka vinster. Att vinna har gett Li-
lie självförtroende och ännu mer 
vilja. Men hon är trots sin vinnar-
skalle ingen show off som gillar 
att visa upp sig utan går mer in 
bara för att göra just sin grej. Att 
hon dessutom har både exempla-
risk teknik (där hon nästan stry-
ker marken) och fysik för sporten 
i kombination med ett stort mått 
envishet har gjort henne till den 
vinstrikaste inom lure coursing 
2015. 

Syskonen, som Lilie sedan föd-
seln sparrat med, ligger hack i 
häl. Brodern Vindaloo Super U 
(Ibra) knep andra platsen och 
systern Vindaloo Magic U (Se-
ger) en hedrande tredje plats. 
Ytterligare en bror, Vindaloo Feel 
U (Iniesta) kom på åttonde plats 
medan mamma Elisa du Menuel 
Galopin (Alice) - som var vinst-
rikaste tik 2012 - kom på 13:e 
plats. En minst sagt makalös be-
drift av Team Vindaloo. Nu laddar 
Lilie om för att förhoppningsvis 
kunna göra en ny fantastisk lure 
coursing-säsong 2016. 

Liten blir störst

Text Maria Åkesdotter intervjuar Sofia Lindh
Foto Helena Wiström



72

  

5
4
3
2
1

Vindaloo Love U 
130 poäng (5)
Tik
F: 2013-06-04 
E: CH Xciting Rattle N’ Hum
U: CH Elisa Du Menuel Galopin
Foto Irene Holmsten

Vindaloo Magic U
122 poäng (5)
Tik
F: 2013-06-04 
E: CH Xciting Rattle N’ Hum
U: CH Elisa Du Menuel Galopin
Foto Irene Holmsten

SE UCH 
Vindaloo Super U 
126 poäng (5)
Hane
F: 2013-06-04 
E: CH Xciting Rattle N’ Hum
U: CH Elisa Du Menuel Galopin
Foto Helena Wiström

Awbari Techno Beat 
106 poäng (5)
Hane
F: 2011-03-20  
E: Scaramis U Make Me Wanna
U: Baakara’s In A Heartbeat
Foto Christian Magnusson

DK UCH SE UCH
Orientalwind’s Náschia  
83 poäng (5)
Tik
F: 2012-05-16    
E: CH Moorflower’s Capolavoro
U: CH Khaos Badajoz
Foto Irene Holmsten
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C.I.C SE & NO LCCH SE UCH 
Khaos Gillianne 
69 poäng (4)
Tik
F: 2009-09-10 
E: CH Khaos d’ Aram
U: CH Khaos Blackwattle
Foto Kjell-Richard Brevik

SE UCH 
Orientalwind’s Zephyros 
63 poäng (5)
Hane
F: 2012-05-16 
E: CH Moorflower’s Capolavoro
U: CH Khaos Badajoz
Foto Sanna Persson

Vindaloo Feel U 
56 poäng (3)
Hane
F: 2013-06-04 
E: CH Xciting Rattle N’ Hum
U: CH Elisa Du Menuel Galopin
Foto Helena Wiström

Alphaville’s Finger Lickin´Good  
54 poäng (3)
Tik
F: 2013-10-21 
E: CH Xciting Rattle N’ Hum
U: Alphaville’s Simply Irresistible
Foto Sanna Persson

SE & DK UCH SE & NO LCCH
Alphaville’s Scene Stealer   
54 poäng (4)
Hane
F: 2009-09-23      
E: CH Xenos Comment
U: Alphaville’s The Ultimate Creation
Foto Vibeke Abildgaard
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SE & DK UCH NORD LCCH
Mandinah Iron Man  
41 poäng (3)
Hane
F: 2008-08-05
E: CH Abica’s Marquis De Sade
U: CH Mandinah Endless Whisper
Foto Helena Wiström

C.I.B NORD UCH 
Elisa Du Menuel Galopin 
33 poäng (2)
Tik
F: 2009-07-31 
E: CH Ingenue Omenuel Galopin
U: CH Variance Du Menuel Galopin
Foto Louise Käck

SE & DK UCH NORD LCCH
Mandinah Just Around The Corner  
30 poäng (2)
Hane
F: 2011-07-14 
E: CH Xenos Comment
U: CH Mandinah Hopeless Whisper
Foto Jan Malmsten

SE & DK UCH
Moorflower’s Capolavoro   
26 poäng (2)
Hane
F: 2009-03-09
E: CH Xenos Carrodano
U: Tells Gold N’Lace
Foto Helena Wiström

SE & DK UCH NORD LCCH
Mandinah Joyful Whisper   
17 poäng (1)
Tik
F: 2011-07-14
E: CH Xenos Comment
U: CH Mandinah Hopeless Whisper
Foto Helge Kronsteiner
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15
17
18

SE UCH 
Yhazin Flashy Looking Lady  
14 poäng (1)
Tik
F: 2009-05-25 
E: Tuohi-Tikan Teikkari
U: CH Yhazin Drums Of Africa
Foto Yvonne Mukkavaara

Jangel’s Never Trust A Lady   
6 poäng (1)
Tik
F: 2007-07-03
E: CH Ishkur’s Poseidon Of Oceanus
U: Jacosta Sahara
Foto Josefin Björklund

1.  130 p - Vindaloo Love U 
2.  122 p - Vindaloo Magic U 
3.  83 p   - Orientalwind’s Na’schia
4.  69 p   - Khaos Gillianne 
5.  54 p   - Alphaville’s Finger Lickin´Good
6.  30 p   - Elisa Du Menuel Galopin 
7.  17 p   - Mandinah Joyful Whisper
8.  14 p   - Yhazin Flashy Looking Lady 
9.  6 p     - Jangel’s Never Trust A Lady

Årets LC tik Årets LC hane

1.  126 p - Vindaloo Super U
2.  106 p - Awbari Techno Beat
3.  63 p   - Orientalwind’s Zephyros
4.  56 p   - Vindaloo Feel U
5.  54 p   - Alphaville’s Scene Stealer
6.  41 p   - Mandinah Iron Man
7.  33 p   - Mandinah Just Around The Corner
8.  26 p   - Moorflower’s Capolavoro
9.  17 p   - Celestian I Want It All

*

C.I.B SE & FI UCH SE LCCH SE JV-12
Celestian I Want It All   
17 poäng (2)
Hane
F: 2011-07-08      
E: CH Xenos Comment
U: Karakush Goes Celestian
Foto Yvonne Mukkavaara
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SKK NYTT
Missa inte ändringarna i grundreglerna från 2016-01-01!
Du vet väl att alla medlemmar i Svenska Kennelklubben måste känna till grundreglerna? Från och med 1 januari 2016 är det nya grundregler 
som gäller. Är du uppfödare, hanhundsägare eller ställer ut, är det särskilt viktigt att du läser de nya reglerna.

Svenska Kennelklubbens, SKK, grundregler är en av organisationens allra viktigaste dokument. En språklig översyn har gjorts och målsättning-
en med denna revidering har varit att det ska vara enkelt att göra rätt.

Redan i första paragrafen slås det fast att det åligger varje medlem att behandla och vårda hundar och andra djur väl. Nytt här är bland annat att 
SKKs åtgärder vid förtal koncentreras på förtal som riktas mot funktionärer inom SKK-organisationen.

I andra paragrafen finns nytt viktigt innehåll för uppfödare och hanhundsägare, men skyddet för tikar och valpar har inte försämrats.

I samband med revideringen har dubbelregleringar tagits bort, till exempel de som finns i andra regelverk samt avtalsregler i SKKs köpe- och 
fodervärdsavtal.

Du som är medlem i en SKK ansluten klubb ska känna till och följa SKKs grundregler.

1. Regler för medlemmar i SKK-organisa-
tionen
Det krävs av varje medlem i SKK-organisa-
tionen:
1:1 att behandla och vårda hundar och an-
dra djur väl i enlighet med beprövad erfaren-
het liksom gällande djurskyddslagstiftning. 
Detta innebär att någon befogad anmärkning 
mot djurhållningen inte ska kunna göras av 
kennelkonsulent auktoriserad av SKK eller 
av myndighet. Medlem ska medverka till att 
SKKs auktoriserade kennelkonsulent kan ge-
nomföra besök.

1:2 att handla och uppträda på sådant sätt att 
det inte skadar eller motverkar SKK eller dess 
medlemsorganisationer och inte uttala sig 
nedsättande i tal eller skrift om en funktionär 
med uppdrag inom SKK.

1:3 att följa SKKs stadgar och regelverk samt 
att fullfölja de förpliktelser/åtaganden som 
framgår av ingångna SKK-avtal och även i öv-
rigt på bästa sätt uppfylla de förpliktelser/åta-
ganden som kan följa av hundverksamheten 
samt att på intet sätt kringgå SKKs regelverk 
eller beslut.

1:4 att aldrig anlita bulvan eller själv agera 
som sådan genom att registrera valpar i an-
nans eller eget namn/kennelnamn då den 
egentliga uppfödaren är annan person samt 
att inte anlita återförsäljare eller själv agera 
som sådan vid försäljning eller köp av hund.

2. Grundregler för uppfödare och
hanhundsägare
Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att 
det främjar både tikens och avkommans hälsa 
och välbefinnande. Varje medlem som upplå-
ter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med 
SKKs avelspolicy samt med rasens standard, 
provregler, registreringsregler och rasspecifi-
ka avelsstrategi, samt aktuella bestämmelser 
i djurskyddslagstiftningen. Uppfödningen ska 
ske kvalitetsmedvetet och med stort ansvar. 

Det krävs av varje medlem i SKK-organisa-
tionen:
2:1 att till avel endast använda hundar av 
samma ras och som är registrerade i SKK 
eller i utländsk kennelorganisation erkänd av 
SKK. Samtliga valpar i en kull ska registreras i 
SKK vid samma tillfälle.

2:2 att till avel endast använda hundar som 
inte har allvarlig sjukdom/funktionshinder och 
som har ett gott och för rasen typiskt tempe-
rament. Hund som uppvisar beteendestör-
ning i form av överdrivna rädslereaktioner 
eller aggressivt beteende i oprovocerade 
eller för hunden vardagliga situationer ska 
inte användas i avel. Att endast genomföra 
parningskombination som utifrån tillgänglig 
information inte ökar risken för allvarlig sjuk-
dom/funktionshinder hos avkomman. Att som 
ägare av avelshund Svenska Kennelklubbens 
grundregler följa SKKs hälsoprogram. För ra-
ser med krav på veterinärmedicinskt/genetiskt 
undersökningsresultat och/eller genomförd 
mentaltest/mentalbeskrivning/prov ska giltigt 
intyg om detta finnas för avelshundarna före 
parningstillfället.

att inte använda hund i avel som vid DNA-
test för allvarlig sjukdom med fastställd enkel 
recessiv nedärvning visar sig vara bärare av 
dubbla anlag (homozygot). Hund som visar 
sig vara bärare av ett anlag (heterozygot) för 
allvarlig sjukdom med fastställd enkel recessiv 
nedärvning får endast användas i avel i kom-
bination med genetiskt/ hereditärt friförklarad 
hund och under förutsättning att detta inte står 
i strid med gällande hälsoprogram.

2:3 att inte para far med dotter, mor med son 
eller helsyskon med varandra.

2:4 att till avel endast använda hund som kan 
fortplanta sig på ett naturligt sätt. Används ar-
tificiell insemination (AI) ska respektive ansva-
rig veterinär intyga att hanhunden och tiken 
inte bedöms ha nedsatt könsdrift eller oför-
måga till normal parning. AI ska alltid utföras 
av legitimerad veterinär.

2:5 att inte i avel använda hanhund/tik förrän 
vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen 
individs fysiska mognad och beteende. Tik får 
paras tidigast vid arton (18) månaders ålder. 
Att inte transportera dräktig tik eller valp i strid 
mot gällande föreskrifter utfärdade av Jord-
bruksverket.

att inte låta para tik fyllda sju (7) år om hon 
inte tidigare haft en valpkull. Tik som fyllt sju 
(7) år måste alltid veterinärbesiktigas före par-
ning. Av intyget ska framgå att tiken är i sådan 
kondition att hon utan risk för sin hälsa kan få 
en valpkull. Veterinärintyget får inte vara äldre 

än en (1) månad vid parningen och ska bifo-
gas registreringsansökan. Tik, oavsett ras, får 
inte paras efter det att hon fyllt tio (10) år.

att inte låta tik föda fler än fem (5) valpkullar. 
Om en tik får två (2) valpkullar inom tolv (12) 
månader ska tiken sedan ges minst tolv (12) 
månaders vila före nästa valpning. Tik som 
fyllt sju (7) år ska vila minst tolv (12) månader 
mellan sina kullar.

2:6 att se till att valpar före försäljning har en 
miljö som gynnar den fysiska och mentala ut-
vecklingen. De ska också få en god socialise-
ring med såväl människa som hund. Att inte 
skilja valp från moder, annat än tillfälligt, före 
valpen uppnått åtta (8) veckors ålder. Valpar 
ska levereras tidigast vid åtta (8) veckors ålder 
samt vara ID-märkta och veterinärbesiktigade.

2:7 att vid försäljning eller annan överlåtelse 
av hund alltid upprätta och följa avtal med 
innehåll fastställt av SKK samt att till avtalet 
bifoga registreringsbevis och veterinärbesikt-
ningsintyg som inte får vara äldre än sju (7) 
dagar vid leveransdagen.

2:8 att för hund som överlåts som fodervärds-
hund upprätta och följa avtal med innehåll 
fastställt av SKK. Att som kennel/uppfödare 
aldrig hålla fler än tio (10) hundar hos foder-
värd. Med fodervärd jämställs person som 
köpt eller på annat sätt förvärvat en hund med 
förbehåll från säljaren att använda hundar i 
avel, prov, tävling eller utställning.

2:9 att alltid lämna sanningsenliga och full-
ständiga uppgifter om sina hundar och sin 
uppfödningsverksamhet.

SKK/CS äger rätt att, i särskilda fall och då 
synnerliga skäl finns, bevilja dispens från 
dessa Grundregler.

Källa SKK.se

Glöm inte att före parning ta reda på vilka 
registreringskrav som gäller för din ras.

På SKKs webbplats www.skk.se finns gällande 
registreringsregler och länk till de rasspecifika 
avelsstrategierna (RAS) för din ras.





LEEJOY’S FAITHFUL FLAVIA
Äg. Gabriella och Joacim Blanch-Henriksson

LEEJOY’S ESSENCE OF TRUE LIFECERT-vinnareTack Pernilla Wistad för all hjälp!

SE UCH DK UCH LEEJOY’S 

DELICIOUS DELIGHT

LEEJOY’S GABRIEL GEMINI 
& LEEJOY’S GLORIOUS GEM

Jonny med 

Gloria & Gabriel



LEEJOY’S FLOWER POWER 
# 8 unghundshane 2015

CERT-vinnare

LEEJOY’S FLYING FIREBOLT 
#10 unghundshane 2015

äg. Andrea Söderqvist

SE UCH LEEJOY’S 

DAZZLING DUDE 

# 9 hane 2015

endast ställd 5 gånger 2015

LEEJOY’S FANCY FATIMA

# 6 unghundstik 2015

CERT-vinnare

Tack alla valpköpare som ställer ut, vare sig ni har placerat er eller ej!

LEENA & JONNY PETTERSSON
www.leejoys.com / leejoys@telia.com

LEEJOY’S #6 (#5 svenska) BÄSTA UPPFÖDARE 2015!

Ads by Marie Palmqvist

Foto Renée Sundin Johansson
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JANGEL’S HAWK  EYE

SE UCH DK UCH

2014-05-11 CERT, Lidköping, domare Henrik Härling
2014-05-30 CERT, Ljungbyhed, domare Garcia Sanchez
2014-05-31 CERT, Ljungbyhed, domare Darko Petreski
2014-06-08 CERT, Vänersborg, domare Ann-Christine Johansson
2014-07-20 CERT, Köping, domare Karin Hedberg
2014-10-11 CERT, Sundsvall, domare Nikola Smolic
2015-06-04 CERT, Avesta, domare Elizabeth Janzon
2015-08-16 CERT, Bornholm, DK, domare Marie Due Pedersen

Hane
Född: 2013-02-10 
e: CH Mahali Rustic Ringmaster
u: CH Jangel’s Hell Of A Dream
Uppf. Jana Flybring och Bo Grönblad
Äg. Helmer Önell

Foto Saori Wohlin

SE UCH

MOORFLOWER’S MOONSHADOW

Tik
Född: 2013-07-08
e: CH Jangel’s Sound Of A Drum
u: CH Moorflower’s Vento Di Primavera
Uppf. & äg. Ann & Ronny Gren, Sorunda

Foto Maud Fast

2014-07-12 CERT, Alfta, domare Jelena Kruus
2014-08-01 CERT, Jönköping, domare Anette Edlander
2014-08-03 CERT, Jönköping, domare Åke Cronander
2015-08-16 CERT, Norrköping, domare Arne Foss
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SCARAMIS U  REMEMBER ME

Tik
Född: 2009-04-07  
e: CH Agha Djari’s Urban Cowboy
u: CH Scaramis Betty Boop
Uppf. Ami & Liisa Airas, Finland
Äg. Maud Berndtsson

2012-07-28 CERT, Tammsvik, domare Heinz Anschober 
2015-06-06 CERT, Vänersborg, domare Leni Finne 
2015-07-10 CERT, Tvååker, domare Lis-beth Liljeqvist

Foto Camilla Fritz

SE UCH

BACK TRAMP’S BLACK JANGEL 

Tik
Född: 2011-03-12
e: CH Jangel’s Back In Black
u: CH Jagannatha’s Jangel Jane
Uppf. & äg. Marie Selander

2015-05-30 CERT, Österbybruk, domare Svante Frisk
2015-07-05 CERT, Alfta, domare Jelena Kruus
2015-12-12 CERT, Stockholm, domare Jennifer Dove

Foto Jan Malmsten
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VINDALOO SUPER U 

Hane
Född: 2013-06-04
e: CH Xciting Rattle N’ Hum
u: CH Elisa du Menuel Galopin
Uppf. & äg. Sofia Lindh

2014-03-15 CERT, Upplands Väsby, domare Iren Naarits
2014-08-16 CERT, Umeå, domare Björn Fritz
2014-10-19 CERT, Vallentuna, domare Markku Kipinä
2015-08-15 CERT, Bjurholm, domare Louis Dehaes

Foto Helena Wiström

SE UCH

YHAZIN FLASHY LOOKING LADY 

Tik
Född: 2009-05-25
e: Tuohi-Tikan Teikkari
u: CH Yhazin Drums Of Africa
Uppf. Liza Lopez
Äg. Camilla Fritz

2013-03-16 CERT, Boden, domare Linda Worthy
2014-08-16 CERT, Umeå, domare Björn Fritz
2015-03-21 CERT, Boden, domare Lyn Hewson

Foto Kristy Bello Herrera
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LEEJOY’S DAZZLING DUDE 

Hane
Född: 2011-01-19
e: CH Jangel’s Cadiblack 
u: CH Brittany De Darjeeling
Uppf. & äg. Leena och Jonny Pettersson

2013-08-11 CERT, Ronneby, domare Pirjo Aaltonen
2015-09-13 CERT, Lund, domare Graham Hill
2015-10-11 CERT, Timrå, domare Antoan Hlebarov

Foto Leena Pettersson

SE UCH DK UCH EE UCH

KINGSLEAH KNOCKING T’ SOX OFF

Hane
Född: 2010-10-26
e: CH Star’t Cutting Trax Of Jhanzi 
u: Kingsleah La Dolce Vita 
Uppf. Gunilla Holmgren
Äg. Marita Sjödin

2013-09-07 CERT, Öland, domare Anette Edlander
2015-06-21 CERT, Vejen, DK, domare Berri Beare
2015-06-28 CERT, Borås, domare Sandra Terzic
2015-07-18 CERT, Köping, domare Diane Stewart-Ritchie
2015-10-17 CERT, Rakvere, EE, domare Nikolay Sedykh

Foto Håkan Eiserman
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LUXURIOUS AMETIST OF STRENNER

Tik
Född: 2012-12-13 
e: CH Ishara Junior Star
u: CH Morning Shadow Of Argentina
Uppf. Dalma Strenner, Ungern
Äg. Ulla-Britt Lindahl

2015-05-16 CERT, Piteå, domare Carl Gunnar Stafberg
2015-06-27 CERT, Bodö, NO, domare Dimitris Antonopoulos
2015-06-28 CERT, Bodö, NO, domare Eli Marie Klepp
2015-08-15 CERT, Moesjön, NO, domare Theo Leenen

Foto Zakarias Lundmark

SE UCH DK UCH

EYES GAZING YOU TALKIN’ TO ME

Hane
Född: 2013-02-04
e: CH Polo’s The Aviator
u: CH Golddragon Night On The Beach
Uppf. Sonia Ortiz, Rosa Martin & Drina Stojsic, Spanien
Äg. Kristy Bello Herrera

2014-02-08 CERT, Fredericia DK, domare Svend Erik Lövenkjär
2014-05-17 CERT, Piteå, domare Francesco Cochett
2014-05-25 CERT, Österbybruk, domare Jasna Matejcic
2014-06-01 CERT, Ljungbyhed, domare Lois Dehaes
2014-07-14 CERT, Ronneby, domare Göran Bodegård
2014-08-31 CERT, Visby, domare Jan Coppens
2015-05-02 CERT, Lidköping, domare Svante Frisk

Foto Marc Linnér









NEW FASHION AFGHAN HOUNDS
Ingrid Moholm

SWEDEN

Our sweet little darling, is waiting for her 
coat to come back!!!! We hope to enter 

the rings in 2016 and complete her titles!

SBIS THUJA DRESS TO IMPRESS
CH XCITING RATTLE N’ HUM X CH THUJA BITTERSWEET ME

Bred by Kelly de Meijer, Netherlands and is owned, 
handled and deeply loved New Fashion Afghan Hounds!

Photo Ingrid Moholm / Ad by Marie Palmqvist
www.kennelnewfashion.se



NEW FASHION AFGHAN HOUNDS
Ingrid Moholm

SWEDEN
Photo Ingrid Moholm / Ad by Marie Palmqvist

Started his show career with Specialty BIS PUPPY and Specialty 
BIS JUNIOR! At the famous Strömsholm Specialty Summer Show 

he ended up BOS Junior and was awarded res-CAC!

KHAOS D’SPOONMAKER
CH KHAOS D’ARAM X CH TEMPER MISS COSTAFORTUNE

Bred by Saori Wohlin and is owned, 
handled and deeply loved by New Fashion Afghan Hounds!

www.kennelnewfashion.se
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Valpklass 4-6 mån hanhundar
1 HP Agha Djari’s Kiss N’Tell
2 HP Jangel’s Life Is Life
3 HP Mandinah Kismet
4 HP Jangel’s This Is My Life
HP Bar Kin’s Tough Enough
HP Mandinah Kalabaliken I Bender
HP Mandinah Keep On Walking
HP Mandinah King’s Speech

Valpklass 4-6 mån tikar
1 HP Mandinah Key To My Heart
2 HP Stralucire Shaula Aurora

Valpklass 6-9 mån
1 HP Golddragon Born To Run

Juniorklass hanar
EXC-1 CK Kingsleah Angel Dust
EXC-2 CK Khaos D’ Spoonmaker
EXC-3 CK Kingsleah Hunky Dory
VG-4 Papatazin Ziggy Stardust
VG Khaos Idol’s Eye 

Unghundsklass hanar
EXC-1 CK White Infinity’s Faraday Effect
EXC-2 CK Caravan Din Damour
EXC-3 CK Leejoy’s Flower Power
EXC-4 CK Leejoy’s Fire Fox 

Bruksklass hanar
EXC-1 CK Alphaville’s Scene Stealer
EXC-2 CK Mandinah Iron Man

Öppenklass hanar
EXC-1 CK Vindaloo Super U
EXC-2 CK Moorflower’s Moonlight
EXC-3 CK Temper Sugar Rush
EXC-4 Kingsleah My Kind Of Blue
EXC Invite D’honneur De Hillsbury 

Championklass hanar
EXC-1 CK Khaos D’ Aram
EXC-2 CK Amal Salang Coeur D’coeurs
EXC-3 CK Mandinah Just Around The Corner
EXC-4 CK Simbad Ebn Rashida Von Haussman
EXC CK Shou Gerat Shelkovy Veter
EXC CK Stralucire Mr Peppermint
EXC CK Back Tramp’s Black Out
EXC Jangel’s Hawk Eye 
EXC Eyes Gazing You Talkin’ To Me 
EXC Orientalwind’s Zephyros
EXC Kingsleah Knocking T’ Sox Off
EXC Khaos Francisco 

Veteranklass hanar
EXC-1 CK Elsto Khariz The Magic Alladin
EXC-2 CK Xenos Carrodano
EXC-3 CK Elsto Khariz Odin
EXC-4 Moorflower’s Live Forever 

Juniorklass tikar
EXC-1 CK Jangel’s Hell Of An Angel
EXC-2 CK Amal Salang Flower Power
EXC-3 Khaos La Peregrina
EXC-4 Khaos Zale Peace Of Light
EXC Khaos Red Reward Of Faith
EXC Leejoy’s Flashy Filippa

Unghundsklass tikar
EXC-1 CK Kjavu A Story To Tell
EXC-2 CK Leejoy’s Felicity
EXC-3 Leejoy’s Fancy Fatima
EXC-4 Leejoy’s Finest Cut
EXC Oshanameh’s My Oh My
EXC Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi
VG Leejoy’s Faithful Flavia

Bruksklass tikar
EXC-1 CK Mandinah Joyful Whisper

Öppenklass tikar
EXC-1 CK Jangel’s Time After Time
EXC-2 CK Moorflower’s Moonshadow
EXC-3 CK Luxurious Ametist Of Strenner’s
EXC-4 CK Vindaloo Come Back
EXC Nightwind Unique Queen For Khaos
EXC Vindaloo Magic U
EXC Back Tramp’s Black Jangel
VG Alphaville’s Frozen Asset

Championklass tikar
EXC-1 CK Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
EXC-2 CK Kingsleah Arabella
EXC-3 CK Scaramis U Remember Me
EXC-4 CK Kjavu Tells It All
EXC CK Amal Salang Dream Girl
EXC Kjavu Tell Me Im It 
EXC Stralucire Miss Congeniality
EXC Stralucire Madame De Pompadour
EXC Kingsleah Million Dollar Baby 
EXC Back Tramp’s Black Sensation
EXC Jangel’s Hell Of A Dream 
EXC Leejoy’s Delicious Delight
VG Shou Gerat Shocking Queen 

Veteranklass tikar
EXC-1 CK Elsto Khariz Amazing Amanda
EXC-2 Khaos Badajoz

Avelsklass
1 HP Khaos d’Aram
2 HP Leejoy’s Delicious Delight

Uppfödarklass
1 HP Kennel Leejoy’s
2 HP Kennel Khaos

SVA OFFICIELL UTSTÄLLNING 25/7 2015 
DOMARE BARBARA ARNDT, KANADA
ANTAL DELTAGANDE HUNDAR: 32+37
Foto bakgrundsbild Jonny Hedberg

BIM CERT White Infinity’s Faraday Effect
BH-2 C.I.B. DK UCH HR CH NORD UCH SE V-12 SL CH Khaos d’ Aram
BH-3 R-CERT Vindaloo Super U
BH-4 Kingsleah Angel Dust

BIS INT UCH NORD UCH FI UCH GB CH US CH WW-10,-11,-12,-13 
Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT Jangel’s Time After Time
BT-3 NORD V-11 SE UCH Elsto Khariz Amazing Amanda
BT-4 R-CERT Jangel’s Hell Of An Angel

BIS babyvalp Agha Djari’s Kiss’N Tell
BIM babyvalp Mandinah Key To My Heart
BIS valp Golddragon Born To Run
BIS junior Jangel’s Hell Of An Angel
BIM junior Kingsleah Angel Dust
BIS unghund White Infinity’s Faraday Effect
BIM unghund Kjavu A Story To Tell

BIS brukshund Alphaville’s Scene Stealer
BIM brukshund Mandinah Joyful Whisper
BIS veteran Elsto Khariz Amazing Amanda
BIM veteran Elsto Khariz The Magic Alladin
BIS avel Khaos D’ Aram
BIS uppfödare Kennel Leejoy’s
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BIM & BIS BABYVALP
Mandinah Key To My Heart 
& Agha Djari’s Kiss’N Tell

Foto Jan Malmsten

BIS VALP
Golddragon Born To Run

Foto Jan Malmsten

BIM & BIS JUNIOR
Kingsleah Angel Dust 

& Jangel’s Hell Of An Angel
Foto Jan Malmsten

BIM & BIS UNGHUND
Kjavu A Story To Tell & 

White Infinity’s Faraday Effect
Foto Jan Malmsten

BIM & BIS BRUKSHUND
Mandinah Joyful Whisper & 
Alphaville’s Scene Stealer

Foto Jan Malmsten

BIM & BIS VETERAN
Elsto Khariz The Magic Alladin & 
Elsto Khariz Amazing Amanda

Foto Jan Malmsten
>>
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BH-1 BIM CERT 
White Infinity’s Faraday Effect

Foto Sofia Nandrup

BH-2 
C.I.B. DK UCH HR CH NORD UCH SE V-12 SL CH 

Khaos d’ Aram
Foto Sofia Nandrup

BH-3 R-CERT 
Vindaloo Super U

Foto Helena Wiström

BH-4
Kingsleah Angel Dust

Foto Sofia Nandrup
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BIS BT-1
INT UCH NORD UCH FI UCH GB CH US CH WW-10,-11,-12,-13

Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
Foto Sofia Nandrup

BT-2 CERT
Jangel’s Time After Time

Foto Helena Wiström

BT-3 
NORD V-11 SE UCH

Elsto Khariz Amazing Amanda
Foto Sofia Nandrup 

BT-4 R-CERT 
Jangel’s Hell Of An Angel

Foto Anna Sukhoveeva

>>
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I would like to thank the Svenska Afghanhund 
Klubben for the invitation to judge their Spe-
cialty show in Stomsholm on July 25, 2015.  I 
thoroughly enjoyed myself and didn’t want my 
time in Stromsholm to end! 

We arrived in Sweden on July 23 and were 
taken by a club member to stay in Sigtuna for 
the night.  The day was sunny and warm and 
we wandered through the streets and shops 
and had a very enjoyable stay.

On Friday we were taken to Stromsholm where 
we were given a room in the large manor on 
the grounds of the Veterinary school. What a 
beautiful place to be! In the afternoon we went 
for a tour of the grounds and in the evening we 
were given a wonderful catered meal which 
was appreciated by all of the judges that at-
tended.

Unfortunately on Saturday it was rainy and 
cool and stayed that way much of the day. 
The entry was large and thankfully the show 
grounds were very good and stayed quite dry, 
although the judge was quite cold and wet by 
the end of the day. Judging an Afghan Hound 
Specialty on the grounds of a beautiful castle 
certainly made up for the weather! 

I found the 4-6 and 6-9 puppy classes to have 
many high quality puppies with lovely breed 
type, well trained, and good temperament. 
This was a pleasure to see.  They were worthy 
of the HP and I look forward to see many of 
them win in the future.

Due to the weather I had to judge very quickly 
and didn’t get as much time to spend on each 
class as I would have liked. The overall entry 
was of very high quality with many dogs awar-
ded excellent.  The dogs were very well groo-
med, well conditioned, well presented and of 
excellent temperament which makes it such a 
pleasure to judge.  Although there were many 
different styles, I found very few dogs with ma-
jor faults which made my decisions quite dif-
ficult.  In some classes the placings were de-
termined by very small differences and many 
of the dogs could have won on another day.  
It was thrilling for me to see so many dogs of 
such quality even though it made my job much 
harder! 

I love to see dogs of good conformation that 
can do the job that they were bred to do and 
seeing so many dogs with effortless, ground 
covering movement is a joy to see.  Watching 
the dogs move around the ring in many of the 
classes was breathtaking.  To watch the ve-
terans move around the ring like young dogs 
was very special.

At the end of the day the two exhibits that 
came into the ring for Best of Breed took my 
breath away.  Both of these dogs are excel-
lent representatives of the breed and watching 
them move around the ring brought tears to 
my eyes.  My choice for Best of Breed, World 
Winner and Multi Ch. Al-Nacira Bint Roula Von 
Haussman, is a beautiful bitch that showed to 

perfection that day. This was the first time that 
I had the privilege of judging her and I found 
her to be everything that I love in an Afghan 
bitch.  The young dog that was Best of Op-
posite, White Infinity’s Farrady Effect, is also 
an excellent Afghan and one that I am sure 
will go on to make his breeders and owners 
very proud. He caught my eye the first time 
he stepped into the ring.  I was later very sur-
prised to see that he was sired by a Canadian 
dog!

I did find that a number of the exhibits had 
shoulders that were higher set and less ang-
led than I prefer. I encourage everyone to pay 
attention to this problem which is cropping up 

in many breeds and many countries today.  
Also there were quite a few dogs with dirty te-
eth. Some dogs were a little soft in the topline 
and I noticed that a few had a little too much 
angulation in the rear.  This made their mo-
vement unbalanced.  However, overall most 
of the dogs at this show were a credit to their 
breeders and I congratulate them!

Once again, thank you to the Klub and the 
exhibitors for giving me the honour of judging 
all of these wonderful Afghan Hounds.  The 
show was very well organized and my show 
secretaries Marita and Gunilla were fabulous!  
It was an experience that I will never forget!

DOMARKOMMENTAR
BARBARA ARNDT, KANADA
Foto Helena Wiström

*
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Tanken var ju att åka ner till 
Schweiz och hälsa på ”barnbar-
net” Max,  och kanske samtidigt 
hänga med på en utställning där 
för att se honom showa. Men 
hur det nu var, så bland de enda 
helgerna som passade på hela 
sommaren, var just denna DO-
NAUESCHINGEN WINNER-15.

Jag har ju som många andra 
hört talas om denna utställning, 
något utöver det vanliga, med 
invigningsshower och jippo som 
är svårslaget. Klart att jag också 
tänkt att det vore läckert att vara 
med någon gång - så, varför inte 
denna gång!?

Så blev det. Zidane håller måttet 
tänkte jag, vi behöver inte skäm-
mas i alla fall när vi  kombatterar 
mot Europas top-noch hundar!

Att anmäla var inte helt enkelt, 
då jag inte förstår tyska så bra, 
men lite fantasi och en fantastiskt 

serviceminded kontaktperson för 
utställningarna, så anmälde vi till 
champion klass två dagar, beta-
lade gjorde jag på plats. 

Sen var det att boka resa och få 
med Zidane, det var inte heller 
någon match, när man flyger med 
SAS inom Europa, raka spåret 
utan mellanlandningar. Nu flög 
jag till Zurich/Schweiz, stor flyg-
plats och rutinerad personal. 

Så kom dagen D, när vi skulle 
åka. Allt packat och klart, kam-
raten skulle följa med till Arlanda 
och ta med bilen hem igen,  vi 
åkte i (Saoris uppfattning om ”god 
tid”) god tid och gick igenom allt 
på vägen upp. Vi kom upp på  på-
farten till Essingeleden, sen tog 
det tvärnit!!!!! 

Vi kom varken fram eller bakåt, 
olycka uppe på Essingeleden och 
brinnande bil ned mot Årstatun-
neln, vi kom absolut ingenstans. 

Donaueschingen
- en resa att minnas
Text Saori Wohlin / Foto Saori Wohlin & Kev Code

Ch Khaos d’Aram - Zidane

William Wallace Gandamak / Domare Michael Canalizo, USA

BIR veteran dag 1 - Ch Be A Dream A Touch of Freedom

Silken vinthund i paradtåg med flagga kring ringen

RESEBERÄTTELSE
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Jag ringde till Arlanda och efter 
mycket överläggande kom vi 
fram till att jag hade 40 min på 
mig att ta mig dit, eller köpa ny 
biljett. Klockan tickade ju och jag 
hade knappt en timme till avfärd 
och satt fortfarande fast i köerna! 
-Herregud vilken pärs.

Hur vet jag fortfarande inte, men 
jag tog mig loss och var framme 
7 min innan min deadline för att 
checka in Zidane (20 min innan 
planet lyfte), vi sprang zig-zag 
mellan alla resenärer på Arlan-
da, vill tillägga att Zidane sprang 
framför mig och showade som 
aldrig förr… hahaha… jag fläm-
tade och kunde inte prata när jag 
väl kom fram till disken och efter 
kom väninnan med bur och ba-
gage… herrejösses!

Som tur är, så har jag ju en ruti-
nerad herre i kopplet, han tog allt 
med ro och klev in i buren medan 
jag flämtade fram info till persona-
len… and off we went!

Lördag morgon bar det av till 
Tyskland och Donaueschingen, 
spännande!! Och bara så ni vet, 
Schweiz är precis som på vykor-
ten! 

Väl framme på utställningsplat-
sen regnade det lätt. Ringarna 
var utspridda på en ryttarstadio/
arena med små vattengravar och 
allt. Superfint, men blött. Vilken 
tur att jag hade ett gäng stövlar 
och kappor med!
- Vår utställningsring var enorm…
eeeeenooooorm!!! 

Som vanligt hade jag inte så bra 
koll på vår domare för dagen, 
annat än att han var känd och 
erkänd, det hörde jag från hög-
talarna när de hade presentation 
av domarna. Hr Canalizo visade 

sig vara en mycket sympatisk och 
trevlig herre, men med ganska 
bestämda åsikter om hur han ville 
ha hundarna presenterade.

Först ut var veteraner och val-
par. En av de hundar som gjorde 
störst intryck på mig på hela re-
san, var JJ en av veteranerna, en 
mycket stilig herre med en massa 
driv och snygg ram för sin ålder, 
glad och trevlig. Absolut en glädje 
att se. 

Massor av valpar, av alla modeller 
och former, som man kan vänta 
sig av valpar. Klassordningen var 
inte den samma som hemma, så 
naturligtvis blev det lite körigt när 
jag insåg att jag skulle in innan de 
”öppna” klasserna, som ju slogs 
om certet, men det ordnade sig 
också. Som jag sa tidigare var det 
en stoooooor ring, så herrejösses 
vad jag sprang den dagen.

Zidane lyckades vinna champi-
onklassen, helt fantastiskt mot 
alla de fina etablerade pojkarna…
wow…!!! 

Sen tog vi en liten paus och titta-
de på de andra klasserna och se-
dan var det ju vi igen, i tävlan om 
bästa hane, men då endast mot 
klassvinnarna, och WOOOOOW, 
vi gjorde det igen. Ingen hejd på 
lyckan!!!!! Såååååååå stolt och 
såååååå svettig… hahhahahha…
(Nu hade det slutat regna och 
var mest allmänt kvavt och varmt 
men vem brydde sig!?)

-Jag tänkte att ”bättre än så här 
blir det inte” och vi fick gratula-
tioner från de flesta runt ringen, 
många nog glada för att det kom 
ngn utomstående och ändrade 
om lite i placeringarna, åter igen, 
inte olikt här hemma. 

Zidane lade i den högre växeln, sen var det bara att hänga med

Zidane slutade som BIS-2 dag 1BIR dag 1 - Ch Khaos d’Aram / Domare Michael Canalizo, USA

>>
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Zidane fick vila och agera diva, 
många frågade om schampoo 
och produkter (????) och tittade 
lite märkligt på mig när jag sa att 
vi delar , och så ville de veta vad 
jag sprutade i/på honom - vattnet 
vi delade på!! Kan tillägga att han 
stormtrivdes med all uppmärk-
samhet i alla fall. 

Det var ungefär lika många tikar 
som hanar, (många riktigt trevliga 
att titta på),  så vi fick en behövlig 
paus, bästa tik blev en riktigt trev-
lig liten tik från Thuja.

Zidane har en förmåga att veta 
när det gäller, och lägga på en 
extra växel. Han lade i den högre 
växeln, sen var det bara att hänga 
med… Oh my G… om ni  hade 
fått vara med och uppleva det, 
undrar om han någonsin sett mer 
läcker ut? Han fullkomligt ägde!

Och han gjorde det. Han gick och 
blev BIR och Donaueschingen 
Winner -15 under THE  judge, 
Mr Mihael Canalizo, i Tyskland, i 
Europa, bland alla dessa fantas-
tiskt fina hundarna. Det är helt 
overkligt, men såååååå häftigt!!! 
Jag tror att det är bland det mest 
hedervärda och största vi gjort. 
Fantastiskt stolt!

Nu var det sen eftermiddag och 
det var dags att förflytta oss till 
finalringarna, där stod ett enormt 
tält med matservering och dryck 
självklart. Det fanns även en hel 
del försäljning av olika hantverka-
re och konstnärer på plats kring 
ringen. 

I år hade man bestämt sig för att 
presentera den ”nya” amerikan-
ska vinthunden, silken vinthund,  
med att köra in ett gäng Harley 
Davidssons på planen och sen 
gå i paradtåg med hundar och 

flaggor kring ringen, annorlunda 
och roligt.  (Även om jag hade 
sett fram mot ett gäng arabhästar 
som dundrar runt med en massa  
vinthundar istället). Jag träffade 
naturligtvis också andra kändisar 
i väntan på BIS, som ju också var 
där och tävlade och dömde, alltid 
lika fint representerande vårt av-
långa land.

Finalerna satte igång ungefär 
samtidigt som mörkret började 
smyga på, så tyvärr finns inga 
bilder att tala om, BIS finalen 
fotades med blixt och vi hade 
strålkastare på, en annorlunda 
upplevelse, och även här 12 tim-
mar efter det att vi börjat denna 
utställningsdag så presterade min 
pojke, och varv efter varv visade 
han att han förtjänade sin Best 
In Show-2 placering i toppen av 
gräddhyllan i Europa, endast sla-
gen av en Italiensk Whippet.
-Vad ska man säga? Helt maka-
bert, fantastiskt, otroligt, helt j…..
la osant!!! 

Tack vare denna fantastiska dag 
och placeringar, så har jag hört 
att Zidane även fick ”High Score” 
titeln i Tyskland -15, alltså att han 
hade högst antal insamlade po-
äng på en  enda utställning… hi-
hiiihi… en anekdot för äldre dagar 
att minnas.

Dag 2,  ny domare och några nya 
deltagare och en underbar sol! 
Varmt som attan och gräset hade 
torkat upp, perfekt för åskådning, 
och det var precis det jag fick 
göra. Zidane placerade sig 2a i 
Ch klassen, inte illa. Jag kan inte 
ha önskat mer efter gårdagens 
succe och sena kväll! Eftersom 
ordningen var annorlunda, så 
var jag ju klar ganska snart och 
kunde sätta mig ner och titta på 
resten av alla vackra hundar.

Vinnare av championklassen hanar dag 2
Ch Afterglow Jumping Rainbows Of Sofico

2:a i championklassen hanar dag 2
Ch Khaos d’Aram

BIR & CERT hanar dag 2
Vindaloo Told U

RESEBERÄTTELSE



107

Jag satt brevid domartältet för 
att kunna ta bättre bilder och se 
vad domaren såg. Spännande att 
höra åskådarnas åsikter,  och väl-
digt spännande att se hur det går 
till utanför Sveriges gränser.

Som sagt var det i princip samma 
hundar och samma människor 
som dagen innan, med några få 
undantag, och mycket bättre vä-
der, alltså gladare miner!

Många fina öppenhanar, en impo-
nerande klass, fyllde halva ringen 
runt. Spännande, och vem hittade 
jag inte i den stora klassen om 
inte en annan ”svensk” kille från 
kennel Vindaloo. Så nu var jag ju 
bara tvungen att vara patriot! Väl-
digt spännande blev det och när 
han sprang i konkurrensen om 
bästa öppenklass hane ringde 
jag Sofia för att berätta vad som 
hände, tror ni hon svarade!? Und-
rar hur många gånger jag ringde, 
skickade meddelande, skrev på 
FB. Herregud människa, prata i 
telefon en stund som denna!

Hon ringde tillbaka när han skulle 
in för bästa hane, så jag fick äran 
att berätta för henne ”live” vad 
som hände. Jag kan tala om att 
jag fällde en tår av stolthet över 
denna lilla killes prestationer den 
dagen,  han kämpade tappert i 
solen och visade vad vi i Norden 
är gjorda av, kvalité!

Kim blev inte bara bästa hane 
utan även BIR. Helt fantastiskt, 
två dagar med svenska hundar i 
TOPP. Kan det bli annat än suc-
cé?

Jag hade underbara dagar och 
fick ställa en underbar hund, en 
kille som vilken dag i veckan som 
helst kan gå under benämningen 
”Once in a lifetime hound”. Vi 
åkte ner med noll och inga andra 
förväntningar,  än att ha kul och 
uppleva ett spännande äventyr 
och fick åka hem med en fantas-
tisk ärofylld titel och att ha fått den 
under en så respekterad ”afghan-
personlighet och domare”, Hr Ca-
nalizo är svårslaget!

Vi träffade också många nya 
bekantskaper, och fick lära oss 
en hel del nytt. Om jag får säga 
något om denna resa till ER som 
inte vågat ge er iväg ännu, ÅK 
och våga prova, ni har inget att 
förlora och det var allt annat än 
komplicerat, det finna många och 
åter många som gladeligen hjäl-
per till och som kan supporta där 
man själv brister!

Jättekram och stort lycka till 2016!
Saori & Zidane

Vindaloo Told U - Kim

Khaos Maximilian Emerald Vinnare öppenklassen & CERT tikar dag 2
Kho I Noor Jackpot In Las Vegas / Domare Linda Worthy

*
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Donaueschingen resultat
Dag 1 - 1/8 2015
Domare Michael Canalizo, USA

HANAR
Veteranklass - BIR veteran - Ch Be A Dream A Touch of Freedom 
Babyklass - BIR baby - Agha Djari‘s Karkati Comeback 
Valpklass - Hemera‘s Al-Banquo of Macbeth
Juniorklass - Junior CERT - Wind Against Je t‘embrasser 
Unghundsklass - Narzan Y-Shirvan
Championklass - BIR - Ch Khaos d’Aram 
Bruksklass - Ana-shaktis Casanova
Öppenklass - CERT - Agha Djari’s Hiawatha 

TIKAR
Veteranklass - Agha Djari’s Nonplusultra
Babyklass - Agha Djari’s Kookai
Valpklass - BIR valp - Sayadena Novastar 
Juniorklass - Junior CERT - BIR junior - Ute Lemper Gandamak  
Unghundsklass - Noma Y-Shirvan 
Öppenklass - CERT - Ch Thuja Candy Kisses

Dag 2 - 2/8 2015
Domare Linda Worthy

HANAR
Veteranklass - BIR veteran - Ch Figaro del Ghyryo
Babyklass - BIR baby - Agha Djari’s Karkati Comeback
Valpklass - BIR valp - Sayadena Neverending Story
Juniorklass - Junior CERT - BIR junior - Goran Shams-an-Nahar
Unghundsklass - Narzan Y-Shirvan
Championklass - Ch Afterglow Jumping Rainbows Of Sofico 
Bruksklass - White Infinity’s Endorphin
Öppenklass - CERT - BIR - Vindaloo Told U

TIKAR
Valpklass - Sofico Griselda
Juniorklass - Junior CERT - Raffica’s It’s Her World Touche
Unghundsklass - R-CERT - Way up Emerald Escape
Championklass - BT - Ch Way Up Wind Cries Mary
Bruksklass - Dietinger’s Enfant Charmante
Öppenklass - CERT - Kho I Noor Jackpot In Las Vegas

BIR & BIM
Vindaloo Told U & Ch Way Up Wind Cries Mary
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Efter vår fantastiska resa till 
Tyskland och Donaueschingen, 
så öppnades dörrar och vi fick 
möjlighet att få support av Anna 
Strömberg knl Valhalla, om vi ville 
åka över och prova att ställa i Flo-
rida/Orlando, en 5 dagars utställ-
ning, med 3 st kennelklubb ut-
ställningar, en rasspecialdag, och 
två dagar med ”Eucanuba show”, 
allt på en och samma vecka, kan 
det bli bättre!?

Efter mycket funderande och 
planerande och ÖVERTALANDE 
av den bättre hälften, så lycka-
des jag få ihop allt, OCH få med 
mannen på vår första utställning 
tillsammans, nåja nästan tillsam-
mans i alla fall. Jag lovade att 
han skulle få spela golf så mycket 
han ville, bara han körde mig till 
utställningen och kom och hejade 
OM vi skulle lyckas placera oss 
ngn av dagarna… - great deal...

Här kan jag säga att det inte var 
helt enkelt att få ihop det med 
biljetter och platsbokning för Zi-
dane,  mycket pga min okunskap 
och storleken på bur och vikt, fick 
lära mig att alla flygplatser inte 

”lossar” så tung last alla tider på 
dygnet, tror att jag köpte biljetter 
och betalade tre gånger innan jag 
fick till det rätt. Jag tog hjälp och 
frågade andra mer erfarna hur de 
gjort tidigare, och vad jag behö-
ver tänka på - så tack till ER för 
alla tips!!

Jag bestämde mig för att flyga 
med Lufthansa, mest för att det 
verkade smidigast med kortast 
flygtid och att de hade bra per-
sonal i Frankfurt om något skulle 
hända, över 300 anställda endast 
för djurtransporter, och även ett 
djurhotell. Det var absolut ett av 
de dyrare bolagen att ta med hun-
den i cargo, men vad gör man 
inte. 

Vi flög från Arlanda till Tampa - 
Florida, där vi fick äran att bo hos 
knl Valhalla/Anna och Ben, ett par 
dagar innan vi for vidare till Or-
lando och utställningarna.

Det var absolut inga problem att 
få ut Zidane, buren var lite skev, 
men tack och lov rullade den, och 
bilen vi hyrt hemifrån hämtade vi 
ut utanför dörrarna på flygplatsen. 

Orlando - FLORIDA
December 2015
Text Saori Wohlin / Foto Saori Wohlin, Ben Franzoso & Lynn Rosenblatt

Hound Group - dag 1
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Vi valde att hyra gps också, utan 
den skulle vi fortfarande snurra i 
Tampa city.

Anna bor lite ”utanför” och vår gps 
tyckte att vi kunde ta en bakväg 
så vi provade ”outback” på riktigt, 
tvärs över någons bakgård och 
vände… hahahah… till slut hit-
tade vi rätt och vilket fantastiskt 
ställe!

Vi hade ett par sköna dagar, där 
vi hade möjlighet att acklimatisera 
oss lite och få några värdefulla 
tips om ”what to do and don´t” 
både i naturen och på utställning-
arna i USA. 

Jag är evigt tacksam för denna 
gästfrihet Anna och Ben - tack 
också för alla ovärderliga tips och 
råd. 

Vi hyrde ett jättestort hus tillsam-
mans med några andra utställare 
som Anna kände, det var  6 styck-
en jättesovrum med stort badrum 
tillhörande varje, och gemensamt 
sällskapsrum och kök, hobbyrum 
med biljard och tvättstuga, det 
blev en förhållandevis billig hyra, 
alltså ett alternativ jag rekommen-
derar om man vill åka över!

Vi bodde ca 20 minuter från ut-
ställningen, som var på Orange 
County Convention Centre, i Or-
lando, en enormt stor och impo-
nerande byggnad, där det hålls 
mässor regelbundet.  Lätt att ta 
sig till och från, stora fina lokaler 
och härlig AC.

Första dagen var det Space 
Coast kennelklubb som höll i trå-
darna, domare Mrs Sari Brewster/
Tietjen, ringarna var ganska små 
men med bra mattor och väldigt 
fint arrangerat, alla såg dessutom 
sååååå proffsiga ut. För att inte 
tala om de miljarder ”grooming 
areas” där det trimmades, bor-
stades, kritades och friserades, 
ett par kvadatmeter per sällskap, 
där man ställer upp burar och till-
behör. Inga burar tillåts kring ring-
arna, annat än precis när man är i 
ringen, sen ska den bort igen. 

Bedömningssystemet var helt 
klart annorlunda, utan skriven kri-
tik och det gick undan, så fort att 
jag inte riktigt fattade vad vi lycka-
des med - att bli Best of Winners 
OCH  BIR, från öppenklassen, på 
vår första tävlingsdag, med ca 
37 hundar anmälda, vilken häftig 
start det blev… WOW!!!

I gruppen tog det tid, van från 
här hemma där grupp 10 är gan-
ska liten, så var det här en rätt 
stor grupp, houndgruppen. Det 
var vinthundar och alla andra 
”hounds” man kan tänka sig, så 
det blev en lång väntan. Och do-
maren för dagen ville ha allt an-
nat än vinthundar men vad gjorde 

väl det, vi fick åka ner på stan 
och njuta av våra första 5 poäng 
Major över en god middag i äkta 
”Caribian style”.

Dag två, stod Brevard kennel-
klubb för, ungefär samma hundar, 
domare Dr Robert A Indeglia, en 
till, 38 st, hade tillkommit (varje 
dag ökade antalet) och gjorde det 
riktigt spännande att se många 
av dem i verkligheten, som man 
annars ser på FB eller hemsidor, 
absolut fanns det både AH och 
OH’s.

Jag gillade det snabbare bedöm-
ningssystemet, och hur lugnt och 
städat det var kring ringarna, inte 
trångt och rörigt. Den enda som 
verkade sakna de svenska ring-
arna var Zidane, som kändes 
som han höll igen lite….hmmmm. 
Den här dagen blev vi BOW och 
fick 4 pt Major så ett steg närmre 
AmCh.

Dag tre var det Central Florida 
kennelklubbs tur, domare för da-
gen var Ms Peggy Beisel-McIl-
waine, antalet hundar var 40 st. 
Alla dagarna vi ställde, hade vi tu-
ren att starta kring lunch, så skön 
sovmorgon och ingen morgon-
stress, och eftersom man i USA 
vet exakt klockslag när rasen bör-
jar i ringen, så är det underbart 
välplanerat! 

Vi ”jobbade” på och lyckades 
plocka 4 pt Major igen. Helt ga-
let. Kan det vara sant? Nästan 
framme vid ett Championat, är 
det möjligt!?

Efter tre dagar utställning och två 
saknade poäng, hade jag funde-
ringar på att dra Zidane på freda-
gen, rasspecial, men tänkte att 
jag inte vågade chansa ifall han 
inte skulle få några poäng på lör-
dagen. Så vi ställde även på fre-
dagen, men utan ngt resultat.

Däremot fick vi äran att vara med 
på inspelning av en liten ”kortfilm”, 
en presentation om hur domarna 
tänker när de dömer små hundar 
på bord (boston var exempel) och 
så större hundar med päls (Zida-
ne),  den lilla filmsnutten visades 
i pauserna på finalskärmen under 
Eucanuba finalerna lördag och 
söndag, såååååå häftigt!!! 

Lördag var den ”stora dagen”. 
Den vi sett fram mot, nu var anta-
let hundar många fler ca 60 st och 
domare för dagen var Mr Jerry 
Klein. Om man kan tänka sig att 
jag tidigare i veckan varit fokuse-
rad, så var det ingenting jämfört 
med hur jag var denna dag…jag 
funderade mycket på hur jag skul-
le få Zidane att lägga i den högre 
växeln, den han sparat på hela 
veckan. Jag skulle inte behöva 
fundera så mycket mer på det, för 
precis innan vi gick in dubblade 
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Det här är ett fotobås där man kunde välja bakgrund 
och dekorationer för sina bilder.

Ch Khaos d’Aram - Hound Group dag 1

En översikt över området utanför ringen.



111

RESEBERÄTTELSE

de storleken på ringen och när 
det var vår tur så flög han runt i 
ringen, precis så som han brukar 
när han får utrymme. Undrar om 
han blivit ”ring-smart” och vet när 
det är möjligt att ta ut steget och 
när det bara blir till extra besvär!?

I alla fall kan man säga att jag 
blev helt tossig av att vinna öp-
penklassen, så glad så glad…
kamraterna runt ringen klappade 
och hejade, men signalerade att 
jag skulle lugna mig lite. det var ju 
inte klart ännu. Vem kan lugna sig 
när man är lycklig!! Hahahha
- Ja ja, man kan inte alltid vara 
samlad och lugn.

Sen var det då dags för Win-
ners Dog… och vi gjorde det, VI 
GJORDE DET !!!!!!!!!!!!!!

Nu kunde ju ingen hejda vare sig 
tårar eller gjädje, även om jag 
försökte hålla mig sansad. Tror 
faktiskt inte att jag någonsin grå-
tit krokodiltårar på en utställning 
förr men herrejösses så lycklig 
jag var.

Dagen avslutades med att han 
blev Best of Winner och naturligt-
vis skålade vi i Moet Chandondet 
hade vi lovat husse, att han skulle 
få göra om vi grejade det!!!

5 dagar av utställning, 1 st BIR 
från öppenklass, 3 st Best of Win-
ners och 1 Winners Dog, 4 st Ma-
jor points... 17 poäng totalt och ny 
Amerikansk Champion!!!! Av en 
owner/handler från lilla Sverige... 
Wooooohooooooo!!!!!!!!!!!!! 

Kontentan av det hela är att DET 
GÅR, man måste ju bara våga ge 
sig iväg och prova. Vem som än 
frågar, så kommer jag att rekom-
mendera Florida/Orlando utställ-
ningen, det fanns inte så mycket 
att klaga på, oavsett resultat. Det 
enda jag kan komma på, skulle 
kunna vara att det luktade en del 
från deras rastboxar inne i hallen 
men det kan man överleva när allt 
annat var på topp. 

Jag hade turen att träffa trevliga 
utställare och många var väldigt 
nyfikna på Zidane, och både grat-
tade och hejade på kanske var 
det ett spel för galleriet, men jag 
väljer att tro på ngt annat.

Vilken resa, vilken upplevelse och 
erfarenhet. Jag är mycket glad att 
jag åkte, och jag är evigt tacksam 
för den otroliga hunden jag har 
äran att få leva med, som verk-
ligen ställer upp när det gäller, i 
alla lägen. Jag har bara en enda 
önskan kvar, och det är att Chris-
tina Roseén grundare till kennel 
Khaos, kan se detta från vart hon 
nu är. Vi var rörande överens om 
att Zidane är en ”once in a life-
time” hund, som är värd varenda 
uppskattning han kan få, jag tror 
att han fått massor av den valu-
tan nu - och att andra kan se och 
uppleva lite av det jag får njuta av 
varje dag. 

Ser fram emot att någon gång få 
åka tillbaka med ett av hans barn 
eller barnbarn.

// Kram från kennel Khaos

GCH Pahlavi Itz Not My First Rodeo

Supervältränade hundar.

Schnauzern GCH Skansen’s KaliforniaGolfbanan där min man spelade.

*
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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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PÄLSTRÄFFAR

Den 18 april ordnade Afghan-
hundklubben en pälsträff under 
ledning av Christina Rydberg och 
Kristy Bello Herrera i Citypets lo-
kaler i Jordbro utanför Stockholm. 
14 afghanhundsägare hade sam-
lats från när och fjärran, för att ta 
del av våra kunniga handledares 
bästa tips på hur bada och föna, 
plocka och putsa sina hundar, 
men också för att dela med sig av 

sina egna erfarenheter av päls-
vård till varandra. 

Pälsträffar kan ordnas runt om 
i landet under ledning av Kristy 
Bello Herrera, om flera än fem 
personer är intresserade. Om du 
vill samla ett gäng på din ort, och 
känner till en bra lokal, kontakta 
Kristy, comatose.me@gmail.com

Foto Maud Fast
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AGILITY

Ett litet gäng har under året 2015 
samlats en gång i månaden för 
att träna agility i Stockholms 
hundsportcenter. Såväl hundar 
som handledare har gjort fina 
framsteg under året, och vi hop-
pas på en uppföljning under det 
kommande året.

Om du är intresserad av agility, 
hör dig för med någon i styrelsen. 

Även för agilityn gäller att vi borde 
få ihop ett gäng på fem personer 
för att det skall bära sig att hyra 
agilityhallen kvällstid. 

Om du har andra goda 
idéer för aktiviteter, 

tveka inte med att kontakta 
någon av styrelsens medlemmar.

Foto Helena Wiström

*
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SKK Göteborg Internationell My Dog 3/1 (12+13)
Domare Frank Sabella, USA

BIM CACIB AU CH JWW-09 NO UCH SE UCH SE V-11 US CH Tells 
Chills N’ Thrills
BH-2 CERT R-CACIB SE JV-13 Jangel’s Eye Catching
BH-3 R-CERT Eyes Gazing You Talkin’ To Me
BH-4 FI UCH SE UCH Stralucire MR Peppermint

BIR CACIB INT UCH NORD UCH FI UCH GB CH US CH WW-10,-
11,-12,-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT Kjavu Tells It All
BT-3 R-CACIB Mandinah Just About Love
BT-4 C.I.B DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Khaos Badajoz
R-CERT Stralucire Madame De Pompadour

Foto: Anette Lindblom

SKK Göteborg Internationell My Dog 4/1 (9+12)
Domare Karl-Erik Johansson, Sverige

BIM CACIB FI UCH SE UCH Stralucire Mr Peppermint
BH-2 CERT R-CACIB SE JV-13 Jangel’s Eye Catching
BH-3 SE UCH Khaos Francisco
BH-4 R-CERT Orientalwind’s Zephyros

BIR BIG-2 CACIB INT UCH NORD UCH FI UCH GB CH US CH WW-
10,-11,-12,-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT Kjavu Tells It All
BT-3 C.I.B DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Khaos Badajoz
BT-4 R-CACIB Mandinah Just About Love
R-CERT Stralucire Madame De Pompadour

Foto: Anette Lindblom

SvVK Upplands Väsby 21/2 (12+10)
Domare Bitte Ahrens, Italien

BIR AU CH JWW-09 NO UCH SE UCH SE V-11 US CH Tells Chills N’ 
Thrills
BH-2 SE CH NO CH US CH Tells Elan Sebring The Womanizer
BH-3 SE CH Tells Makes People Talk
BH-4 SE CH FI CH Yhazin Finders Keepers

BIM CERT Kjavu Tells It All 
BT-2 SE CH Jangel’s Just To Die For
BT-3 CIB SE CH DK CH FI CH NO CH Khaos Badajoz

Foto: Maud Fast

SKK Strängnäs Internationell 14/3 (10+13)
Domare Barbara Ruth Smith, Sverige

BIM CERT CACIB CHAMPIONAT SE JV-13 Jangel’s Eye Catching
BH-2 R-CERT SE JV-14 Caravan Din Damour
BH-3 R-CACIB Kingsleah Above All Stars
BH-4 Neliapilan Mutsis Oli

BIR BIG BIS-3 CACIB INT UCH NORD UCH FI UCH GB CH US CH 
WW-10,-11,-12,-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT R-CACIB Don’t Do Me Any Favours
BT-3 R-CERT Kingsleah My Story
BT-4 DK UCH NO UCH SE UCH US CH Awbari Candy Rain
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SvVK Boden Officiell 21/3 (2+4)
Domare Lyn Hewson, England

BIM C.I.B FI UCH SE JV-12 SE LCCH SE UCH Celestian I Want It All

BIR CERT CHAMPIONAT Yhazin Flashy Looking Lady

Foto: Yvonne Mukkavaara

SKK Malmö Internationell 29/3 (3+5)
Domare Kresten Scheel, Danmark

BIM CACIB US CH Tells Elan Sebring The Womanizer
BH-2 CERT R-CACIB Invite d’Honneur De Hillsbury

BIR BIG-4 CACIB DK UCH NO UCH SE UCH US CH Awbari Candy 
Rain
BT-2 CERT R-CACIB Celestian Lily Of The West
BT-3 R-CERT Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi

SKK Kista Internationell 4/4 (11+13)
Domare Johan Juslin, Sverige

BIM CACIB RU CH SE UCH SE V-15 Amal Salang Coeur d’coeurs
BH-2 R-CACIB SE UCH Back Tramp’s Black Out
BH-3 CERT SE JV-14 SE JV-15 Caravan Din Damour
BH-4 R-CERT DK UCH EE CH Kingsleah Knocking T’ Sox Off

BIR BIG-2 CACIB INT UCH NORD UCH FI UCH GB CH US CH WW-
10,-11,-12,-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT CHAMPIONAT FI UCH SE VV-15 Papatazin Bee-Rock-
A-Hula
BT-3 R-CERT R-CACIB Stralucire Madame De Pompadour
BT-4 SE JV-15 Kjavu A Story To Tell

Foto: Maud Fast

SKK Västerås Nationell  26/4 (7+6)
Domare Nicklas Eriksson, Sverige

BIR BIG NO UCH SE UCH Tell’s Matrix Reloaded
BH-2 US CH Tell’s Elan Sebring The Womanizer
BH-3 CERT SE V-14 Alphaville’s Cold As Gold

BIM CERT Kjavu Tells It All
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SvVK Munka Ljungby Officiell 9/5 (7+7)
Domare Peter Mazura, Österrike

BIR DK UCH SE LCCH SE UCH Mandinah Just Around The Corner
BH-2 CERT Leejoy’s Flower Power
BH-3 DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Iron Man
BH-4 R-CERT Invite d’Honneur De Hillsbury 

BIM SE LCCH SE UCH Mandinah Joyful Whisper
BT-2 C.I.B. FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH Mandinah Hopeless 
Whisper
BT-3 CERT Leejoy’s Fancy Fatima
BT-4 FI UCH SE UCH Gold’n Copper Get Of My Cloud

Foto: Dan Hansson

SKK Piteå Nationell 16/5 (3+4)
Domare Carl Gunnar Stafberg, Sverige

BIR BIG-4 C.I.B. FI UCH LV CH NORD UCH RU CH SE LCCH Xenos 
Carrodano
BH-2 C.I.B. FI UCH SE JV-12 SE LCCH SE UCH Celestian I Want It 
All
BH-3 CERT Gold’n Copper Fire It Up

BIM CERT Luxurious Ametist Of Strenner’s
BT-2 R-CERT Jangel’s Hell Of An Angel

Foto: Zakarias Lundmark

SKK Hässleholm Internationell 17/5 (8+7)
Domare Ole Staunskjaer, Danmark

BIM CERT CACIB AR CH CL CH Simbad Ebn Rashida Von Hauss-
man
BH-2 R-CACIB FI UCH SE UCH Stralucire MR Peppermint
BH-3 R-CERT Kingsleah Knocking T’ Sox Off

BIR BIG-2 CACIB INT UCH NORD UCH FI UCH GB CH US CH WW-
10,-11,-12,-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 R-CACIB C.I.B. DE CH EE CH FI UCH LV CH NORD UCH 
Kingsleah Star Of Asia
BT-3 CERT CHAMPIONAT Kingsleah My Story
BT-4 R-CERT Abica’s Peek Of Perfect

Foto: Anna Sukhoveeva

SKK Lidköping Internationell 2/5 (4+3)
Domare Svante Frisk, Sverige

BIR CACIB US CH Tells Elan Sebring The Womanizer
BH-2 CERT R-CACIB CHAMPIONAT Eyes Gazing You Talkin’ To Me

BIM CERT CACIB Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi

Foto: Saori Wohlin
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SKK Vänersborg Nationell 
6/6 (3+6)
Domare Leni Finne, Finland

BIR BIG-2 DK UCH SE LCCH 
SE UCH Mandinah Just 
Around The Corner

BIM SE LCCH SE UCH 
Mandinah Joyful Whisper
BT-2 SE UCH Mandinah Ice 
Age
BT-3 CERT Scaramis U 
Remember Me

Foto Pernilla Wickström 
Osietzki

SKK Norrköping Nationell 7/6 (6+4)
Domare Per Lundström, Sverige

BIR BIG-3 SE UCH Tells Makes People Talk
BH-2 SE UCH FI UCH Turn The Lights Down

BIM CERT CHAMPIONAT FI UCH This Alone Is Love

SKK Vännäs Nationell 13/6 (4+6)
Domare Henrik Härling, Sverige

BIR BIG BIS NO UCH SE UCH Tells Matrix Reloaded
BH-2 C.I.B. FI UCH SE JV-12 SE LCCH SE UCH Celestian I Want It 
All
BH-3 CERT Pramya Done In The Dark 
BH-4 R-CERT Gold’n Copper Fire It Up

BIM CERT Jangel’s Hell Of An Angel
BT-2 R-CERT FI UCH LT CH LV CH Pramya Checking Out T’ Boys

Foto: Yvonne Mukkavaara

SvVK Vännäs Officiell 14/6 (2+6)
Domare Lotta Brun, Spanien

BIM C.I.B. FI UCH SE JV-12 SE LCCH SE UCH Celestian I Want It All
BH-2 CERT Pramya Done In The Dark

BIR CERT Pramya Dream On Honey
BT-2 R-CERT Thuja Dress To Impress
BT-3 FI UCH LT CH LV CH Pramya Checking Out T’ Boys

Foto: Yvonne Mukkavaara

SKK Österbybruk Internationell 30/5 (7+6)
Domare Svante Frisk, Sverige

BIR BIG BIS CACIB NO UCH SE UCH Tells Matrix Reloaded
BH-2 CERT R-CACIB White Infinity’s Faraday Effect
BH-3 R-CERT Esbelto’s Norwegian Xo At Dizzny
BH-4 SE JV-14 SE JV-15 Caravan Din Damour

BIM CACIB DK UCH SE UCH Jangel’s Top Model
BT-2 CERT R-CACIB Back Tramp’s Black Jangel
BT-3 R-CERT Kjavu Tells It All

Foto: Kristy Bello Herrera
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SKK Avesta Nationell 14/6 (5+5)
Domare Elisabet Janzon, Sverige

BIR CERT CHAMPIONAT Jangel’s Hawk Eye
BH-2 R-CERT Vindaloo Super U
BH-3 C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Xciting Rattle N’ Hum

BIM FI UCH SE UCH Gold’n Copper Get Of My Cloud
BT-2 CERT Kingsleah Sara
BT-3 R-CERT Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi

Foto: Björn Rosenberg

SvVK Tånga Hed Officiell 20/6 (6+7)
Domare Rasma Ergle, Lettland

BIR BIS-4 CERT Orientalwind’s Zephyros
BH-2 SE UCH Orientalwind’s Hurricane
BH-3 R-CERT Invite d’Honneur De Hillsbury
BH-4 SE UCH Moorflower’s Live Forever

BIM CERT Alphaville’s Frozen Asset
BT-2 C.I.B. FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH Mandinah Hopeless 
Whisper
BT-3 C.I.B. DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Khaos Badajoz

SKK Gällivare Internationell 28/6 (5+2)
Domare Tiina Taulos, Finland

BIR CACIB FI UCH LT CH RU CH SE UCH Shou Gerat Shelkovy 
Veter
BH-2 C.I.B. FI UCH LV CH NORD UCH RU CH SE LCCH Xenos 
Carrodano
BH-3 R-CACIB C.I.B. FI UCH SE JV-12 SE LCCH SE UCH Celestian 
I Want It All
BH-4 CERT Nightwind Victory Dreams

BIM CERT Jangel’s Hell Of An Angel

Foto: Elenea Osotova

SKK Borås Nationell 28/6 (9+11)
Domare Sanda Terzic, Kroatien

BIR BIG-2 NO UCH SE UCH Tells Matrix Reloaded
BH-2 DK UCH SE LCCH SE UCH Mandinah Just Around The Corner
BH-3 FI UCH SE UCH Stralucire Mr Peppermint
BH-4 CERT Kingsleah Knocking T’ Sox Off
R-CERT Kingsleah Hunky Dory

BIM SE LCCH SE UCH Mandinah Joyful Whisper
BT-2 CERT Jangel’s Time After Time
BT-3 R-CERT Stralucire Madame De Pompadour
BT-4 Kingsleah Sara

Foto: Tina Bäck
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SKK Piteå Internationell 4/7 (7+4)
Domare Laura Cox, Irland

BIR BIG-3 C.I.B. FI UCH LV CH NORD UCH RU CH SE LCCH Xenos 
Carrodano
BH-2 CACIB C.I.B. FI UCH SE JV-12 SE LCCH SE UCH Celestian I 
Want It All
BH-3 R-CACIB FI UCH SE UCH Hienohelman Odysseus
BH-4 CERT Nightwind Victory Dreams

BIM CACIB FI UCH SE UCH Sheralji Ultra Magnetic
BT-2 CERT R-CACIB FI JV-14 White Infinity’s Far Far Away
BT-3 FI UCH LT CH LV CH NO UCH SE UCH Kingsleah Arabella

Foto: Ingrid Moholm

SvVK Råneå Officiell 5/7 (5+5)
Domare Colleen Khoury, Australien

BIM C.I.B. FI UCH LV CH NORD UCH RU CH SE LCCH Xenos Car-
rodano
BH-2 C.I.B. FI UCH SE JV-12 SE LCCH SE UCH Celestian I Want It 
All
BH-3 CERT Gold’n Copper Fire It Up
BH-4 R-CERT Punapaulan Noki

BIR CERT Jangel’s Hell Of An Angel
BT-2 R-CERT Sheralji Queen Of Revenge
BT-3 FI UCH LT CH LV CH NO UCH SE UCH Kingsleah Arabella
BT-4 FI UCH SE UCH Sheralji Ultra Magnetic

Foto: Ingrid Moholm

SKK Alfta Nationell 5/7 (4+2)
Domare Tuula Savolainen, Finland

BIM SE UCH Back Tramp’s Black Out
BH-2 DK UCH SE UCH Moorflower’s Capolavoro
BH-3 CERT CHAMPIONAT Orientalwind’s Zephyros

BIR C.I.B. DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Khaos Badajoz
BT-2 CERT Back Tramp’s Black Jangel

Foto: Saori Wohlin

SKK Tvååker Internationell 10/7 (7+11)
Domare Liz-Beth Liljeqvist, Sverige

BIR CACIB AR CH CL CH SE UCH Simbad Ebn Rashida Von Hauss-
man
BH-2 CERT R-CACIB White Infinity’s Faraday Effect
BH-3 DK UCH SE LCCH SE UCH Mandinah Just Around The Corner
BH-4 DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Iron Man

BIM CACIB SE LCCH SE UCH Mandinah Joyful Whisper
BT-2 CERT R-CACIB CHAMPIONAT Scaramis U Remember Me
BT-3 R-CERT Celestian Lily Of The West
BT-4 DK UCH SE UCH Leejoy’s Delicious Delight

Foto: Anna Sukhoveeva 
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SKK Tvååker Nationell 11/7 (10+10)
Domare Bertil Lundgren, Sverige

BIM AR CH CL CH SE UCH Simbad Ebn Rashida Von Haussman
BH-2 CERT White Infinity’s Faraday Effectt
BH-3 DK UCH SE LCCH SE UCH Mandinah Just Around The Corner
BH-4 R-CERT Chawwa’s Camelot

BIR BIG-2 INT UCH NORD UCH FI UCH GB CH US CH WW-10,-11,-
12,-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 SE UCH SE V-11 Jangel’s Hell Of A Dream
BT-3 SE UCH Mandinah Just About Love
BT-4 SE LCCH SE UCH Mandinah Joyful Whisper
CERT Nightwind Unique Queen For Khaos

Foto Sven Westerblad

SKK Köping Internationell 18/7 (13+8)
Domare D Stewart-Ritchie, Storbritannien

BIM CACIB SE UCH Orientalwind’s Hurricane
BH-2 R-CACIB SE UCH Back Tramp’s Black Out
BH-3 C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Xciting Rattle N’ Hum
BH-4 SE UCH Karakush Bad Bad Leroy Brown
CERT CHAMPIONAT Kingsleah Knocking T’ Sox Off
R-CERT Leejoy’s Fire Fox

BIR CERT CACIB CHAMPIONAT FDI HTMI RLD N Kingsleah Crazy 
Horse
BT-2 R-CERT R-CACIB Alaqadar Courtesan
BT-3 Back Tramp’s Black Jangel
BT-4 Khaos Zale Peace Of Light

Foto Saori Wohlin

SKK Ransäter Internationell 25/7 (5+1)
Domare Birgitta Svarstad, Sverige

BIR CACIB SE UCH Karakush Bad Bad Leroy Brown
BH-2 CERT Esbelto’s Norwegian Xo At Dizzny
BH-3 R-CERT R-CACIB Kingsleah St Germain

SvA Strömsholm Officiell 25/7 (32+37)
Domare Barbara Arndt, Kanada

BIM CERT White Infinity’s Faraday Effect
BH-2 C.I.B. DK UCH HR CH NORD UCH SE V-12 SL CH Khaos d’ 
Aram
BH-3 R-CERT Vindaloo Super U
BH-4 Kingsleah Angel Dust

BIS INT UCH NORD UCH FI UCH GB CH US CH WW-10,-11,-12,-13 
Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT Jangel’s Time After Time
BT-3 NORD V-11 SE UCH Elsto Khariz Amazing Amanda
BT-4 R-CERT Jangel’s Hell Of An Angel

Foto Anna Sukhoveeva
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SvVK Strömsholm Officiell 26/7 (25+29)
Domare Russel McFadden, USA

BIM NO UCH SE UCH Tells Matrix Reloaded
BH-2 RU CH SE UCH SE V-15 Amal Salang Coeur d’coeurs
BH-3 DK UCH SE LCCH SE UCH Mandinah Just Around The Corner
BH-4 CERT White Infinity’s Faraday Effect
R-CERT Khaos D’ Spoonmaker

BIR CERT SE JV-15 Kjavu A Story To Tell
BT-2 Kjavu Tells It All
BT-3 R-CERT Amal Salang Flower Power
BT-4 SE LCCH SE UCH Mandinah Joyful Whisper

Foto Anna Sukhoveeva

SvVK Svenstavik Officiell 1/8 (7+4)
Domare Petter Fodstad, Norge

BIR CERT Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman
BH-2 DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Esbelto’s I’m Worth The 
Wait
BH-3 R-CERT Amal Salang Express Yourself
BH-4 Esbelto’s Shaking My Tail Feather

BIM CERT CHAMPIONAT US CH Falak Bint Zulema Von Haussman

Foto Jonny Hedberg

SvVK Svenstavik Internationell 2/8 (8+4)
Domare Birgitta Svarstad, Sverige

BIR CERT CACIB Amal Salang Express Yourself
BH-2 R-CACIB LV CH NO UCH SE JV-13 SE UCH Jangel’s Eye 
Catching
BH-3 DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Esbelto’s I’m Worth The 
Wait
BH-4 R-CERT Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman

BIM INT UCH NORD UCH FI UCH GB CH US CH WW-10,-11,-12,-13 
Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT Esbelto’s Pink Silhouette

Foto Britt Helen Waldum 

SKK Askersund Nationell 8/8 (7+7)
Domare Henrik Härling, Sverige

BIM CERT White Infinity’s Faraday Effect
BH-2 R-CERT Jangel’s To Hot To Handle
BH-3 Kingsleah Angel Dust

BIR BIG-2 CERT CHAMPIONAT AR CH CL CH Shaira Bint Benasid 
Von Haussman
BT-2 SE UCH SE V-11 Jangel’s Hell Of A Dream
BT-3 R-CERT Jangel’s Time After Time
BT-4 Vindaloo Come Back

Foto Erika Heilmann
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SKK Ronneby Internationell 9/8 (4+4)
Domare Gunnar Nymann, Danmark

BIM CERT CACIB CHAMPIONAT Xaga’s Harry Potter
BH-2 R-CERT R-CACIB Leejoy’s Dazzling Dude

BIR CACIB DK UCH SE UCH Leejoy’s Delicious Delight
BT-2 CERT R-CACIB Leejoy’s Fancy Fatima

SKK Eskilstuna Nationell 15/8 (9+8)
Domare Kjell Lindström, Sverige

BIM NO UCH SE UCH Tells Matrix Reloaded
BH-2 CERT Moorflower’s Moonlight
BH-3 R-CERT White Infinity’s Faraday Effect
BH-4 SE UCH Back Tramp’s Black Out

BIR BIG BIS-4 INT UCH NORD UCH FI UCH GB CH US CH WW-
10,-11,-12,-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 SE UCH SE V-11 Jangel’s Hell Of A Dream
BT-3 CERT Kjavu Tells It All
BT-4 R-CERT Moorflower’s Moonshadow

Foto Sven Westerblad

SvVK Bjurholm Officiell 15/8 (6+4)
Domare Louis Dehaes, Belgien

BIR C.I.B. FI UCH SE JV-12 SE LCCH SE UCH Celestian I Want It All
BH-2 CERT CHAMPIONAT Vindaloo Super U
BH-3 R-CERT Khaos d’ Spoonmaker
BH-4 C.I.B. FI UCH LV CH NORD UCH RU CH SE LCCH Xenos 
Carrodano

BIM CERT Jangel’s Never Trust A Lady
BT-2 R-CERT Vindaloo Magic U
BT-3 Thuja Dress To Impress

Foto Ingrid Moholm

SKK Norrköping Internationell 16/8 (13+10)
Domare Arne Foss, Norge

BIM CACIB NO UCH SE UCH Tells Matrix Reloaded
BH-2 R-CACIB AR CH C.I.B. CL CH SE UCH Simbad Ebn Rashida 
Von Haussman
BH-3 CERT White Infinity’s Faraday Effect
BH-4 SE UCH Kingsleah Knocking T’ Sox Off
R-CERT Kingsleah Angel Dust

BIR INT UCH NORD UCH FI UCH GB CH US CH WW-10,-11,-12,-13 
Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CACIB DK UCH NO UCH SE UCH US CH Awbari Candy Rain
BT-3 CERT CHAMPIONAT Moorflower’s Moonshadow
BT-4 R-CERT Kjavu Tells It All

Foto Saori Wohlin
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SKK Täby Nationell 22/8 (7+6)
Domare Marie Gadolin, Sverige

BIM NO UCH SE UCH Tells Matrix Reloaded
BH-2 CERT Moorflower’s Moonlight
BH-3 R-CERT Yhazin Freelancer
BH-4 SE UCH Moorflower’s Live Forever

BIR BIG-2 Moorflower’s Moonshadow
BT-2 CERT Khaos Zale Peace Of Light
BT-3 R-CERT Back Tramp’s Black Jangel
BT-4 Alphaville’s Finger Lickin’ Good

Foto Maud Fast

SKK Backamo Nationell 23/8 (4+7)
Domare Arvid Göransson, Sverige

BIM AR CH C.I.B. CL CH SE UCH Simbad Ebn Rashida Von Hauss-
man
BH-2 CERT Kingsleah Hunky Dory
BH-3 R-CERT Yhazin The Golddigger

BIR BIG BIS INT UCH NORD UCH FI UCH GB CH US CH WW-10,-
11,-12,-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT CHAMPIONAT Celestian Lily Of The West
BT-3 R-CERT Jangel’s Some Like It Hot
BT-4 SE UCH Scaramis U Remember Me

Foto Sven Westerblad

SKK Överkalix Nationell 23/8 (6+2)
Domare Hlebarov Antoan, Bulgarien

BIR BIG-3 C.I.B. FI UCH SE JV-12 SE LCCH SE UCH Celestian I 
Want It All
BH-2 C.I.B. FI UCH LV CH NORD UCH RU CH SE LCCH Xenos 
Carrodano
BH-3 CERT Kristmas Lav Zefirantes
BH-4 R-CERT Punapaulan Kanttori

BIM CERT Agha Djari’s Just Gold N’ Copper
BT-2 R-CERT Sheralji Queen Of Revenge

Foto Victoria Lindtvedt

SKK Visby Nationell 29/8 (1+3)
Domare Ales Novak, Slovenien

BIM C.I.B. NORD UCH Jangel’s Undercover Lover

BIR BIG-2 INT UCH NORD UCH FI UCH GB CH US CH WW-10,-11,-
12,-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT Alaqadar Courtesan

Foto Sven Westerblad
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SKK Visby Internationell 30/8 (2+3)
Domare Gunnar Nymann, Danmark

BIM CACIB C.I.B. NORD UCH Jangel’s Undercover Lover
BH-2 R-CACIB AR CH C.I.B. CL CH SE UCH Simbad Ebn Rashida 
Von Haussman

BIR BIG-3 CACIB INT UCH NORD UCH FI UCH GB CH US CH WW-
10,-11,-12,-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman

Foto Sven Westerblad

SVVK Visby Officiell 31/8 (0+2)
Domare Ian Rasmussen, Australien

BIR CERT Alaqadar Courtesan

Foto Ewa Backman

SKK Öland Nationell 5/9 (4+3)
Domare Marie Gadolin, Sverige

BIM AR CH C.I.B. CL CH SE UCH Simbad Ebn Rashida Von Hauss-
man
BH-2 CERT Leejoy’s Essence Of True Life
BH-3 R-CERT Kingsleah Hunky Dory

BIR BIG BIS-2 INT UCH NORD UCH FI UCH GB CH US CH WW-
10,-11,-12,-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT CHAMPIONAT US CH Kingsleah Million Dollar Baby

Foto Jonny Hedberg 

SKK Eslöv Nationell 12/9 (5+3)
Domare Jan Törnblom, Sverige

BIR SE UCH Orientalwind’s Zephyros
BH-2 SE UCH Orientalwind’s Hurricane
BH-3 CERT Kingsleah Hunky Dory

BIM CERT Orientalwind’s Mistral
BT-2 C.I.B. DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Khaos Badajoz

Foto Oskar Otterberg
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SvVK Lund Officiell 13/9 (7+10)
Domare Graham Hill, England

BIR BIS DK UCH SE LCCH SE UCH Mandinah Just Around The 
Corner
BH-2 CERT Leejoy’s Dazzling Dude
BH-3 R-CERT Invite d’Honneur De Hillsbury
BH-4 SE UCH Orientalwind’s Zephyros

BIM SE LCCH SE UCH Mandinah Joyful Whisper
BT-2 CERT Orientalwind’s Mistral
BT-3 C.I.B. DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Khaos Badajoz
BT-4 SE UCH Celestian Lily Of The West

SKK Högbo Bruk Internationell 13/9 (10+8)
Domare Igor Vyguzov, Ryssland

BIR BIG BIS CACIB NO UCH SE UCH Tells Matrix Reloaded
BH-2 R-CACIB DK UCH SE UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-3 CERT White Infinity’s Faraday Effect
BH-4 R-CERT Moorflower’s Moonlight

BIM CACIB DK UCH SE UCH Jangel’s Top Model
BT-2 CERT R-CACIB Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi
BT-3 SE UCH SE V-11 Jangel’s Hell Of A Dream
BT-4 R-CERT Back Tramp’s Black Jangel

Foto Maud Fast

SvVK Boden Officiell 26/9 (2+2)
Domare Per Iversen, Norge

BIM C.I.B. FI UCH SE JV-12 SE LCCH SE UCH Celestian I Want It All
BH-2 C.I.B. FI UCH LV CH NORD UCH RU CH SE LCCH Xenos 
Carrodano

BIR CERT Jangel’s Hell Of An Angel

Foto Yvonne Mukkavaara

SKK Sundsvall Internationell 10/10 (11+12)
Domare Regina Tromp-Prujin, Holland

BIM CACIB AR CH C.I.B. CL CH DK UCH LV CH SE UCH Simbad 
Ebn Rashida Von Haussman
BH-2 R-CACIB FI UCH SE UCH Yhazin Finders Keepers
BH-3 CERT Temper Sugar Rush
BH-4 R-CERT Leejoy’s Dazzling Dude

BIR CACIB INT UCH NORD UCH FI UCH GB CH US CH WW-10,-
11,-12,-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 R-CACIB FI UCH SE UCH Hienohelman Zazzera
BT-3 CERT Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi
BT-4 R-CERT Pramya Eyes On Me Please

Foto Maud Fast
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SvVK Timrå Officiell 11/10 (7+7)
Domare Antoan Hlebarov, Bulgarien 

BIR CERT CHAMPIONAT Leejoy’s Dazzling Dude
BH-2 DK UCH SE UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-3 R-CERT Alphaville’s Whet Your Appetite
BH-4 Leejoy’s Flying Firebolt

BIM CERT Vindaloo Come Back
BT-2 R-CERT Pramya Eyes On Me Please
BT-3 Jangel’s Never Trust A Lady

Foto Maud Fast

SvVK Vallentuna Officiell 18/10 (3+9)
Domare Carina Ekwall, Sverige

BIR CERT White Infinity’s Faraday Effect
BH-2 DK UCH NO LCCH SE LCCH SE UCH Alphaville’s Scene 
Stealer

BIM SE UCH SE V-11 Jangel’s Hell Of A Dream
BT-2 SE UCH Jangel’s Just To Die For
BT-3 CERT Alphaville’s Finger Lickin’ Good
BT-4 C.I.B. DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Khaos Badajoz
R-CERT Oshanameh’s My Oh My

Foto Maud Fast

SKK Växjö Internationell 30/10 (3+8)
Domare Magnus Hagstedt, Sverige

BIM CACIB AR CH C.I.B. CL CH LT CH LV CH SE UCH Simbad Ebn 
Rashida Von Haussman
BH-2 R-CACIB DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Just 
Around The Corner

BIR BIG-3 CACIB INT UCH NORD UCH FI UCH GB CH US CH WW-
10,-11,-12,-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT Golddragon Born To Run
BT-3 R-CERT R-CACIB Jangel’s Some Like It Hot

Foto Anna Sukhoveeva

SKK Stockholm Internationell 12/12 (25+17)
Domare Jennifer Dove, UK

BIR CERT CACIB NORD V-15 White Infinity’s Faraday Effect
BH-2 R-CACIB AR CH C.I.B CL CH LT CH LV CH SE UCH Simbad 
Ebn Rashida Von Haussman
BH-3 SE UCH Mandinah Just Your Imagination
BH-4 R-CERT Yhazin Freelancer

BIM CACIB NORD V-15 NO V-15 NORD & DK UCH US CH Awbari 
Candy Rain
BT-2 NORD VV-15 SE UCH Jangel’s Just To Die For
BT-3 R-CACIB INT UCH NORD UCH FI UCH GB CH US CH WW-
10,-11,-12,-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-4 DK UCH EE CH FI UCH SE LCCH SE UCH Nabila’s Tiffany
CERT CHAMPIONAT Back Tramp’s Black Jangel
R-CERT NORD JV-15 Pramya Eyes On Me Please
Foto Maud Fast

*
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FREESTYLE - klass 1

23,15 p, uppflyttningspoäng

RALLYLYDNAD - nybörjarklass 

Kingsleah Sara

RALLYLYDNAD - mästarklass 

AGILITY - hoppklass 2  

2015-07-24 Borlänge

FREESTYLE
Freestyle är en av de yngsta officiella hundsporter och går ut på att hunden utför konster och 
gör tricks till musik. Heelwork To Music är en variant av freestyle, även det till musik. I en free-
styletävling utför föraren och hunden tillsammans ett program till musik. Det är en hundsport 
med ett stort mått av frihet, man får gärna vara kreativ och originell när man skapar e fram-
trädandet och man kan göra en personlig tolkning av musiken man valt. Väl inne i ringen ska 
det synas att samarbetet är glädjefyllt, hunden ska helst både glatt och villigt åtlyda förarens 
signaler.

Kingsleah Sara

RALLYLYDNAD
Rallylydnad är en sport där hund och förare genomför en bana med 12-20 moment (antalet 
beror på svårighetsgrad). Varje moment illustreras av en skylt som med text och bild beskriver 
hur övningen ska utföras. På skylten kan det exempelvis stå ”360 grader höger”, ”slalom”, 
”sitt”, ”ligg” eller ”skicka över hinder”. Totalt finns det cirka 70 moment i fyra klasser: Nybörjare, 
Fortsättning, Avancerad och Mästare.

92 p, kvalificerat resultat

72 p, kvalificerat resultat, NY TITEL: RLD M 

AGILITY
I agility ska hund och förare tillsammans klara en hinderbana på kortast möjliga tid, samt utan 
misstag eller vägringar. I Sverige fick agility status som officiell hundsport 1987 och numera 
anordnas kurser och tävlingar runt om i landet. Agility är en av de populäraste hundsporterna 
med runt 100 000 starter varje år.

8:e placering, uppflyttningspinne

2015-07-11 Linköping HU

2015-05-02 Torsby BK

2015-01-31 Smålandssternars BK
FD1 RLDN RLDF RLDA Khaos Deewhy 84 p, kvalificerat resultat

2015-03-22 Åhus BK
FD1 RLDN RLDF RLDA Khaos Deewhy

FD1 HTM1 RLD N SE UCH 
Kingsleah Crazy Horse

KINGSLEAH SARA

KHAOS DEEWHY

KINGSLEAH CRAZY HORSE

Alla definitioner är hämtade från SKK.se
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LURE COURSINGRESULTAT 2015
Foto Kjell-Rickard Brevik & Camilla Fritz

SJÖBO, NATIONELLT 12/4
Årets första LC prov var även i år förlagt till Skåne (Sjöbo). Åtta afghanhundar deltog jämnt fördelade på 4 hanar och 4 tikar. För provet gällde även 
uttagning till EM dit en tik och en hane hade möjlighet att kvalificera sig. Första plats och CERT gick till den unga tiken Vindaloo Love U som var 
helt överlägsen i båda sina lopp! Dömde gjorde Marie Jarl och Thomas Brandt.

1. 337 p - CERT - Vindaloo Love U (t) 
2. 327 p - Awbari Techno Beat (h) 
3. 311 p - Vindaloo Super U (h) 
4. 304 p - C.I.B. NORD UCH Elisa Du Menuel Galopin (t) 
5. 303 p - SE & DK UCH NORD LCCH Mandinah Just Around The Corner
6. 299 p - SE &  DK UCH NORD LCCH Mandinah Iron Man (h) 
7. 298 p - SE LCCH Scented Brandi Chastain, FI (t) 
8. 283 p - DK UCH Abicas Kind Of Belle, DK (t) 

CERT - Vindaloo Love U, Foto Christian Magnusson

MARIESTAD, INTERNATIONELLT 19/4
Provplatsen i Mariestad hade två fina fält, ett med en teknisk bana och det andra fältet som bland annat mätte hundarnas kondition. I och med det 
höga antalet deltagande hundar sprang hanar och tikar var för sig. Även för detta prov gällde uttagning till EM för en tik och en hane. 
Det fanns mycket bra parkeringsmöjligheter alldeles intill banorna och utmärkta promenadstråk för rastning av hundarna. Det var 18 hundar (8+10) 
som deltog där sju hanar och åtta tikar placerade sig. På första plats med CERT och CACIB kom även på detta prov den duktiga tiken Vindaloo 
Love U och på första plats med CERT och CACIB bland hanarna kom kullbrodern Vindaloo Super U. 
Dömde gjorde Beritt Dyka (DE), Yvette Charlesdotter (SE), Dagmar Kohl (DE) och Robert Dirksen (SE).

TIKAR
1. 352 p - CERT - CACIL - Vindaloo Love U
2. 346 p - R-CACIL - Faunin Twisted Sister, FI 
3. 342 p - Kirman Uzma, FI
4. 337 p - SE & DK UCH Orientalwind’s Náschia 
5. 337 p - SE & DK UCH NORD LCCH Mandinah Joyful Whisper
6. 331 p - SE UCH Yhazin Flashy Looking Lady
7. 330 p - C.I.C. SE UCH SE & NO LCCH Khaos Gillianne
8. 327 p - Azarang Hur Gick Det Sen, FI 

HANAR
1. 347 p - CERT - CACIL - Vindaloo Super U
2. 339 p - R-CACIL - Kirman Uzair, FI
3. 339 p - Awbari Techno Beat
4. 333 p - SE & DK UCH NORD LCCH Mandinah Just Around The Corner
5. 331 p - SE & DK UCH Moorflower’s Capolavoro 
6. 331 p - SE &  DK UCH NORD LCCH Mandinah Iron Man (h) 
7. 328 p - SE UCH Orientalwind’s Zephyros

CERT - CACIL - Vindaloo Super U, Foto Helena WiströmCERT - CACIL - Vindaloo Love U, Foto Irene Holmsten
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ÄNGEBO, BJURÅKER, NATIONELLT 9/5
Provplatsen hade ett härligt kuperat fält med en bana på ca 700 meter med den hoppande haren som hundarna älskar! 
Dagen innan provet regnade det ihållande vilket innebar att fältet var mycket blött, därför senarelades starten något. Tio hundar placerade sig av 
de elva (7+4) som deltog. Afghanhundarna var först ut och ”ungdomarna” placerade sig i topp även på detta prov. Första plats med CERT gick 
återigen till den superduktiga tiken Vindaloo Love U. Dömde gjorde Robert Dirksen och Mats Carlsson.

1. 333 p - CERT - Vindaloo Love U (t) 
2. 332 p - Vindaloo Super U (h)
3. 325 p - C.I.C. SE UCH SE & NO LCCH Khaos Gillianne (t) 
4. 306 p - SE & DK UCH Orientalwind’s Náschia (t)
5. 299 p - Awbari Techno Beat (h)
6. 296 p - Vindaloo Feel U (h)
7. 293 p - SE & DK UCH SE & NO LCCH Alphaville’s Scene Stealer (h)
8. 285 p - SE UCH Orientalwind’s Zephyros (h)
9. 248 p - Jangel’s Never Trust A Lady (t)
10. 246 p - C.I.B SE & FI UCH SE LCCH SE JV-12 Celestian I Want  It All (h)

CERT - Vindaloo Love U, Foto Irene Holmsten

KARBENNING, NORBERG, INTERNATIONELLT 17/5
Fältet var härligt kuperat, med möjlighet att följa loppen från början till slut. Under hela natten hade det regnat och fältet var ganska blött men båda 
loppen gick att genomföra utan problem, fastän regnet periodvis skvalade ner! Sex hundar placerade sig av de sju (2+5) som deltog. På första 
plats med CACIL kom duktiga Khaos Gillianne. På andra plats kom unga Vindaloo Feel U med CERT och R-CACIL, som kommer att bli CACIL. 
Dömde gjorde Bernd Rahms (DE), Peter Grimm (DE) och Yvette Charlesdotter (SE).

1. 360 p - CACIL - C.I.C. SE UCH SE & NO LCCH Khaos Gillianne (t) 
2. 354 p - CERT - R-CACIL - Vindaloo Feel U (h)
3. 354 p - Awbari Techno Beat (h)
4. 347 p - SE UCH Orientalwind’s Zephyros (h)
5. 347 p - SE & DK UCH Orientalwind’s Náschia (t) 
6. 344 p - SE & DK UCH Moorflower’s Capolavoro (h)

Vid prisutdelningen hade så gott som samtliga bilar kört fast! Regnet 
gjorde att parkeringen mest liknade en lervälling och bilar, husvagnar 
och husbilar fastnade och kom inte loss med egen kraft. Med sand och 
traktorhjälp kom dock sista bilen loss strax före midnatt. En stor eloge 
till alla funktionärer och traktorföraren som ställde upp på söndagskväl-
len.

CERT - R-CACIL - Vindaloo Feel U, Foto Helena Wiström CACIL - Khaos Gillianne, Foto Saori Wohlin

>>
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SÖDERKÖPING, HUSBY SÄTERI, NATIONELLT 5/7
Första loppet startade redan 07.30 och först ut var afghanhundarna. Snabbt steg temperaturen och solen låg het över fältet som inte hade någon 
skugga eller svalka. Banan kortades och hundarna kom i mål utan större ansträngning men det blev endast ett lopp. Sex hundar placerade sig av 
de åtta (4+4) som deltog. På första plats kom återigen duktiga tiken Vindaloo Love U med CERT. 
Dömde gjorde Ingrid Ydreborg och Charlotte Andersson.                                                                                

1. 168 p - CERT - Vindaloo Love U (t) 
2. 165 p - Vindaloo Magic U (h)
3. 163 p - Awbari Techno Beat (h)
4. 147 p - Vindaloo Feel U (h)
5. 142 p - SE LCCH Scented Brandi Chastain, FI (t) 
6. 134 p - C.I.B. NORD UCH Elisa Du Menuel Galopin (t) 

CERT - Vindaloo Love U, Foto Irene Holmsten

SJÖBO, NATIONELLT 18/7
Vi hade tur med vädret för det hade ösregnat dagen innan men allt 
flöt på perfekt! Hundarna lyckades också undvika alla ”koblaffor” som 
fanns överallt på fältet och även utfanför! Fem hundar placerade sig 
av de sju (4+3) som deltog. Det var löpande prisutdelning efter varje 
ras, vilket uppfattades som mycket positivt med tanke på att många 
hade lång resväg hem. På första plats med CERT kom den unga tiken 
Alphaville’s Finger Lickin´Good, som deltog i sitt första LC prov. Dömde 
gjorde Agneta Doverholt och Jonny Hedberg.

1. 337 p - CERT - Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t)
2. 336 p - Vindaloo Magic U (t)
3. 324 p - Awbari Techno Beat (h)
4. 314 p - SE & DK UCH NORD LCCH Mandinah Iron Man (h)
5. 289 p - SE & DK UCH SE & NO LCCH Alphaville’s Scene Stealer (h)

BJURHOLM, NATIONELLT 16/8
Det är alltid trevligt att besöka Bjurholm, som hade officiell utställning 
första dagen, med gemensam middag som SvVK’norra bjöd på och 
andra dagen var det dags för LC provet. Fältet var mycket bra och 
åskådarvänligt, och loppen kunde man följa från start till mål. Vädret var 
det bästa tänkbara och hos Camillas kök hittade man utsökta godsaker! 
Sex hundar placerade sig av de 7 (2+5) som deltog. Första plats med 
CERT gick till duktiga tiken Vindaloo Magic U. Dömde gjorde Markku 
Mähönen, Finland och Louis Dehaes, Belgien.

1. 356 p - CERT - Vindaloo Magic U (t)
2. 352 p - SE UCH Vindaloo Super U
3. 341 p - Awbari Techno Beat
4. 334 p - SE & DK UCH SE & NO LCCH Alphaville’s Scene Stealer (h) 
5. 297 p - C.I.B SE & FI UCH SE LCCH SE JV-12 Celestian I Want  It All (h)
6. 281 p - Punapaulan Lakimies, FI

CERT - Alphaville’s Finger Lickin’ Good, Foto Birgitta Strömberg

CERT - Vindaloo Magic U, Foto  Jenny Södergren
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NYLAND, NATIONELLT 20/9
På provet deltog 7 (3+4) afghanhundar. På första plats med Cert kom den unga duktiga tiken Vindaloo Magic U. 
Dömde gjorde Geir Hammer, NO och Lars-Göran Larsson, SE                                                                              

1. 353 p - CERT - Vindaloo Magic U (t)
2. 347 p - SE UCH Vindaloo Super U (h) 
3. 340 p - Awbari Techno Beat (h)
4. 335 p - Vindaloo Love U (t)
5. 323 p - Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t)
6. 320 p - SE UCH Orientalwind’s Zephyros (h)
7. 319 p - SE & DK UCH Orientalwind’s Náschia (t) 

CERT - Vindaloo Magic U, Foto Irene Holmsten

CLAESTORP, KATRINEHOLM 3/10
Afghanhundarna startade först och dimman låg tät inför start men försvann snabbt och vi fick uppleva en härlig höstdag på årets sista LC prov. 
Första omgången var banan över 800 meter och ganska tung eftersom gräset var blött. Till andra omgången kortades banan till drygt 600 meter. 
Parkera kunde vi göra precis intill fältet och då se vartenda lopp, vilket var mycket positivt. Det fanns även möjlighet att köpa lunch och fika. Del-
tagande hundar var 7 (3+4). På första plats med CERT kom unga duktiga hanen Vindaloo Super U. 
Dömde gjorde Jonny Hedberg och Robert Dirksen.

1. 323 p - CERT - SE UCH Vindaloo Super U (h)
2. 321 p - Vindaloo Magic U (t)
3. 297 p - SE & DK UCH Orientalwind’s Náschia (t)
4. 294 p - SE UCH Orientalwind’s Zephyros (h)
5. 292 p - Alphaville’s Finger Licking Good (t)
6. 283 p - SE & DK UCH SE & NO LCCH Alphaville’s Scene Stealer (h) 
7. 244 p - C.I.C. SE UCH SE & NO LCCH Khaos Gillianne (t) 

CERT - Vindaloo Super U, Foto Sanna Persson

Det man kan konstatera efter en summering av årets prov är att det var ”ungdomarnas år” med helt suveräna resultat 
men även de ”äldre” gör så bra ifrån sig på bruksproven, där alla får möjlighet att jaga! Det är roligt att det hela tiden 
kommer nya generationer till LC-fältet!

Vi ses på fältet till våren!

Yvette
*
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Detta är frågorna som ligger 
till grund för varje enskild in-
tervju.

1. Berätta kort om dig själv, 
vem är du och vilka hundar 
har du? När kom den första 
afghanen i huset? 

2. Hur kommer det sig att du 
började med lure coursing, 
och hur länge har du hållit 
på? Gör du även andra saker 
med hundarna än LC? 

3. Har du utbildat dig inom 
lure coursing, i så fall till 
vad? Vad fick dig att villa gå 
vidare från att bara tävla till 
att också vara funktionär? 

4. Har du några tips till en 
nybliven valpägare, hur gör 
man för att få valpen att jaga 
trasan? Hur har du väckt in-
tresset, eller har det alltid 
funnits där? 

5. En soffpotatis till afghan 
orkar inte släpa sig runt 
fältet, hur mycket iver den 
än har efter trasan. Vad gör 
du för att träna konditionen 
med hundarna? 

6. Har du några andra råd för 
den som vill börja med lure 
coursing? 

7. Om du skulle få ändra på 
något gällande lure cour-
sing, vad skulle det vara?

8. Något annat du vill föra 
fram?

I ANDRA ÄNDAN AV KOPPLET 
Visst är det roligt att veta vad folk tycker och tänker! 

För att veta mera vad lure coursing gänget tycker och tänker kring vår sport kontaktade redaktionen ett antal 
aktiva lure coursingentusiaster för att få svar på frågor kring LC.

Jag heter Christina Gustafsson. Jag fick min 
första afghanhund 1982, och nu har jag hem-
ma fem afghaner, Gabrielle (Mandinah Irresis-
tible Whisper), Ponthus (M Just Around The 
Corner), Marielle (M Joyful Whisper), Tosca 
(M Key To My Heart) och L (M Karismatic 
Whisper)

Allting började med Gabrielle, som tog som 
vana att jaga höns, vildkatter och getter. Hon 
blev kvarterets skräck, och efter begravning 
av 18 höns och tre vildkatter fick jag nog. Jag 
installerade ett 2 meters staket och för att 
Gabrielle skulle få utlopp för sina instinkter 
fick hon börja med lure coursing, och på den 
vägen är vi. 

Pontus och Marielle har liksom Gabrielle fram-
gångsrikt tävlat, och alla tre är mångfaldiga 
lure coursing champions. Dessutom tävlar jag 
i utställningsringarna med mina hundar.

För att kunna hjälpa till på träningar har jag 
utbildat mig till starter.

Jag brukar prova hundarnas intresse vid 6 
månaders ålder. 

För att träna konditionen går jag långa pro-
menader med hundarna, cyklar och åker till 
rastgårdar och släpper, och sen har jag träd-
gården som är perfekt för de unga hundarna

Mitt råd: Gör det! Hundarna älskar LC och det 
är viktigt att hundarna får utöva det dem är 
födda för... och upprätthålla de ursprungliga 
instinkterna.

CHRISTINA GUSTAFSSON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

*
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LENA OCH LARS-GÖRAN LARSSON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vi har haft afghanhundar sedan i början av 
80-talet och hunnit med ett tiotal genom åren. 
De två afghantikar vi har nu kommer från ken-
nel Khaos, Annie som är sju år och Liz som är 
15 månader, dessutom har vi två unga saluki.

För ca 10 år sedan såg vi ett erbjudande om 
”prova på LC ”som Kikki och Simpa från Eds-
byn anordnade i Högbo, vi hade då två afgha-
ner och två salukin. Detta tillfälle regnade bort 
och vi fick istället en genomgång om vad LC  
är för något under taket på högbos dansbana. 
VI tyckte det lät intressant och anmälde oss 
till ett träningstillfälle i Bollnäs, där vi fick se 
hur tevligt hundarna tyckte det var att jaga en 
trasa.

Vi tillhörde då Norrlands LC avdelning och vi 
blev träningsansvariga för Gävlesektionens 
LC och vi körde under några år ett antal trä-
ningar på fälten i Trödje. Jag blev tack vare allt 
pilotande snart godkänd pilot och Lena skötte 
anmälan och startande av hundar. Norrland 
hade brist på LC-domare och jag fick en för-
frågan av Mats Guldenhed om inte jag ville gå 
domarutbildningen, jag anmälde mig och blev 
antagen och är nu domare sedan några år. 

Vår tomt har visat sig vara mycket bra för våra 
hundar att träna på förutom att det kryllar av 
vildkaniner så blir det mycket snabba svängar 
runt träd och buskar. Alla vet hur svårt det är 
att få unga hundar att ta det lugnt så det blir 
ett antal race varje dag på tomten. Inför LC- 
säsongen cyklas hundarna ett par gånger i 
veckan.

Jag skulle vilja att fler uppfödare skulle låta 
sina hundar få prova på LC och att meriterna 
inom LC värderades lika högt som utställning, 
våra älskade afghanhundar är ju ämnade till 
hetsjakt och den egenskapen vill vi att den ska 
bevaras.

YVETTE CHARLESDOTTER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jag heter Yvette och i år är det jubileumsår, 
för det är 40 år sedan min första afghanhund 
kom till vårt hem. Idag består flocken av två 
underbara afghanpojkar (Chicory och Gullit), 
och två härliga 10-åringar Ashrah (sloughi) 
och Neo (galgo español). Yngst är lilla Gullit 
som blir ett år i mars och då kan börja träna 
och förhoppningsvis även på sikt ta sina li-
censlopp och sedan tävla. Själv är jag kassör i 
SvA och PKLC (Provkommittén för Lure Cour-
sing) och är också klubbens poängräknare i 
lure coursing.

Tidigt under 1990-talet kom jag i kontakt med 
lure coursing redan innan den var officiell. 
Vid denna tidpunkt hade jag också två salu-
kis (Karpus o Nicodemus) och Salukiringen 
anordnade träningar och inofficiella LC-prov 
i Bredäng. Här tränade och deltog jag med 
mina hundar på träningar och LC-prov. På trä-
ning var alla vinthundsraser välkomna.

Jag har alltid varvat LC-träning med släphare 
och rundbana för att hundarna ska få så god 
kondition som möjligt och det är alltid roligt att 
variera träningen. Nu har jag också provat på 
agility som alla mina hundar älskar. 

För mig har alltid funktionärsbiten varit ett na-
turligt led i samband med träning, alla hjälps 
åt! Jag är auktoriserad domare i lure coursing 
och i samband med den utbildningen var det 
ett krav att ha genomgått och vara utbildad på 
samtliga funktionärsroller inom lure coursing. 
Både före och efter har jag fortlöpande gått 
kurser för uppfräschning!

Ett tips till en nybliven valpägare kan vara att 
prova på släphare och på så sätt fånga intres-
set. Många kappbanor har släphareträning 
där alla raser är välkomna. Ett annat tips kan 
vara att åka till en träning och låta valpen titta 
på när hundarna jagar och när den blir tillräck-
ligt gammal själv prova på att springa en rak-
sträcka.

Själv brukar jag börja träna mina hundar tidigt 
med valplek, lek (spring) med andra hundar 
och sedan bygga på detta med släphare och 
rundbana allt i en lagom takt, för det ska alltid 
vara roligt! När hunden blir över året är cykel- 
och/eller joggingtur också att rekommendera. 
Naturligtvis varvat med promenader och lek.

Den som vill börja med med lure coursing ska 
inte ha för bråttom för alla hundar är olika. 
Vissa jagar direkt och andra behöver lite mer 
tid men det är en härlig upplevelse att se hur 
stimulerande och roligt hundarna tycker att det 
är att få utlopp för sin jaktinstinkt. Ett extra plus 
är den fina stämning och kamratskap som rå-
der inom lure coursing både på träning som 
LC-prov. 

Om jag fick ändra på något när det gäller lure 
coursing så är det den gemensamma prisut-
delningen. Eftersom många har långa resvä-
gar upplevs det ofta som negativt att behöva 
vänta tills alla raser är klara på ett prov (även 
om det är mycket trevligt). Här skulle jag öns-
ka att prisutdelningen sker löpande efter att 
varje ras är klar, precis som man ibland har 
gjort i Skåne (VKLC’södra).

Välkomna att låta hundarna prova på lure 
coursing - jag lovar ni kommer inte att bli be-
svikna! 

Hoppas vi ses på fältet!

>>
*

*
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Mitt namn är Sofia Lindh och jag är afghan-
uppfödare sedan 2010. 

Utställning och lure coursing är de grenar jag 
aktivt deltar i, den sistnämnda är jag även 
verksam som domare. 

Under 2016 är det hela 25 år sedan den första 
afghanen flyttade hem till mig och idag lever 
jag med ett härligt gäng afghaner mellan 2-14 
års ålder, där den äldsta är SE UCH SE LCCH 
NO UCH INT UCH FI UCH Khaos Zingoalla, 
”Zingo”. 

Zingo är en fantastisk hund och klokast av 
dem alla! I sin ungdom var Zingo en jätte-
duktig lure coursinghund och visade snabbt 
framfötterna på fälten för att 2005 ta sitt sista 
lure coursing cert och blev därmed min första 
LC-champion! Därefter svalnade intresset för 
lure coursing från Zingos sida - det är ju trots 
allt bara en trasa. 

Zingos son, som också lever med mig och 
idag är 10 år gammmal, SE UCH SE LCCH  
Khaos Butu Wargun, ”Hugo”, var också en 
fantastisk LC-hund! Tyvärr avslutades hans 
karriär tidigt på grund av skada.

Ytterligare en karaktär i min flock är NORD 
UCH C.I.B Elisa du Menuel Galopin, ”Alice”, 
och vilken karaktär sen! Det är svårt att beskri-
va Alice och hennes kärlek för lure coursing 
på ett rättvist sätt. Ett tomt fält, en fyrhjuling 
som kör förbi eller att röra sig på ett camping-
område kan få henne att slå över till LC-mode! 

2011 deltog Alice i Europeiska mästerskapen i 
Lure coursing, som det året hölls Holland, väl 
där presterade hon fantastiskt och hamnade 
till slut på prispallen! 2013 födde Alice 7 högt 
älskade, underbara valpar.  

Alice bästa vän och vinstrikaste Lure coursing-
afghan 2012 är officiellt känd som SE UCH 
NORD LCCH DK UCH Kingsleah Tigers Eye 

”Jasper”. Tillsammans med Susanne Håkans-
son har jag haft nöjet att få ha honom som en 
del i min flock och kunnat följa hans enorma 
utveckling.  Jasper är en klok herre som alltid 
haft förmågan att ta saker och ting med ro och 
haft fokus på rätt ställe - på trasan. Även Jas-
per gjorde enormt bra ifrån sig på Europeiska 
mästerskapen i Holland och tog en plats på 
prispallen!

Därefter har vi våra ”Heroes”, som vi kallar 
dem: NO JW-15 SE UCH Vindaloo Super U 
som till vardags kallas ”Ibra”. Han hade ett 
fantastiskt år där han har mycket att tacka sin 
kära mor Alice för - även han nästan spricker 
av lycka när det vankas lure coursing. Ibra 
avslutade 2015 som årets vinstrikaste lure 
coursing-hane! 

Som vinstrikaste LC-hund 2015 stod min fan-
tastiska lilla tjej, och Ibras syster, Vindaloo 
Love U, ”Lilie”. Hon är en mycket begåvad lure 
coursinghund som har otroligt bra fokus kom-
binerat med oslagbar rörlighet - så länge det 
inte regnar, en äkta diva presterar bara med 
torrt, stylat hår!    

Innan jag skaffade afghan och därmed valde 
att viga mitt liv åt dem spenderade jag all min 
lediga tid kring hästar.

År 2004 var året jag blev nyfiken på lure cour-
sing. Intresset blev allt större då jag såg hur 
kul hundarna tyckte att det var vilket fick mig 
att ubilda mig till funktionär och därefter vidare 
till domare. 

Utöver lure coursing deltar jag på utställning 
med många av hundarna och på skoj tränar 
vi lite agility, men framförallt är hundarna ett 
gäng härliga kompisar som gör mig vardag lite 
roligare!

Min erfarenhet är att intresset för jakt varierar 
från individ till individ och därför tänker jag att 
intresset blir större, och sporten i sig, roligare 

Jag heter Nisse Lindholm och bor på vackra 
Åland. Just nu har jag afghanerna  ”Azta”  
C.I.B  Nord UCH FI UCH DK UCH SE UCH 
EE UCH SE LCCh  NO LCCh  CZ UCH  No 
V-12 Nabila’s Tiffany och ” Inez” C.I.C  Nord 
LCCh  FI LCCh  DK LCCh  SE LCCh NO 
LCCh  Scented Brandi Chastain . Mina första 
afghaner skaffade jag 1976.

Mitt lure coursing intresse började då Aztas 
uppfödare pratade om LC  med mej och und-
rade om jag skulle vara intresserad att pröva 
på det.  Sedan var jag till Åkers kanal med 
Inez och hon fick  testa på att springa efter en 
lure . Första tävlingen var på den finska sidan, 
LC tävlingen  ” Talvimaastot” som går på snö  
och där placerade sig Inez på en fjärde plats 
och husse fick blodad tand.
 
Jag har ingen utbildning inom LC, utbildning-
en i Finland går på finska och från Åland till 
finska fastlandet är det 6 timmar med båt så 
det har inte blivit av.
 
Jag har inte gjort något speciellt för att väcka 
intresse , däremot tror jag att det är olika mel-

lan hundarna vilka som är mera ”på” och vilka 
som tar det lugnare och ibland inte alls är in-
tresserade att springa efter trasan.
 
För att hålla konditionen uppe försöker vi vara 
minst varje lördag/ söndag och springa fritt 
med andra vinthundar, ibland drar vi lite rak-
sträckor med dragmaskinen men oftast är det 
”fritt spring” och  någon cykeltur brukar också 
höra till programmet.
 
Mitt tips: Våga fråga !!! Jag fick stor hjälp av 
Yvette första gången ( och flera gånger också 
senare, då jag haft mer eller mindre dumma 
frågor )  när jag tävlade för första gången  i 
Sverige, startordningen skiljer sig mellan den 
finska och svenska LC tävlingen likaså veteri-
närkontroller och lite annat smått och gott som 
är bra att veta.  Så kom fram och fråga och 
diskutera så går det nog bra att börja med LC.
 
Om jag skulle få ändra något så skulle vara 
bra att titta på så som man har i Finland att det 
är poängen som avgör om man får cert  och 
inte placeringen.

NISSE LINDHOLM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SOFIA LINDH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
*
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om det kommer från hjärtat. Givetvis kan små 
valpar leka med saker som påminner om en 
trasa som ren introduktion. Personligen tror 
jag att det är ett eget val i hunden mer än vad 
det handlar om inlärning, så det är inte där jag 
valt att lägga min energi när jag haft valpar. 

Viktigt för mig är att valpar och unga hundar 
får lyckas, vilket också är mitt främsta tips till 
en nybliven afghanägare som vill hålla på med 
lure coursing - utmana hunden i lagom dos. 

När man startar en hund på LC-banan första 
gångerna ska den aldrig bli trött av loppet, väl 
i målgång tycker jag att känslan hos hunden 
bör vara ”En gång till!”, att de vill och kan ge 
ytterligare.

När det gäller träning är som jag tidigare 
nämnt alla hundar olika, därför är det svårt att 

ha en punktlista och en direkt plan på vad som 
ska göras. Min plan och träning ändras hela 
tiden under resans gång. Jag analyserar vad 
de olika hundarna behöver förbättra och vad 
som ger gott resultat rent kondition-och mus-
kelmässigt. 

Viktigt är ändå att träna hundens alla muskler 
och givetvis är en god grundkondition A och 
O! Mina egna hundar får koppelpromenader 
och springer ofta fritt tillsammans i olika typer 
av terräng och landskap. Utöver det anser jag 
att det är extremt viktigt med friskvård för att 
förebygga eventuella skador.

Det är jättekul med lure coursing, att få se af-
ghanen göra det den är skapt för att göra, men 
viktigt är att träna lagom och att se till individen 
- att träna som man gjorde med sin förra är 
inte alltid vad som ger resultat för den du lever 

med nu. Ingen afghan är den andra lik. Fråga 
dig själv ”Vad behöver just den här hunden 
träna på för att bli bättre på lure coursing?”

Om jag skulle få ändra på något: I dagsläget 
utdelas olika många cert beroende på hur 
många hundar som är anmälda. Detta tycker 
inte jag är relevant för den enskilda hundens 
möjlighet att ta cert och vidare championat. 
Hundens egna prestation är vad jag tycker ska 
avgöra huruvida den kan erhålla cert, cacil el-
ler championat, inte antalet startande hundar.

Jag hoppas verkligen att många fler vint-
hundsägare, framförallt afghanägare, upp-
täcker denna underbara sport som så många 
hundar verkligen älskar! Ta dig iväg till när-
maste LC-träning och låt Din hund prova - jag 
tror att ni båda kommer bli fast!

LENA  OCH ANDERS JUNKERGÅRD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anders och Lena, vi är nu 60+, just nu har vi 
3 st afghaner, Maggie 11 år,  SLCC, Khan 10 
år snart, Bästa LC Afghan 2009 och Damour 
2 år med nytagen licens för LC och ska börja 
tävla nu. Vår första afghan kom till oss 1977, 
Ismaelis RolyPoly.

Vi har haft whippet parallellt med afghaner, 
började springa på rundbana med dem, så fick 
höra talas om LC och provade på det, vi har 
hållt på med LC i mer än 10 år. 

Vi har licenser på rundbana och tränar regel-
bundet på olika banor, vi håller även på med 
utställningar. 

Varje hund har haft ett eget område, Maggie 
tränar rallylydnad, Khan tränar agility, Timbak 
höll på med tävlingslydnad. Damour hålller på 
att leta efter sitt område.

Anders är pilot och licensgivare, Lena är li-
censgivare, när vi började var det brist på ak-
tiva funktionärer så vi engagerade oss i detta, 
framför allt då våra Afghaner älskar LC.

Våra afghaner har haft mycket jakt i sig och 
varit med på LC sedan valpstadiet eftersom vi 
har hållit i många träningar. 

Råd till valpägare, var tillsammans med andra 
vinthundar så kommer jaktintresset automa-
tiskt, eller var på  i LC träningar även innan 
valpen får delta så väcks intresset. Om ni inte 
har egen stor trädgård, så finns det rasthagar 
där hundar kan springa fritt, de måste våga 
lära sig att lämna husse/matte, och umgås 
med andra hundar.

När man har flera afghaner och stor tomt så 
blir det naturligt mycket spring, men det räcker 
inte, varje vecka åker vi på rundbaneträning 

under säsongen och regelbunden cykelträ-
ning där afghanen får trava ett antal km för att 
få upp konditionen och må bra.

Finns det ingen LC sektion där ni bor, så ta 
kontakt med den sektion ni tillhör för att till-
sammans kanske ni kan ordna något. Var inte 
rädda att åka några mil, hundarna blir över-
lyckliga och tillfredställda av att springa LC 
och ni får umgås med trevliga vinthundsägare. 

Vår Damour var på en träning när han var 6 
månader och tittade på och umgicks med an-
dra hundar, insöp atmosfären, 1 år senare på 
väg till samma plats började han yla av glädje 
när vi närmade oss, vilket positivt  minne de 
har. 

Om du vill hjälpa till så kontakta din sektion, 
det behövs alltid folk. Var inte rädd för att ta 
kontakt med någon aktiv om ni vill veta mer. 

*

*
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Standard Afghanhund
BAKGRUND/ÄNDAMÅL: 
De första afghanhundarna kom till Storbritannien i början av 1900-talet. En av dem, kallad Zardin, vann mycket spektakulärt på utställningen 1907 
i Crystal Palace, London. Rasen är också känd som Tazi vilket förklarar en likhet med en rysk ras med samma namn. Afghanhund är en av de 
mest välkända vinthundarna i världen. Rasen härstammar från Afghanistans bergsområden där den nyttjades till jakt. Den kan fortfarande jaga 
om den får en chans. Numera är den också en glamorös utställningshund som skall kombinera styrka och värdighet med en lång, silkesaktig päls
och ett orientaliskt uttryck.

HELHETSINTRYCK: Rasen skall ge intryck av styrka och värdighet i kombination med fart och kraft. Huvudet skall bäras stolt.

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR: Det österländska eller orientaliska uttrycket är typiskt för rasen. Afghanen ser på och igenom en. Till sättet är den 
värdig och reserverad med en viss vild obändighet. 

HUVUD 
SKALLPARTI:
Skallen: Skallen skall vara lång, välbalanserad och inte alltför smal. Den skall vara krönt av en lång hårtofs (”top-knot”). Nackknölen skall
vara framträdande.
Stop: Stopet skall vara obetydligt.
ANSIKTE:
Nostryffel: Nostryffeln skall helst vara svart men leverfärg accepteras hos ljusa hundar. 
Nosparti: Nospartiet skall vara långt med kraftiga käkar.
Käkar/tänder: Käkarna skall vara starka med ett jämnt, regelbundet och komplett saxbett. Tångbett tolereras.
Ögon: Ögonen skall helst vara mörka, men gyllenbrun färg skall inte betraktas som fel. Ögonen skall vara nästan trekantiga och en aning sned-
ställda uppåt, från inre till yttre ögonvrån. 
Öron: Öronen skall vara ansatta lågt och långt tillbaka samt bäras tätt intill huvudet. De skall vara täckta av lång, silkeslen päls. 
HALS: 
Halsen ska vara lång och stark med stolt buret huvud.
KROPP: 
Rygg: Ryggen skall vara plan, medellång och väl musklad. 
Ländparti: Ländpartiet skall vara rakt, brett och ganska kort.
Kors: Korset skall slutta lätt mot svansen. Höftbensknölarna skall vara tämligen framträdande och placerade väl åtskilda.
Bröstkorg: Bröstkorgen skall ha tämligen väl välvda revben och gott djup.
Svans: Svansen får inte vara för kort. Den skall vara lågt ansatt och avslutas med en ring. Svansen höjs när hunden är i rörelse.

EXTREMITETER 
FRAMSTÄLL
Helhet: Frambenen skall vara raka med god benstomme och följa i rak linjemed skulderbladen då man ser hunden framifrån.
Skulderblad: Skulderbladen skall vara långa, sluttande och väl tillbakalagda. Skulderpartiet skall vara väl musklat utan att verka tungt.
Överarm: Överarmarna skall vara långa och sluttande. 
Armbåge: Sedda i profil skall armbågarna vara belägna rakt under manken. De skall sluta väl an mot bröstkorgen och varken vara inåt- eller 
utåtvridna.
Mellanhand: Mellanhänderna skall vara långa och fjädrande.
Framtassar: Framtassarna skall vara starka och mycket stora både på längden och på bredden. De skall vara täckta med lång, tjock päls. Tårna
skall vara välvda och trampdynorna skall ha god markkontakt.

BAKSTÄLL
Helhet: Bakpartiet skall vara kraftfullt. Bakbenen skall vara av mycket god längd från höft till has men relativt korta från has till tass.
Knäled: Knälederna skall vara väl vinklade och riktade rakt framåt.
Baktassar: Baktassarna skall vara långa men inte fullt så breda som framtassarna. De skall vara täckta med lång, tjock päls.

RÖRELSER: Rörelserna skall vara flytande, fjädrande och utpräglat stilfulla.

PÄLS: 
Pälsstruktur: Pälsen skall vara lång och av mycket fin struktur på fram- och bakställ, på bröstkorg och på flankerna. Hos vuxna hundar skall päl-
sen vara kort och tätt åtliggande från skulderpartiet och bakåt längs sadeln. På huvudet skall pälsen vara lång från pannan och bakåt, med en 
markerad silkesaktig hårtofs (”top-knot”), medan pälsen på nospartiet skall vara kort. Öron och ben skall vara väl bepälsade. Mellanhänder och 
mellanfötter får ha kort päls (”speglar”). Pälsen måste få utvecklas naturligt. 
”Any evidence of clipping or scissoring should be penalized” (ej ännu översatt från engelska till svenska i standarden)
Färg: Alla färger är tillåtna. 

STORLEK/VIKT
Mankhöjd: Hanhundar: idealhöjd 68-74 cm, tikar: idealhöjd 63-69 cm

FEL: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och 
välbefinnande. 

DISKVALIFICERANDE FEL: 
• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässigaabnormiteter skall diskvalificeras.

TESTIKLAR: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.
 
FCI-nummer 228
FCI-standard på engelska publicerad 2011-12-12
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2012-12-19

RASNAMN I HEMLANDET: Afghan Hound
HEMLAND: Afghanistan / Storbritannien
ANVÄNDNINGSOMRÅDE - Vinthund
FCI-KLASSIFIKATION -  Grupp 10. Sektion 1 
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ALPHAVILLE’S - alphavilles.123minsida.se
Yvonne Ljungqvist & Tommy Carlsson
Bankavägen 41, 430 33 Fjärås
Tel 0300-611 28, 0702-75 19 44
yvonne@alphavilles.se

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

BARKIN’S
Barbro Kinborg
Sörby Bossgården 3, 521 56 Floby
barbro.kinborg@telia.com

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

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

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

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

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

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

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

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

VINDALOO
Sofia Lindh
Nybohovsgränd 19, 117 63 Stockholm
Tel 0709-57 01 85
sofialindh66@hotmail.com

* framför kennelnamnet innebär att uppfödaren inte 
haft någon kull under de senaste fem åren.

* AFSHAR - www.afshar.se
Marie Elofsson
Floragatan 4, 692 33 Kumla
Tel 019-57 83 73, 0706-54 80 50, 0706-54 80 49
afghanhounds@afshar.se

* AZMINDAH - www.azmindahs.com
Eva Backman
Åse 135, 860 25 Kovland
Tel 060-971 94
ewa@azmindahs.com

* HUOVALIS
Katja Huovinen
Svetsarvägen 7, 176 73 Järfälla
Tel 0707-77 27 45
Katjah@hotmail.se

* NEW FASHION - www.kennelnewfashion.se
Ingrid Moholm
Infjärdenvägen 339, 946 31 Roknäs
Tel 0911-611 05
ingrid.moholm@spray.se

* SCHERKAHN
Kerstin Beselin-Källqvist
Sjölyckevägen 4, 427 50 Billdal
Tel 031-93 23 84
kerstin.beselin@telia.com

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

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

* WEST COAST LIFE
Monica Fermell & Lundin & Hans Lundin
Nya Rössjövägen 129, 266 97 Hjärnarp
Tel 0702-44 89 05
mfl@lcdab.se / hans.lundin@lcdab.se

Uppfödarlista




