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INFORMATION

Svenska Afghanhundklubben är rasklubben för afghanhundar 
i Sverige. SvA har som målsättning att öka kunskapen om och 
intresset för afghanhunden som ras, att stödja och hjälpa 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 2017
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   600:-
Dubbelsida färg   800:-

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

När jag skriver dessa rader har vi passe-
rat månadsskiftet februari/mars och vin-
tern har fått ett rejält fäste, snön vräker 
ner och hundarna älskar att plöja fram i 
drivorna, en härlig tid- även om jag läng-
tar efter våren! Utställningssäsongen har 
kommit igång och snart även LureCour-
singen- ser fram emot att träffa många 
av Er runt utställningsringen och på LC-
fälten.

Att lägga årsmötet i samband med SvVk/
östras special i Upplands-Väsby slog väl 
ut och fler medlemmar än tidigare år del-
tog - tänk på att det är på årsmötet som Ni 
kan göra Er röst hörd och lämna förslag 
till styrelsen. Jag tackar för förtroendet 
som ordförande under ännu 1 år och jag 
passar på att tacka Kristy Bello Herrera 
och Madeleine Skogh för Er tid i styrelsen 
och hälsar samtidigt Christina Rydberg 
och Helena Wiström varmt välkomna!

Då vi erbjöd ett flertal aktiviteter förra året 
som tyvärr inte drog så många medlem-
mar beslöt årsmötet att lägga dessa på 
framtiden, så i år lägger vi krutet på vår 
officiella utställning på Strömsholm i sam-
band med Svenska Vinthundsklubbens 
stora utställning.

Förra året hade vi 1 inofficiell utställning 
i Landskrona med 32 anmälda för Juan 
Miranda, Mexico och 1 officiell på Ströms-
holm som drog 67 afghaner, dömde gjor-
de Mr John Bloor från Storbritannien.

Vi hade även 2 st pälsvårdträffar, agili-
tyträningar samt 1 trixkväll, då styrelsen 
under tidigare år fått önskemål om en 
ögonföreläsning arrangerades en sådan 
i april med möjlighet till ögonlysning ef-
teråt, tyvärr fick den ställas in då intresset 
var svalt!

Vi har arbetat med hemsidan och uppda-
terat den, skicka gärna in bilder på Era af-
ghaner då vi publicerar ”månadens bild”.
Vi syns även på facebook och på Insta-
gram! Det är många som anmält sig till 
SMS-tjänsten, det är ett snabbt och bra 
sätt att nå ut med information och påmin-
nelser, skicka ett SMS till 073-8735210 
om du vill vara med!

Annica
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REDAKTÖRSSPALT

Bästa läsare!

Ett nytt år har gått till ända, och ni håller 
nu årsboken för 2016 i er hand. Numret 
är nummer 1-2 av afghanhundklubbens 
tidning. Vår målsättning är att nummer 3 
skall utkomma i augusti och nummer fyra 
december. 

Arbetet med årsboken börjar varje år på 
redan på sommaren med att redaktionen 
kontaktar personer vi vet att skulle kunna 
bidra med intressant material. Men, det 
finns säkert ett otal idéer ute bland er 
medlemmar gällande vad vi skulle kunna 
skriva om, vilka ämnen som skulle intres-
sera er, och vem vi borde kontakta 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 av april. 
För att lyckas hålla deadlinen är redak-
tionens strävan att ha alla artiklar färdiga 
med tillhörande bilder i november. Även 
lure coursinglistans material önskar vi ha 
inlämnat före arbetet med att samla in 
utsällningslistans material börjar i decem-
ber. Alla bilder bör vara i högupplöst form 
för att ge ett gott resultat i tryck.

I denna årsbok har vi många annonser. 
Tack alla ni för det! Redaktionen passar 
här på med att påminna om att annon-
serna skall sändas in i tryckfärdig .jpg el-
ler .pdf format. Behöver ni hjälp med att 
skapa er annons så tipsar vi gärna om 
personer med kunskap och färdigheter 
att hjälpa er. För att annonserna skall 
bli lyckade krävs det att de är gjorda i 
tillräcklig upplösning, och det kräver att 
bilderna är i tillräcklig upplösning. Mera 
tips för den som själv vill sätta ihop sin 
annons finner ni i årsboken. Deadline för 
bokning och betalning av annonser till år 
2017 års årsbok kommer att vara den sis-
ta december. Så satsa på att ta nya fina 
bilder under året av era hundar, både till 
artiklar, till årslistor och till annonser!

Redaktionen vill till sist tacka alla de 
fotografer som ställt sina bilder till re-
daktionens bruk! Goda bilder är en av 
hörnstenarna i en årsbok. Vi hoppas på 
ett gott samarbete även under det kom-
mande året!

Maud
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PRESENTATION AV STYRELSEN 2017
Vice ordförande
Christina Gustavsson

Sekreterare
Birgitta Strömberg

Ledamot Redaktör för tidningen
Maud Fast

Ordförande
Annica Klebrant-Lindholm

Jag har verkat som vice ordföran-
de i Afghanklubben. Jag är inne-
havare av kennel Mandinah och 
bosatt i Kvidinge i Skåne. 

Min första afghan flyttade in 1982. 
Jag bor tillsammans med mina 
hundar, Gabrielle, Ponthus, Ma-
rielle, Tosca och L.

Jag jobbar inom vården som un-
dersköterska 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 valp-
köpare och aktiviteter kring hun-
darna. Mina hundar tävlar både i 
utställningsringen och på LC.

Jag bor med min son på Selaön, 
Stallarholmen i vackra Sörmland. 
Till familjen hör även 3 st afghan-
hundar och 2 katter, på gården 
finns även ett härligt gäng höns 
och tuppen Prinsen.

Jag fick min första afghan 1994 
och har alltid fascinerats av ra-
sens elegans och utstrålning! Un-
der åren 2004-2011 dominerade 
pudeln - främst dvärgstorleken 
där jag även var aktiv i Pudel-
klubbens styrelse, mellansvenska 
avd, och jag var även med och 
startade upp Stockholmssektio-
nen i dess nuvarande form.

Jag har ett förflutet inom inten-
sivvården, men jobbar nu sedan 
2013 på Sveland Djurförsäkringar 
med främst hund/kennel, katt och 

hästförsäkringar, det blir också 
några extra arbetspass inom 
akutpsykiatrin.

Detta blir mitt andra år som ordfö-
rande i styrelsen och jag ser fram 
emot nya spännande utmaningar 
under året.

Jag har suttit många år i styrel-
sen, men ser igen fram emot ett 
nytt år, det är alltid lika kul att ar-
beta i föreningar.

Afghanhundar har funnits i huset i 
mer än 40 år, just nu är det Stina 
10 år och Alice 3 år.  Vi tränar 
regelbundet agility, rallylydnad 
och nosework men tävlar mycket 
sparsamt. Alice är vår första hund 
som tävlar LC så nu tillbringar vi 
många dagar på olika åkrar runt 
om i Sverige.

Har kennelnamnet Jingles till-
sammans med min dotter. Det 
har blivit några få kullar med af-
ghanvalpar och whippet. Väldigt 
spännande och roligt att följa 
valparnas utveckling och få en ny 
”familj” med alla valpköpare. 

Jag har varit medlem av Af-
ghanklubbens styrelse tidigare 
(90-talet) och var även redak-

tör för medlemstidningen under 
en period. Nu ser jag fram emot 
att få arbeta i den nya styrelsen 
och hoppas att kunna inspirera 
afghanhundsägare till att prova 
andra hundsporter än utställning 
och LC.

Kassör
Yvette Charlesdotter
Foto Sanna Persson

nande uppdrag för Afghanhund-
klubben tillsammans med våra 
härliga hundar!

Jag är bosatt i natursköna Eskil-
stuna och har alltid varit en inbi-
ten föreningsmänniska. Nu går 
jag in på mitt tredje år som klub-
bens kassör.

Mitt stora intresse är Lure Cour-
sing och jag är även LC-domare. 
För SvA är jag sedan många år 
klubbens poängräknare i Lure 
Coursing.Min första afghanhund 
kom till vår familj redan år 1976 
och sedan dess har flera under-
bara personligheter passerat 
förbi. Idag består flocken av två 
afghanpojkar Chicory och mins-
tingen Gullit samt Neo (galgo 
español). Under åren har vi även 
haft sloughi och saluki. 

Jag ser fram mot ett nytt verk-
samhetsår med nya och spän-

Jag är sedan sex år tillbaka bo-
satt i Stockholm. 

Det här blir min tredje tvåårspe-
riod i Afghanhundklubbens sty-
relse, där jag främst jobbat med 
RAS och tidningen.

Jag fick min första afghanhund 
1979, och sedan dess har det inte 
funnits något alternativ till ras för 
mig. 

Till min familj hör förutom man 
och barn afghangänget beståen-
de av bröderna Micke och Justin 
samt tikarna Kalila och Niki. 

Alla mina vuxna hundar har täv-
lat i såväl utställningsringen, på 
kapplöpningsbanan och i lure 
coursing.

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.
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ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Svenska Afghanhundklubbens ordinarie årsmöte i Upplands Väsby 26 februari 2017

Föreningens ordförande Annica Klebrant-Lindholm hälsade alla väl-
komna och förklarade årsmötet öppnat  

§1 Röstlängden justerades. 14 medlemmar närvarande. 

§2 Årsmötet beslutade att  välja Annica Klebrant-Lindholm till mötesordförande.
  
§3 Årsmötet beslutade att  välja Birgitta Strömberg till mötessekreterare. 
 
§4 Årsmötet beslutade att  välja Linda Ekberg och Bo Lindholm att till-
sammans med ordförande justera protokollet.  

§5 Beslutades om närvaro- och yttranderätt för Linda Hallgren och 
Kristy Bello Herrera. 

§6 Årsmötet beslutade att  anse årsmötet behörigen utlyst enligt stadgarna.
  
§7 Årsmötet beslutade att godkänna utskickad dagordning.
  
§8 Verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning samt revisorer-
nas berättelse. 2016 gav en liten vinst (1500 kr).

§9 Årsmötet beslutade att  godkänna verksamhetsberättelse och eko-
nomisk berättelse samt revisorernas berättelse och lägga dessa till 
handlingarna. Vinsten överförs till 2017.
  
§10 Inga uppdrag från föregående klubbmöte fanns.

§11 Årsmötet beslutade att  bevilja den avgående styrelsen ansvarsfri-
het för verksamhetsåret 2016. 

§12 A Årsmötet beslutade att styrelsens förslag till verksamhetsplan 
revideras med följande punkter:
• Under 2017 kommer styrelsen inte att ordna aktiviteter då intresset för 
de aktiviteter som ordnades under 2016 var mycket lågt. Medlemmar 
får gärna anordna/komma med förslag på aktiviteter som styrelsen kan 
hjälpa till att marknadsföra/genomföra.
• Undersöka möjligheten att ordna en inofficiell utställning i samband 
med Vinthundsklubbens utställning vid Tånga Hed. 
§12 B Årsmötet beslutade att avgifterna för 2017 blir oförändrade.
§12 C Årsmötet godkände styrelsens förslag till rambudget för 2017. 
Budgeten innebär ett beräknat underskott för 2017.

§13 De nya typstadgarna för rasklubbar enligt SKKs och SvVKs mall godkändes.

§14 Årsmötet beslutade att välja medlemmar i styrelsen för 2017 enligt nedan:
Annica Klebrant-Lindholm till ordförande 1 år nyval
Birgitta Strömberg   2 år nyval
Christina Rydberg   1 år nyval
Christina Gustavsson  2 år omval
Yvette Charlesdotter  2 år omval
(Elisabet Levén och Maud Fast har 1 år kvar.)
Suppleanter:
Anette Lindblom  1:a  1 år omval
Helena Wiström  2:a  1 år nyval

§15 Årsmötet beslutade välja revisorer och revisorssuppleanter enligt nedan:
Revisorer:
Bo G Wallin   1 år omval
Helmer Önell   1 år nyval
Revisorssuppleanter:
Jochum Johansson   1 år omval
Elisabeth Svensson   1 år omval

§16 Årsmötet valde valberedning enligt nedan:
Sven Westerblad   2 år omval
Linda Ekberg   1 år nyval
(Bo Lindholm har 1 år kvar som sammankallande)

§17 Beslutades om omedelbar justering av punkterna 13-15.

§18 Inga övriga ärenden eller motioner har inkommit till årsmötet.

§19 Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet 
avslutat.

Ledamot
Christina Rydberg
Foto Gunilla Andersson

Jag har haft afghanhundar i 
många år och även varit uppfö-
dare med prefixet ”Rydbergs”. 

Delar i dagsläget mitt liv med tre 
afghanflickor, Josefine, Julia & 
Katrin.

Jag har tidigare varit med i Af-
ghanhundklubbens styrelse Östra 
avdelningen. 

Suppleant
Helena Wiström
Foto Maria Wiström

Sedan 2013 har jag kunnat titu-
lera mig som afghanhundsägare, 
en black & tan valp vid namn Se-
ger flyttade hem till  mig och vi har 
varit oskiljaktiga sen dess! 

Tillsammans bor vi i Norrtälje ut-
anför Stockholm med katten Kat-
ten (ja, han heter så..). 

Jag deltar aktiv inom såväl ut-
ställning som lure coursing och 
fotograferar gärna på den övriga 
fritiden som finns däremellan.

Valpförmedlare
Madeleine Skogh

Jag bor i Karlstad med sambo 
och två hundar, en schäfer-
hane och en afghanhane. Jag 
är egenföretagare och driver ett 
hundtrim. Innan jag blev egenfö-
retagare jobbade jag sju år som 
hunddagispersonal, kursledare 
och trimmare.

Drömmen om en afghan har fun-
nits där hela tiden sedan jag för-
sta 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. 
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STADGAR FÖR RASKLUBB INOM SVVK Antagna av Svenska Afghanhundklubben 2017-02-26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

*
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RAS - Rasspecifika avelsstrategier

Antal registrerade afghanhundar 2007-2016

Genomsnittlig inavelsgrad per år peräknat per 5 generationer

Höftledsdysplasiröntgade afghanhundar födda 2005-2014

Antal registreringar/år för perioden 2007 - 2016. 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tikar (imp) 79 (6) 50 (8) 59 (6) 37 (7) 55 (2) 25 (4) 29 (5) 25 (8) 24 (6) 20 (4)

Hanar (imp) 65 (3) 80 (5) 42 (1) 32 (7) 57 (2) 31 (6) 33 (2) 30 (5) 31 (5) 20 (6)

Totalt 144 (9) 130 (13) 101 (7) 69 (14) 112 (4) 56 (10) 62 (7) 55 (13) 55 (11) 40 (10)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Antal födda 87 85 120 110 104 73 84 54 42 42

Snittålder 
månad

24 48 24 56 34 24 18 24 20

HD grad A 2 1 4 2 3 4 3

HD grad B 1 2 1 1 6

HD grad C 2

HD grad D 1 1

HD grad E

Totalt 2 1 4 2 5 0 7 1 1 11

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4,4% 2,4% 1,8% 3,3% 3,3% 5,5% 2,3% 1,1% 1,4% 3,1 %

Inavelsgraden fördelat på parningar

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tom 
6,25%

15 16 13 8 10 6 6 6 8 5

6,26-
12,49%

3 1 1 3 2 1 1 0 0 2

12,5-
24,99%

3 0 1 0 1 2 0 0 0 0

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

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

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans 
med rasklubbarna och specialklubbarna för 
att ta fram strategier för aveln. Målet är att 
de hundar som föds upp skall vara friska och 
funktionella ur alla spekter. 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 ocksåvilka 
målsättningar 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 uppdaterades 
2015, den slutliga versionen godkändes av 
SKK 2016. Redan i detta skede lönar det 
sig att titta lite framåt; en grundlig revidering 
av RAS skall genomföras 2020, då den nya 
mallen för strategin skall implementeras. Det 
betyder att en hälsoenkät skall genomföras 
senast 2019. För att få en bättre svarsprocent, 
och därmed en bättre bild av hälsoläget inom 
vår ras, skulle det vara skäl för oss att nu re-
dan börja fundera om vi kunde lägga upp häl-
soenkäten på något nytt vis för att få ett större 
gensvar bland medlemmarna. Har du tankar 
om varför hälsoenkäten inte väcker större 

intresse, och vad vi skulle kunna göra för att 
åtgärda problemet med låg svarsprocent, så 
för fram dina tankar!

Under det gångna året har Afghanhundklub-
ben publicerat statistik över registrerade hun-
dar, importer, inavelsgrad samt hälsounder-
sökningar. På hösten hade klubben bokat in 
en föreläsning om ögonsjukdomar, som dock 
på grund av lågt anmälningsantal måste inhi-
beras. Det har ordnas två pälsträffar, där med-
lemmarna har haft möjlighet att träffas och 
diskutera pälsfrågor samt läras sig mer om 
pälsvård. Klubben har även ordnat agilityträ-
ningar och en trickurs för att lyfta fram de mera 
udda hobbyformerna.
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Ögonlysningar afghanhundar födda 2005-2014

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 21

ED ua (0) 2 1 1 1 3 4 8

ED ua 1 1 1 3

ED ua 2 1

ED ua 3

Totalt 2 1 2 1 4 0 4 0 1 11

REGISTERADE VALPAR 2016 

JANGEL’S
E. White Infinity’s Faraday Effect
U. Jangel’s Paradise Will Wait
Födda 2016-03-27 (3+1)
Giorgio Temptation, MR Temp-
tation, I Temptation, Mrs Temp-
tation

AWBARI
E. Moorflower’s Moondancer
U. Awbari Candy Rain
Födda 2016-04-08 (4+6)
Candy Moonflower, Su-
gar Moonbeam, Minty Snow 
Sparkles, Cotton Candy Cloud 
Sardula, Lollipop Hailstorm, 
Splashin’ Candy Puddles, Li-
corice Raindrops, Blueberry 
Thundersnow, Chocolate 
Storm, Candy Rainbow Over 
Affinity

KHAOS
E. Jangel’s Hawk Eye
U. Nightwind Unique Queen For 
Khaos
Födda 2016-04-16 (3+1)
Ain’t Love A Bitch, Love Rol-
lercoaster, d’ Dreamlover, Love 
Hangover

GOLD’N COPPER
E. Gold’n Copper ’t Miner
U. Shou Gerat Going To Gold’n 
Copper
Födda 2016-05-20 (2+6)
Rude Boy Prestigious, Despe-
rado, Fourfive Seconds, Good-
girl Gonebad, Workworkwork, 
Blue Bayou, What’s My Name, 
You Da One

KINGSLEAH
E. Kingsleah Angel Dust
U. Kingsleah Blue Heart
Födda 2016-07-14 (1+0)
T’Golden Boy

KINGSLEAH
E. Kingsleah Angel Dust
U. Al Khabara Gracious Me
Födda 2016-07-22 (1+1)
Ain’t No Angel, Ain’t She Sweet

JANGEL’S
E. White Infinity’s Faraday Effect
U. Jangel’s Hell Of A Dream
Födda 2016-07-18 (0+1)
Dream Come True

IMPORTER 2016

Kjavu Tells It All 
Tik F. 2013-12-08
E. Tells Chills N’ Thrills
U. Kjavu It And A Bit More
Uppf. Hamilton Colin & Helen, 
Australien

Agha Djari’s Kiss ’n Tell 
Hane F. 2015-03-22 
E. Agha Djari’s Unplugged Version
U. Agha Djari’s Euphoria
Uppf. Boieck Stefan, Tyskland

Jazzmeenah Malachi Jack 
Hane F. 2012-05-01
E. Afterglow Jefferson At Jazzme-
enah
U. Aramaic Take On Me At Jazz-
meenah
Uppf. Heritage Am. & J. Storbrit-
tanien

Thuja Excuse Me 
Tik F. 2015-11-06 
E. Khallis Y-Shirvan
U. Thuja Candy Kisses
Uppf. De Meijer K. Nederländerna  

Celestian Seeking Millionaire
Tik F. 2015-10-03
E. Eyes Gazing Why So Serious
U. Celestian Applause
Uppf. Petreski Daro & Dragovic 
Maja, Kroatien 

Punapaulan Palle 
Hane F. 2015-08-19
E. Punapaulan Erno
U. Punapaulan Kastanjetti
Uppf. Riitta Aho, Finland

Oshanameh’s Old Habits Die 
Hard 
Hane F. 2015-11-03
E. Dahud Von Haussman
U. Oshanameh’s Lil Birdie Told Me 
Uppf. Anne Naarits & Irene Naa-
rits, Estland

The Wones Blond Bombshell 
Tik F. 2015-08-15 
E. Karakush Theroad Less Traveled
U. Karakush O Ye Of Little
Uppf. Vijayaprabhakaran v Indien

Ingenue Prinze Ardashir 
Hane F. 2016-01-29
E. Agha Djari’s Wait ’Til You See Me
U. Scaramis Onlygirlin The World
Uppf. Juslin Kristoffer, Finland

Calamus Idol 
Hane F. 2016-06-19 
E. Calamus One For All
U. Calamus Midnight
Uppf. Kurlowicz Iwona & Sebas-
tian, Polen

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Antal 
födda

87 85 120 110 104 73 84 46 55 42

Ögon ua 10 10 9 12 10 2 10 8 4

Vitreus-
prolaps

1 1

Katarakt 3 1

Irishy-
poplasi

PPM iris 
iris lineär

1 1

Corne-
adystrofi

2

Totalt 
ögonlysta

11 10 12 13 12 2 10 0 11 5

% ögon-
lysta av 
födda

12,64% 11,76% 10,00% 11,82% 9,61% 2,74% 11,90% 0% 20,00% 11,9%



WHAT A FANTASTIC YEAR !!! GULLIT ALSO GAINED HIS LC-LICENSE 2016 

Photo Elin Sandström & Sanna Persson 2016 
Ad by Marie Palmqvist



SWEDISH WINNER 2016 - CACIB - CAC - BOS - BIS JUNIOR & INTERMEDIATE

SE V-16 MANDINAH KISMET
CH Jangel’s Hawk Eye x CH Mandinah Irresistible Whisper

Photo Tuula Persson & Elin Sandström
Handler Daniel Svensson
Ad by Marie Palmqvist

Breeder Christina Gustafaaon
Owner Yvette Charlesdotter
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Svenska Afghanhundklubben inbjuder till

PLATS
Strömsholms Slott, Strömsholm

DOMARE
Espen Engh, Norge (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   220:-
Veteranklass > 10 år   gratis

ANMÄLAN
Onlineanmälan på www.svenskaafghanhundklubben.se - under utställningar 2017 
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 30/7! 

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. 0707-54 37 70 eller yvette.charlesdotter@live.se

Hjärtligt 
Välkomna

OFFICIELL UTSTÄLLNING I STRÖMSHOLM 29 JULI 2017

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG 4 JULI 2017
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Domarpresentation

ESPEN ENGH, NORGE, KENNEL JET’S

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG 4 JULI 2017

Espen ble født inn i en familie hvor grey-
hounds hadde vært en del av husholdet siden 
1955. Espen ble aktivt involvert i hundene fra 
ung alder og fra 10 års alder viste han hun-
dene med suksess i utstillingsringene.

Kennelnavnet Jet’s ble registert med Espen 
og hans mor Kari som eiere i 1971, og det før-
ste kullet så dagens lys i 1975. Siden det har 
det blitt 40 kull av rasen som har resultert i 203 
champions, inklusiv 98 internasjonale champi-
ons med totalt mer enn 740 championater i 62 
land. Tispelinjen har produsert ni fortløpende 
generasjoner med Best in show-vinnende in-
ternasjonale champions tisper blant 42 BIS-
vinnere oppdrettet. Int.Ch. Jet’s Once Upon A 
Dream ble årets mestvinnende hund i Norge 
alle raser i 2001, Jet’s Something in the Way 
U Smile i 2003, Int.Ch. Jet’s Just Take Me 
Home Tonight i 2013 og Int.Ch. Jet’s Man in 
the Moon i 2016. 

Espen har importer flere champion Whippets 
og har også vært medeier av flere Afghansk 
Mynde-champions med sin livspartner Åge 
Gjetnes som har drevet oppdrett av rasen 

gjennom snart 30 år. Deres seneste prosjekt 
omfatter Griffon Bruxellois med ytterligere 
flere internasjonale champions.

Espen dømte sin første hundeutstilling i 1984 
and ble autorisert til å dømme bl.a. Afghansk 
Mynde i 1987. Han fikk sin lisens for alle raser 
i 2011. Dommeroppdrag har tatt ham til føl-
gende land: Argentina, Australia, Azerbaidjan, 
Barbados, Belgia, Bermuda, Bolivia, Bosnia-
Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canada, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Danmark, Domi-
nikanske Republikk, Ecuador, Egypt, El Sal-
vador, England, Estland, Filippinene, Finland, 
Frankrike, Georgia, Gibraltar, Guatemala, Hel-
las, Hong Kong, Hviterussland, India, Indone-
sia, Iran, Irland, Island, Israel, Italia, Jamaica, 
Japan, Kazakhstan, Kenya, Kina, Kirgizistan, 
Kosovo, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, 
Luxembourg, Makedonia, Malaysia, Malta, 
Marokko, Mexico, Moldova, Monaco, Mon-
tenegro, Namibia, Nederland, New Zealand, 
Nicaragua, Nord-Irland, Norge, Pakistan, 
Panama, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, 
Romania, Russland, San Marino, Serbia, 
Singapore, Skotland, Slovakia, Slovenia, Spa-

nia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Sør-Korea, 
Taiwan, Thailand, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, 
Ukraina, Ungarn, Uruguay, USA, Venezuela, 
Vietnam, Wales og Østerrike.

Espen har hatt gleden av å dømme mange 
spesial-utstillinger for Afghansk Mynde, inklu-
siv  i Norden, Storbrittania, Tyskland, Frank-
rike, Spania, Italia, Russland og fire store af-
ghaner-spesialer i USA. Han dømte Sveriges 
Afghaners hovedutstilling på Skokloster første 
gang i 1993. Han har dømt 13 FCI verdensut-
stillinger, inklusiv to ganger Afghansk Mynde 
(Mexico City og Stockholm). Han har også 
dømt rasen på FCIs Europautstilling og på 
Crufts i Birmingham.

Espen er veterinær av utdanning, men har ar-
beidet mest som forsker innenfor komparativ 
medisin. Han arbeider nå som direktør for De 
nasjonale forskningsetiske komiteene i Norge.

Espen bor sammen med Åge og deres 14 
hunder i Lier, nær Drammen i Norge.
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JUNIOR

- en sport för ungdomar på hundutställning
Text Isa Söderkvist
Foto Erika Heilmann & Meeri Neronen

HANDLER kallas den som visar 
upp en hund på utställning och 
när man sätter ordet junior fram-
för så vet man att den här sporten
är till för dem som är unga! Syftet
med tävlingarna är att öka ungdo-
mars intresse för utställningar och
utveckla samarbetet samt kontak-
ten mellan hundar och ungdomar.

JUNIOR HANDLING har rötter 
långt tillbaka i tiden och 1932 
hölls den första tävlingen i New 
York och 1993 slog den rot i Sve-

rige.  Det var på 1970-talet som 
den fick det upplägg som den har
idag och det var engelsmannen 
Joe Cartledge och hans svenska 
fru Liz som tog sporten från USA 
till Storbritannien där de startade 
Junior Handling Association som 
är en klubb för handlingintresse-
rade ungdomar.

TÄVLINGSFORMEN bygger på 
att domaren bedömer hur man 
visar upp sin hund och till skillnad
från vanlig utställning så ska inte 

hundens exteriör påverka be-
dömningen. Som junior handler 
ska man visa upp hundens bästa 
sidor och göra det så enkelt som 
möjligt för domaren att bedöma 
hunden. Handlern får visa upp 
hunden i olika figurer till exempel 
fram och tillbaka eller i en triangel
för att domaren ska kunna se 
hundens rörelser från olika sidor.
Domaren kan även låta de tävlan-
de byta hundar med varandra så 
man visar att man kan visa andra
raser.

TÄVLAN i junior handling sker i 
två klasser; 10 till 13 år och 14 till
18 år. Varje åldersklass bedöms 
var för sig och domaren placerar 
fyra deltagare där vinnaren kva-
lificerar sig till det Svenska Mäs-
terskapet i samband med Stock-
holmsutställningen i december. 
Om vinnaren redan är kvalificerad
vandrar biljetten vidare men inte 
längre än till den fjärde placerade.
Vinnarna av varje klass går sedan
vidare till en slutlig final där vina-
ren får en biljett till att tävla om en
plats i det svenska landslaget. 

VINNAREN av det Svenska 
Mästerskapet får åka till Crufts i 
England och representera Sve-
rige i tävlan mot vinande junior 
handlers från länder runt om i 
världen. De fyra som väljs ut till 
det svenska landslaget tävlar mot 
andra landslagen från de Nord-
iska länderna.

MITT NAMN är Isa Söderkvist 
och jag har haft hundar omkring 
mig i hela mitt liv. Intresset för 
hundutställning har funnits där 
länge och då vi hade leonberger
hemma blev det naturligt att jag 
började visa den rasen men min 
”drömras” var cocker spaniel.

JAG BÖRJADE tidigt visa hun-
dar åt andra och när jag var 11 år 
hade jag sparat ihop tillräckligt för
att köpa min egen hund; en cock-
er spaniel. Det var en omplace-
ringshane som bodde på en ken-
nel och han var rädd för allt, men 
honom skulle jag ha. Han krävde 
mycket jobb men skam den som 
ger sig; idag är han en underbar 
hund som inte rädd för någonting.
Det är även med denna hund som
jag började min juniorhandling-
karriär år 2011.

NÄR JAG var 12 år blev jag kon-
taktad av en berömd basenjiupp-
födare som importerat en mycket 
lovande tikvalp som inte ville visa 
sig. Jag tog mig an uppdraget 
och efter en tid skulle hon visas 
för första gången. Det var en stor 
utställning och jag var såklart 
nervös, men hon uppförde sig 
utmärkt och blev inte bara BIR 
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valp utan även BIS-valp! Vi blev 
ett team och hon hade stora fram-
gångar och blev champion och 
SBIS-vinnare. Det var även här 
min utställningskarriär tog fart på 
riktigt, 12 år gammal!

I SAMBAND med detta blev jag 
kontaktad av ett par i Tyskland 
som hade en basenjihane från 
Sverige. Det var en envis hund 
som ägarna ville försöka få till 
internationell champion, så 13 år 
gammal åkte jag till Tyskland.

JAG BÖRJADE träna och visa 
denna hane och han blev interna-
tionell champion och jag tävlade 
även med honom i junior hand-
ling. Detta par kom att spela stor 
roll i mitt liv och jag spenderade 
alla lov där under en lång period 
och vi har fortfarande nära kon-
takt. Det var även där jag lärde 
känna afghaner och jag blev för-
älskad direkt! Det var i Tyskland 
jag kom i kontakt med Sven Wes-
terblad och Elisabet Levén som 
jag idag bor hos. Där har jag kom-
mit ännu närmare afghaner och 
de har under senare år blivit min 
huvudsakliga utställningsras och 
det är framförallt dem jag visat i 
junior handling.

GENOM utställnings- och junior 
handlingsvärlden har jag lärt mig 
massor om många olika raser och 
har fått många nya vänner. Inom 
junior handlingen får man kontakt
med jämnåriga som alla har 
samma hundintresse vilket gör 
att man lätt får bra kontakt med 
varandra. Man utvecklas mycket 
som handler genom de kommen-
tarer man får från erfarna domare
som man har stor nytta av i ut-
ställningsringen.

JAG HAR genom åren haft stora 
framgångar i juniorhandling runt 
om i Europa med flertalet fina pla-
ceringar och vinster. Det största 
var att vinna BIS-juniorhandler 
under självaste Liz Cartledge 
som är betraktad som en gudinna
inom juniorhandlingvärlden. Förra
året var jag femma i det Svenska
Mästerskapet.

UNDER 2016 är jag stolt över 
mina fem BIS-vinster i junior 
handling på SKKs internationella 
utställningar och hamnade där-
med på en hedrande andra plats 
på listan över vinstrikaste junior-
handler under året. Det var när-
mare 90 handlers som placerade 
sig på listan, vilket innebär att det
är en sport med konkurrens.

NU ÄR min karriär som junior 
handler över, jag fyllde 18 i no-
vember, så nu får jag inte vara 
med längre. Jag får nu satsa på 
att visa hundar på vanlig utställ-
ning eller kanske kommer senior 
handling bli en stor sport i fram-
tiden? *
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Text & foto Birgitta Strömberg

Varför trixa?
Varför ska man trixa? Alla hundar behöver både fysisk motion och hjärngympa. En frisk vuxen hund behöver röra på sig mellan en och två tim-
mar och 15-30 minuter mentalt arbete varje dag för att må bra. Mentalt arbete behöver inte vara något komplicerat eller krångligt. Det kan räcka 
med att åka buss, tåg eller tunnelbana för en hund som är ovan. Det finns många aktiveringsspel för hundar i handeln med olika svårighetsgrad, 
och man kan göra egna ”spel” i form av lådor, petflaskor, papprullar etc som man gömmer godis i och hunden får försöka öppna dem själva, 
eller varför inte strö ut hundens mat på gräsmattan eller inne i huset. Det tar mycket längre tid att äta och att hitta all mat.  Mentalt arbete kan 
också vara aktivering under promenader som att balansera, hoppa upp på stenar mm. Lydnadsträning, nosarbete, passivitetsträning, trix är en 
annan form av aktivering. Trix är ett bra sätt att stärka relationen med sin hund och kan även vara ett sätt att aktivera sin hund om den av någon 
anledning inte kan/bör motioneras fysiskt.
Jag trixar med mina hundar för att vi har roligt tillsammans och att det är spännande att se vad man kan lära sina hundar. Hundarna kommer 
som skott när jag tar fram träningsvästen och godisburken och de blir bara bättre och bättre på att förstå vad jag menar. Nu har jag Stina (10) 
och Alice (3) som trixar. 
Jag började testa olika aktiviteter som agility, lydnad, rally och treiball för mer än 10 år sedan med ”morbror Oskar” som var den stora stjärnan 
och provade på det mesta.  Stina var lite svårmotiverad som ung och åt gärna godis utan att trixa. Numer trixar hon även med några kulor torr-
foder som belöning, men Stina tycker att det ska vara mer godis och mindre trix! När Alice kom till oss för 3 år sedan fick hon vara med på allt 
från början. Och det var nog bra för både henne och oss, för vi har aldrig någonsin haft en valp med så mycket energi och nu kunde vi använda 
energin till något kul.

Skynda långsamt
Vid all träning gäller att skynda långsamt och låta hunden jobba i sin egen takt så att hunden ska förstå och lyckas. 
Det är inte viktigt VAD man lär hunden, utan ATT man lär hunden något. Hunden gör ingen skillnad på om den lär sig olika lydnadsmoment el-
ler ”cirkuskonster”. Skillnaden är att man som tränare av cirkuskonster själv bedömer när man lyckats. På lydnadsplanen finns en domare som 
betygssätter utförandet.  
Mental aktivering är betydligt mer jobbigt för hundarna än fysisk motion. Hjärngympa i 15-30 minuter resulterar ofta i en hund som är mer lugn 
och avslappnad än vad den brukar bli efter lika lång tids lek med andra hundar.
Kom ihåg: korta pass och mycket beröm. Repetera gärna innan du ökar svårighetsgraden. Och HA KUL. Det finns inga NEJ utan bara beröm 
när hunden gör rätt. Om det inte går som du vill har du sannolikt inte varit tillräckligt tydlig eller gått för fort fram. Börja om på nytt och belöna 
varje framsteg.
Nya och svåra moment kan man oftast bara göra under korta pass (5 minuter). Men när de väl lyckats utföra dem ser man tydligt att hunden är 
väldigt nöjd. 

Hjälpmedel
Klicker är ett bra hjälpmedel vid träning. Det finns olika typer av klicker. 
Antingen med en knapp eller ett metallbleck som man trycker på och 
båda ger ett specifikt ljud. Knappklickern ger ofta ett mjukare ljud än 
metallklickern, men det är lättare att man trycker på den av misstag och 
att man då belönar fel beteende. Det är bra med en snodd som gör att 
man kan ha klickern runt handleden då man behöver vara snabb med 
klickern för att fånga det beteende som man vill ha.
Klicket är en signal som betyder att : 
”Precis NU gjorde du rätt och snart kommer det godis!” 

En klickertränad hund lär sig oftast snabbare då man kan lära in trixen 
stegvis. En fördel med klicker är att den låter likadant varje gång. När 
man själv tränat sig att använda den kan man fånga beteenden snab-
bare och belöna exakt det beteende man vill ha. 

MYCKET viktigt är att efter ett klick måste det komma belöning, varje 
gång, även om man råkar klicka för fel sak. När hunden lärt sig momen-
tet, tar man bort klickern.

För att hunden ska förstå vad klicket betyder måste de ”klickas in”. 
Inklickning av hundar är lätt, och hundarna gillar det.
1. Ha hunden framför dig och klicka och ge godis direkt. (Gott godis). 
Upprepa 5 ggr. Vila 1 minut och var tråkig. Upprepa klick+ godis 5 
gånger.
2. Byt plats och upprepa steg 1.
3. Byt plats igen och upprepa steg 1. Välj en plats med lite störning. 
4. Klick+ godis direkt 5 ggr, därefter klick + godis på annan plats t ex 
släng det på golvet. Gör sen 5 repetitioner med varierande plats för 
belöningen. (Hand eller golv)
5. Klick och godis genast ett par gånger, sedan klick och fördröjd godbit 
(obs bara några sekunder) och fortsätt variera platsen där godbiten 
ges. 

Klickern kan självklart ersättas genom att ge beröm med rösten. Bra 
eller Ja eller liknande korta kommandon fungerar nog bäst. Även här 
måste man ”klicka in” hunden, så att den vet att Bra betyder att den gör 
rätt och att det kommer belöning.
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Targets
Targets är bra vid inlärning av olika trix för att få hunden att sätta nosen 
eller tassen på ett visst ställe.  Jag använder oftast post-it lappar och 
musmattor. Post-it lappar brukar jag klistra fast på lådor, dörrar, ström-
brytare etc där jag vill att hunden ska trycka med nosen.  Klistra fast 
en lapp på en låda och visa hunden lappen. Peka på lappen och giss-
ningsvis går hunden fram och nosar på den. Klicka och godis. Repetera 
många gånger. När hunden fattat så vänta med att klicka. Fortsätt peka 
på lappen och försök att få hunden trycka lite hårdare med nosen på 
lappen. När lådan rör sig, massor med beröm! Öka kraven långsamt 
och belöna ordentligt när hunden lyckas. 

Musmattor är bra att lägga på golvet för de halkar inte omkring så lätt. 
Jag använder musmattor för att visa hunden var han ska ställa sin tass. 
Teknik för inlärning av tasstarget är liknande som för nostarget. Släng 
musmattan på golvet framför hunden. Ganska säkert går hunden fram 
och kollar på den. Om den sätter en tass på musmattan, klicka och ge 
godis. Upprepa flera gånger. När hunden fattat vad du vill så kan man 
öka avståndet eller lägga musmattan lite gömd och skicka hunden till 
den. Jag brukar börja med en stor musmatta, och när hunden förstår 
minskar jag den succesivt.  Targets är bra under inlärning av moment, 
men när momenten är klara så arbetar man bort dem och använder 
kommando istället.

Godis/leksak
Man behöver jättegott godis i SMÅ bitar. Det går åt många bitar. Gärna 
olika sorter. Inlärning av nya och svårare trix kräver ofta EXTRA gott 
godis. Godis kan ersättas med en leksak som hunden gillar. 

En stor portion humor kan vara bra, speciellt med afghanhundar.

Några kul trix
Det är en klar fördel vid all inlärning om hunden har ett bra SITT-kom-
mando! Och trots alla gamla visdomsord att man inte kan lära utställ-
ningshundar SITT, så kan våra smarta afghanhundar lära sig skillnaden 
mellan sitt och stå.

För att lära hunden SITT, brukar det vara enklast stå framför hunden 
och ha en godis i handen. För handen uppåt och bakåt mot hundens 
rygg. De flesta hundar brukar då sätta sig. Lägg till kommandot när 
hunden sätter sig. Om hunden backar, börja om igen.  En del hundar 
blir hjälpta om man samtidigt som man håller godiset ovanför huvu-
det trycker lätt på baken. Andra gillar det inte och spjärnar emot. När 
hunden börjar förstå kan man minska handtecken och enbart använda 
kommando.

Ett annat sätt är att utnyttja hundens eget beteende. Varje gång du 
ser din hund sätta sig ner så säg SITT och belöna.  (Klicker igen). Till 
att börja med fattar hunden ingenting, men efter några gånger brukar 
poletten trilla ner och de provar med att sätta sig. 

Ett kul partytrix som brukar imponera på vänner och bekanta är 
”GIVE ME FIVE”.

Sätt hunden framför dig och håll fram handen med handflatan uppåt, 
gärna rätt nära tassen. Om hunden lyfter tassen, beröm och ge godis. 
Öka kraven sakta och vänta till hunden lägger sin tass i handen. Mas-
sor med beröm och godis. Vila mellan passen. Det är frestande att 
öka kraven fort när de börjar fatta vad man vill. Upprepa gärna och gå 
tillbaka ett steg. 

När hunden blir säker på vad den ska göra, är det dags att vända hand-
flatan mot hunden. Nu brukar det gå enklare och hunden testar med 
att sätta tassen i handflatan. När detta fungerar kan man sätta ett kom-
mando: ”Give me five” när man håller upp handen. När hunden lärt sig 
med EN tass kan man prova med båda tassarna.

I det här momentet kan man använda en tasstarget i handflatan om 
hunden har lärt sig att sätta tassen på en target.

>>
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Apan
Ett annat roligt trix som är ganska lätt att lära 
in är APAN.

Apan brukar få många applåder! 
Jag börjar vid ett stadigt staket och lockar hun-
den att sätta framtassarna på staketet med lite 
godis. 

När den står stadigt tar jag en godis i handen 
och stoppar den under staketet och under hu-
vudet på hunden. 

Sen lockar jag hunden att följa efter godiset 
ner mellan frambenen, en liten bit i taget. 

I början brukar en eller båda tassarna ramla 
ner från staketet, men då stänger jag handen 
om godisbiten. 

Till sist har hunden hela huvudet under stake-
tet. Då lägger jag på kommandot. Afghaner är 
ursöta apor!

Hämta tofflor
En klassiker är att hämta tofflorna (eller något annat)! Trixet innebär 
att lyfta upp ett föremål och bära det, dvs det som i lydnadstävlingar 
kallas apport.

Jag börjar med att lägga/slänga ett föremål framför hunden. Ett tips är 
att börja med något mjukt att lyfta. Kan vara en leksak eller en vante 
eller liknande. Om hunden nosar på föremålet ger man beröm och belö-
ning. Klicker är superbra i detta trix. Nästa steg är att hunden ska hålla 
föremålet i munnen. Här brukar det hjälpa om man leker lite med före-
målet för att få hunden att ta tag i det. Massor med beröm. 

Vi vill ju att hunden ska lyfta upp föremålet och när hunden lärt sig att 
bita i föremålet så väntar man helt enkelt på att de försöker med något 
nytt om inte godiset kommer genast. Det räcker med att lyfta några mil-
limeter. Sen förlänger man tiden som de håller i föremålet innan belö-
ning. Variera tiden till hunden får belöningen. Ge belöningen där du vill 
ha föremålet, t ex i handen. När hunden lyfter upp föremålet och håller 
fast - då kan man lägga till kommando. Jag använder hämta. 

En variant är att hunden plockar upp en tappad handske. Jag brukar 
”tappa” min handske lite då och då på promenaderna. Alice är grymt 
snabb på att plocka upp den och lämna den till mig utan att jag ber om 
det. Stina vill gärna att jag ber henne om hjälp och då kommer hon med 
handsken. 

En vidareutveckling av detta är att t ex lära hunden att STÄDA. Släng 
iväg ett föremål och be hunden hämta. När de kommer tillbaka med 
föremålet håll fram en papperskorg eller liknande och få hunden att 
släppa föremålet i den. Belöna i eller rakt ovanför papperskorgen.
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Nosarbete
Att arbeta med nosen är oftast mycket ansträngande för hundar. Det 
finns olika kurser i nosework, specialsök, kantarellsök mm. Väldigt ro-
ligt för både hundar och förare. 

Principen är densamma oavsett om man ska lära hunden att leta knark, 
kantareller, mögel eller att känna igen en speciell doft som i Nosework. 
(Där används extrakt av eucalyptus, lavendel och lagerblad) 

Man börjar med den doft man vill att hunden ska markera och belö-
nar när de hittar rätt. Belöningen anpassas efter hunden. Godis är bra 
och enkelt, men att leka med hunden fungerar för många. Titta t ex på 
knarkhundar som när de hittat det gömda knarket, ofta belönas med en 
bit gummislang att leka med.

Om man vill testa nosarbete finns det många bra testsubstanser hem-
ma i köket. Exempelvis olika tesorter och kryddor. Ta t ex en tepåse och 
låt hunden nosa på den och belöna (klicker är utmärkt här). Upprepa 
flera gånger. Välj hur du vill att hunden ska markera påsen. Exempel 
genom att trycka med nosen på påsen. 

Nästa steg är att ha två påsar. En med ”rätt” tesort och en annan. Ha 
avstånd mellan påsarna så att det blir enkelt att lyckas. Minska avstån-
det mellan påsarna succesivt, och om hunden fortfarande lyckas hitta 
rätt påse kan man utöka med fler påsar. Hela tiden belönar man när 
hunden väljer rätt påse. Blir det många fel, får man gå tillbaka några 
steg så att hunden lyckas hitta rätt igen.

Ett annat sätt med nosarbete är att använda blomrukor som står upp 
och ner på ett fat. Börja med en kruka med en doft som du vill att 
hunden ska hitta (te, kanel eller liknande), och belöna när hunden luk-
tar på den. Upprepa många gånger. (Klicker är suveränt bra). Ställ en 
likandan kruka utan doft bredvid. Belöna ovanför när hunden väljer rätt 
kruka. Ta fler tomma krukor. När hunden är säker och väljer den rätta 
krukan, lägg godis i någon av de andra krukorna. Belöna med GOTT 
godis när hunden väljer doften.  Man kan även använda burkar, men 
fördelen med blomkrukorna är att hundarna inte kan knycka godiset 
lika enkelt.

När jag började träna nosework använde vi glasburkar utan lock. Doften fanns på en tops i en burk och den andra burken var tom. Det verkade 
vara tydligare för hunden att förstå att det var eucalyptusdoften som gav utdelning i form av godis när det fanns godis i en burk och doften i den 
andra burken.

Hoppas att jag har inspirerat någon att trixa med sin hund. Det är hur kul som helst och visst är det kul att afghanhundar är så duktiga och lättlärda!

 

På nätet kan man hitta förslag på mängder med olika trix och hur man lär in dem. 
Exempelvis: Underbara hund.se som har många exempel på trix och hur man lär in dem. 
Det finns även exempel på annan form av aktivering.

På Facebook finns t ex Glädjeklick, Lundagårds hundskola och Hundutmaningen som har åter-
kommande utmaningar där man får inspiration och hjälp. 

En bok som jag har haft mycket glädje av är 99 Tricks som aktivering av Anita Axelsson.

Canis har en gratis klickerskola på nätet och det finns många bra träningstips men det är lite 
svårt att hitta bland all information. 
Tips: sök efter Biblioteket. 
 
Googla på hundtricks så kommer det upp massor med olika förslag.

**

**
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Afghaner som terapihundar 

JAVISST 
Text & foto Elin Sandström

Jag heter Elin Sandström och bor med mina 
döttrar Mathilde 12 år och Tuva-Li 7 år i 
Sollentuna. Jag är diplomerad hundpsyko-
log och utbildad assistanshundsinstruktör 
och det innebär även att jag är instruktör i 
nose work, tävlingslydnad, rallylydnad,agilty, 
klicker,viltspår och inom några andra grenar. 

Det är absolut inget krav för att man ska kun-
na utbilda sig och sin hund till terapihunds-
team, men jag har naturligtvis haft stor hjälp 
av detta och det bidrog nog till att jag ganska 
snabbt såg Lavas potential som terapihund.
Jag har haft hund sedan 1988 och arbetat 
med hundar i ca 15 år. Jag har utbildat te-
rapihundar tidigare, både egna och andras 
hundar. Nu har jag 3 afghanhundar; Ch 
Vindaloo Come Back, ”Lava” 6 år, Vindaloo 
See U, ”Marta” 3 år och Temper Witch Of En-
dor, ”Mim” 1 år. 

För att en hund ska kunna fungera som tera-
pihund krävs att de är väldigt sociala och att 
de kan tränas. Hundarna får inte vara rädda 
och måste kunna klara många olika miljöer 
med ljud och främmande föremål och även 
klara av att möta människor med avvikande 
beteenden.

Lava och Marta kom till mig som omplace-
ringshundar i mars 2015 och redan tidigt 
insåg jag att Lava skulle kunna vara lämp-
lig som terapihund. Min dotter Tuva-Li har 
en lätt CP-skada och Lava anpassade sig 
snabbt till hennes behov och sätt med små 
detaljer. Lava gjorde ett anlagstest med 
inriktning på barn. Nu har Lava gjort hela 
grundutbildningen på Hundens Hus i Stock-
holm och inprovningen på Årsta skolan (där 
hon även gjort hela sin praktik), och har bara 
det sista steget med examinationen kvar. 

Det är spännande att se hur Lava anpassar 
sig efter de olika barnen hon kommer i kon-
takt med. Det kan vara alltifrån att ett barn 
somnar bredvid henne i soffan till värsta ”rö-
jet” med hyperaktiva barn. 

Många av barnen på skolan kunde inte 
svenska så bra och de övade på att skriva  
Lavas namn och att rita av henne. Barnen 
lekte med aktiveringsspel tillsammans med 
Lava och då måste de räkna och lära sig fär-
ger. 

Lava kommer att stå som utbildad terapi-och 
skolhund, de andra hundarna som inte ”arbe-
tar” i skolorna examineras som terapihundar.

Marta har också klarat lämplighetstestet men 
där med inriktning mot äldre personer men 
har ännu en del kvar av utbildningen. 

- möt Elin med Lava och Marta! 

- är det möjligt? 

Lava och Tuva-Li
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Mim är än så länge väldigt ung och framtiden 
får avgöra om hon blir en terapihund.

Terapihunden kallas även för en social tjäns-
tehund och arbetar med sin förare för att öka 
patientens, klientens eller elevens motiva-
tion, välbefinnande och hälsa. Hund och fö-
rare är ett team där hunden har huvudrollen 
och är den viktigaste parten.  Teamet  ska 
göra besök hos människor som finns i vård, 
skola, omsorg, hemvård, hos sjukskrivna, i 
fängelse och häkte o s v. Möjligheterna är 
obegränsade.

Alla hundar genomgår ett Lämplighetstest 
för att avgöra om hunden har den personlig-
het & trygghet samt grundträning som krävs 
för att jobba som Terapihund innan utbild-
ningen startar. Hundarna måste vara sociala 
och tycka om människor och t ex klara av att 
lägga huvudet i knät på främmande perso-
ner. De måste också klara av olika ljud och 
utrustningar som rullstolar mm.

Utbildning av terapihundar finns på många 
ställen i Sverige. En del av utbildningen kan 
ske på distans. Mycket av arbetet är egen 
träning.

Utbildningen tar ca 1 år och ska ge hundtea-
met kunskap inom:

- Tjänstehundens insatser anpassade till in-
divid.
- Djuromsorg och hälsa
- Hundens träning
- Kommunikation, bemötande, förhållnings-
sätt
- Människans hälsa, etik och värdegrund
- Verksamhetsförlagd utbildning.

Terapihundsutbildning med godkänd exa-
men ger behörighet till att arbeta yrkes-
mässigt som tjänstehundsteam. Det finns 
en svensk standard (SS 8760000:2013) för 
vårdhundsteam. Standarden beskriver be-
hörighetskrav, utbildningsplan samt kravspe-
cifikation för teoretiskt prov och certifiering 
av vårdhundsförare och vårdhund.

*
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Text & foto Helena Eriksson

Vår resa började vintern 
2009/2010. Jag var i sluttampen 
av min socionomutbildning vid 
Göteborgs Universitet och skulle 
göra praktik uppe i Stockholm. 
Cerberus hade precis fyllt två år 
och Zoria var bara en liten valp. 
Som för många andra var det lite 
av en slump att jag snubblade 
över information om terapihun-
dar, men direkt väcktes känslan 
av att det vore perfekt kombina-
tion med mitt yrkesval i övrigt och 
som vanligt när jag får en idé så 
kan jag inte släppa tanken. Nej, 
det var detta vi skulle göra. Sagt 
och gjort. Utbildning bokades in 
omgående och genomfördes, inte 
helt smärtfritt, men med glädje. 
Trots att det bara gått 7 år så har 
mycket hänt inom branschen, och 
då var detta något väldigt nytt i 
Sverige. Utbildningsarrangörerna 
gjorde så gott de kunde, och det 
var absolut inte dåligt - det är 
bara mycket bättre idag. Det var 
förstås Cerberus som utbildades. 
Mer enveten hund var just då 
svår att hitta. Svårmotiverad och 
svårövertalad, men med klicker-
träning tyckte han ändå att det 
var kul och sakta men säkert tog 

vi oss mot vårt mål. Vårt största 
hinder var apporteringen, som 
både då och nu är ett krav för 
terapihundar. Skam den som ger 
sig, vi fick till även det – och idag 
är det ett av Cerberus absoluta 
favoritmoment att få göra. 

Efter ett tag tog jag över Zorias 
syster Kali, som till skillnad från 
Zorias reserverade självständig-
het istället hade en plyschbjörns 
vänlighet och gosbehov . Kali ut-
bildades därför till vad som kallas 
besökshund, och är idag min allra 
bästa tjänstehund när det kom-
mer till kramar, gos och mys. Min 
yngsta hund, en bracco italiano, 
är också utbildad men ingen slår 
Kali i tillgänglighet. Kali älskar 
alla. Helt utan krav - förutom krav 
att bli klappad och få sitta i knä 
då förstås. 

 

Eftersom jag saknar förmåga att 
göra något halvdant så slutade 
det med att jag utbildade mig till 

instruktör, kontaktade min tera-
pihundslärare och frågade om 
denne ville arrangera kurser även 
nere i Göteborg där jag då var till-
baka. Sagt och gjort och vips så 
var jag en del av vad som idag 
heter Svenska Terapihundskolan. 
Det har inte alltid varit helt lätt, 
med en så ny bransch gäller det 
att hela tiden försöka hitta förbätt-
ringar och anpassa allt eftersom 
att branschen utvecklas. Roligt är 
det dock, och jag har haft äran att 
utbilda många efterföljande eki-
page och fått följa dem på vägen 
mot sina drömmar. 

 

Men vad är då en terapihund och 
en besökshund? Många blandar 
ihop dessa med servicehundar, 
vilket är helt felaktigt. Enkelt för-
klarat kan man säga att en ser-
vicehund arbetar för sin ägare, 
medan en social tjänstehund - det 
vill säga besöks- och terapihund - 
arbetar i team med sin ägare och 
mot tredje person. 

Det kan kännas rörigt, och det 
hjälper förstås inte till att det som 
i allt annat inte styrs av någon 
högre instans. Tekniskt sett kan 
vem som helst kalla sin hund för 
terapihund, så är man intresse-
rad av att utbilda sin hund ligger 
idag stort ansvar på kunden att 
jämföra utbildningar och söka in-
formation. 

Besökshund kallas idag hundar 
som arbetar med djurassisterade 
aktiviteter. Dessa är inte målinrik-
tade, utan mer en klapphund att 
mysa med en stund. Utbildningen 
är kortare, hos oss ca ett halvår, 
och fokuserar mycket på lagar 
och regler, positionering och till-
gänglighet hos hunden, förarens 
förmåga att stötta samspel mel-
lan deltagare och hund samt sä-
kerhet och välmående för både 
deltagare och hund.

Terapihund i sin tur är en hund 
som arbetar med djurassisterad 
terapi. Detta innebär målinrik-
tade insatser som utvärderas och 
sammanställs, och där målet till 
syvene och sist är att inte längre 
behövas. Hos oss är detta en på-
byggnadsutbildning för besöks-
hundar, och högra krav ställs på 
precision i utförande av diverse 
olika moment. Man får även lära 
sig att arbeta med remisser, att 
skapa just målinriktade insatser 
och hur dessa utvärderas. Det 
kräver många timmar hundträ-
ning så väl som mycket teoretiska 
studier för föraren. 

 
 

Idag arbetar jag och mina hundar 
på en mindre hästgård - Stall-
lyckan. Där har vi daglig verksam-
het enligt LSS personkrets 1, det 
betyder att deltagarna i dagliga 
verksamheten har autism och/
eller utvecklingsstörning m.m. 
Vi har även avtal med skolorna i 
kommunen där vi erbjuder anpas-
sad skolgång, ofta kallad praktik, 
för elever med olika svårigheter. 
Det handlar om allt ifrån elever 
med selektiv mutism till adhd och 

En bra besökshund söker aktivt upp deltagaren och uppskattar sitt arbete. 
Kali sitter gärna i knät och tröstar någon då den är ledsen.
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autism, och de får hos oss chans 
att skapa hållbara relationer med 
vuxna samtidigt som de tränas i 
att vara delaktiga i grupp. Utöver 
detta har vi även fritidsridning för 
barn/unga med olika funktions-
nedsättningar. 

Hundarnas arbetsuppgifter varie-
rar stort. Många gånger är deras 
uppgift att helt enkelt vara hund, 
så att deltagare och skolelever får 
chans att ansvara för och sköta 
om en hund.  Det promeneras, 
tränas och klipps klor. Ibland trös-
tas någon med ångest genom 
att mysa under filt i soffan, och 
ibland tränas någons balans och 
motorik genom en skogsprome-
nad bortanför vägar och stigar. 
Skoleleverna tränas ofta i empati, 
ansvar och konsekvensförståelse 
med hjälp av hundarna, men en 
helt vanlig hundpromenad gör 
även samtal enklare - och många 
livshistorier tas upp där och då 
istället för under framtvingade 
möten. 

 

Jag kan inte med ord beskriva 
glädjen i en deltagares ögon när 
denne får gömma te som hundar-
na sedan letar fram och pekar ut, 
en person som ofta är deprimerad 
skrattar plötsligt högt och glöm-
mer sina bekymmer! Eller synen 
när Kali självmant positionerar sig 
halvt uppe i knät på en deltagare 
som tröstlöst och ångestfyllt grå-
ter, och lugnar denne med hjälp 
av sin självklarhet och sin mjuka 
päls. 

Som utomstående kan det nog 
vara svårt att förstå det stora i det 
lilla, det som vi ser varje dag. En 
skolelev som jag gör ett intensivt 
arbete med just nu, bland annat 
på grund av dennes oförmåga 
att knyta an till nya människor, 
gjorde nyligen något så stort så 
att vi i personalen nästan började 
gråta. Hen skulle få lov att gå på 
så kallad Pokemonjakt en stund, 
och bad att vi skulle ta med Kali. 
Det är i sig inget konstigt, Kali är 
denne elevs ansvarshund så Kali 
är ofta med på aktiviteter. Efter en 
stunds tystnad bad hen dock att 
vi även skulle ta med Cerberus. 
Javisst, svarade jag, och undrade 
vad eleven nu hade i kikaren. När 
vi kommer ut springer hen fram 
till en annan elev, en som saknar 
tal och som ”min” elev knappt 
pratat med innan. Väl framme 
räcker hen över kopplet till den 
andra eleven, förkunnar stolt att 
Kali är den lätta hunden så den 
andra eleven behöver inte oroa 
sig, och tar själv över Cerberus 
koppel. Min elev delar alltså med 
sig, till en snudd på främmande 

elev, av sin egen favorithund. Det 
som andra barn kanske gör mer 
eller mindre naturligt är ett mycket 
stort steg för denna elev. Det var 
fantastiskt att se, och båda elev-
erna växte i detta ögonblick. 

 
 

Jag får ofta frågan om vilka raser 
som är bäst lämpade som terapi-
hundar, men när det väl kommer 
till kritan är det individers lämp-
lighet det handlar om. Idag ska 
en hund vara över 1 år för att få 
genomföra lämplighetstesterna, 
innan de ens får gå utbildningen. 
Om jag med all säkerhet vet att 
jag vill utbilda min hund till tera-
pihund så skulle jag, oavsett ras, 
leta efter en vuxen omplacering 
där jag kan se med en gång om 
den skulle vara lämplig. 

En social och positiv afghanhund 
är absolut lämplig, de är artiga, 
klappvänliga och sällan för bur-
dusa. Det man måste vara säker 
på är dock att hunden verkligen 
uppskattar främmande människor 
- för att de uppskattar den egna 
flocken råder det ju sällan någon 
tvivel om. Det svåra för den här 
typen av tjänstehundar är ju just 
att kunna gå in och prestera direkt 
den träffar en ny person, i en ny 
miljö och att då vara lagom social 
och tillgänglig. 

Raster, återhämtning, god fysisk 
kondition och semester är A och 
O för tjänstehundar så väl som 
för oss människor. Mina hundar 
arbetar oftast max en timme två 
gånger per dag, bortsett från 
eventuella långpromenader i sko-
gen som kan överstiga den tiden.

Skulle någon hund visa tecken på 
att vara för trött, eller visa obehag 
med en särskild deltagare, så bry-

ter jag direkt. Fördelen med att ha 
flera utbildade hundar är givetvis 
att jag kan växla hund - alltid är 
det någon som passar med den 
deltagare vi för dagen ska arbeta 
med. 

Att vara noga med allt detta är 
viktigt. Därför måste man träna 
sig i att läsa av både hund och 
deltagare för att hela tiden ligga 
steget före. Det är mitt ansvar och 
av yttersta vikt att jag hela tiden 
är alert och ser vad som är på väg 
att ske här näst. Detta för att jag 
vill att hundarna ska fortsätta vara 
positivt inställda till främmande 
människor med avvikande be-
teenden, och till vårt älskade ar-
bete. *

Jonas arbetar som hästskötare och hundtränare i vår dagliga verksamhet. 
Att få posera på bild som, enligt honom, en riktig hundägare skapar glädje och bygger självförtroende.
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Sedan slutet av 1970-talet, då katarakt var ett återkommande problem, har uppfödarna oftast ögonlyst de afghanhundar som använts i avel. Den 
ögonsjukdom man då talade mest om var Juvenile katarakt (JC eller ungdomsstarr) som är en mycket tidig och ärftlig form av katarakt.  Vissa 
raser kan utveckla denna typ av starr redan i låg ålder. Den drabbar båda ögonen och den leder oftast till blindhet inom 1-2 år. 

Svenska Afghanhundklubben har sedan 1995 krav på att båda föräldrarna ska vara ögonspeglade utan anmärkning (ua) för att få valpförmedling 
av SvA. Andelen afghanhundar som undersöks med ögonlysning är under hela perioden 1990-2015 ca 13,5%. Under den senaste 10-årsperioden 
är andelen undersökta hundar något lägre och stannar på drygt 10%.

SKKs officiella ögonlysningsresultat visar att varken katarakt eller andra ögonsjukdomar verkar vara ett problem för rasen som helhet. För den 
enskilde individen som drabbas av synförsämring eller till och med blindhet är det naturligtvis väldigt tråkigt.

Ett problem med att det föds så få afghanvalpar numera är att ärftliga sjukdomar, som t ex en del ögonsjukdomar, kan slå igenom mer kraftfullt i 
rasen, speciellt om endast ett fåtal hundar används i aveln under kort tid innan man hinner utvärdera avelsresultatet. 

Ögonsjukdomar som påvisats hos afghanhund under perioden 1990-2015
Katarakt (grå starr) innebär en grumling i ögats lins. Katarakt kan orsakas av många inre och yttre störningar i ögat, men för avelshundar är det 
de medfödda och misstänkt ärftliga som är av intresse.

Grumlingen kan omfatta hela linsen och kallas då total katarakt. Hundar med total katarkt ska inte användas i avel.

När delar av linsen är påverkad kallas den partiell katarakt. Katarakter som påvisats vid ögonlysning har delats in i fyra huvudgrupper: total kata-
rakt, bakre polkatarakt (BPK), främre Y-sömskatarakt och övrig partiell katarakt (ÖP). De katarakter som inte passar i någon av de tre förstnämnda 
kategorierna förs helt enkelt till den fjärde gruppen, övrig partiell katarakt. 

Bakre polär katarakt innebär en grumling under bakre linskapslen. Många ger en synnedsättning som ofta försämras gradvis under flera år. Liten 
BPK påverkar inte synen. Ärftligheten är inte säkerställd, men troligen finns ett samband med total katarakt. Hundar med bakre polär katarakt ska 
inte användas i avel.

Främre Y-söms katarakt innebär små grumlingar i främre linsbarken. Dessa ökar i antal och storlek med åldern. Denna typ av katarakt är san-
nolikt ärftlig men påverkar inte synen och påverkar inte avelsvärdet.. Förloppet är långsamt. Rekommendationen är att inte para två hundar med 
denna typ av katarakt.

Övrig partiell katarakt är katarakter som inte kan placeras i övriga grupper. De flesta är harmlösa. Om ärftligheten för närvarande inte kan bedö-
mas, rekommenderas ny ögonlysning efter 6 månader. Använd inte hundar med fastställd ärftlighet i avel. För övriga gäller att endast para med 
fri individ. 

Irishypoplasi är en medfödd underutveckling av irismusklerna som påverkar pupillens storlek. Felet gör att den inte kan dra ihop sig på normalt 
sätt. Pupillen kan också bli excentrisk. Det betyder att den inte längre sitter mitt i iris utan i stället är förskjuten åt ena sidan. En hund med irishy-
poplasi kan kisa när den blir bländad av skarpt ljus.

Vitreusprolaps/glaskroppsframfall uppstår när glaskroppsmassa läcker ut genom pupillen till ögats främre del, den s.k. främre ögonkammaren. 
Det är aldrig normalt. Glaskroppen innehåller inga nerver eller kärl. Den innehåller en del celler som skall ta hand om ”skräp ”som bildas efter 
blödningar, infektioner m.m. Eftersom glaskroppen saknar blodflöde (ljus måste kunna passera) kommer näring genom ett annat cirkulationssys-
tem. Detta system för även bort oönskat material. Ökad förekomst av skräp gör att ljuset bryts felaktigt, och det kan uppstå synintryck som blixtar 
och fläckar, som flyger omkring. Hjärnan brukar dock kunna lära sig, att läsa av även detta, om det inte är för mycket. Tyvärr kan vi inte fråga 
hundarna hur de upplever detta.

Glaskroppsframfall nedärvs vanligen recessivt autosomalt vilket innebär att båda föräldrarna måste vara antingen anlagsbärare eller sjuka för att 
sjukdomen skall uppkomma hos avkomman. Sjukdomen drabbar hanar och tikar lika.

PPM  (persisterande pupillmembran) 
PPM är tunna trådar som utgår från regnbågshinnan. De är rester av pupillmembranet, en vävnad som täcker pupillöppningen under fosterstadiet. 
I grava fall kan större delen av pupillöpningen vara täckt av en mörk hinna av samma färg som hundens iris och som fäster mot iris med tunna 
trådar.

Det finns tre typer: PPM iris-iris där trådarna går från en del av iris till en annan del av iris, PPM iris-linsinnebär att trådarna går från iris till linsen, 
PPM iris-cornea när trådarna går från iris till hornhinnans insida. 

Lindrig PPM iris-iris innebär inget avelshinder, men para inte två hundar med PPM.  För övriga former är det säkrast att avstå från att använda 
hunden i aveln. PPM förekommer sporadiskt i många raser.

Corneadystrofi är en gråvit grumling av hornhinnan, vanligen inlagring av fettkristaller i hornhinnan. Corneadystrofi kan försvinna spontant. Man 
misstänker att det kan vara ärftligt och man ska inte para två hundar med corneadystrofi. 

Retinopati betyder en sjuklig förändring i näthinnan. Det kan vara ärr efter inflammationer, defekter som inte liknar någon känd sjukdom eller 
nyupptäckta sjukdomar som ännu inte fått en specifik diagnos. Det finns ärftliga retinopatier och det finns näthinneskador som uppstått genom 
yttre trauma. Den mest kända av de ärftliga retinopatierna är PRA, dvs Progressiv Retinal Atrofi. Namnet på ögonsjukdomen talar om vad som 
händer - dvs näthinnan förtvinar successivt, och hunden blir till sist blind.

Hur många afghanhundar ögonspeglas och hur många får en diagnos?
SKKs Hunddata och SKKs Avelsdata innehåller stora mängder data om alla svenskregistrerade hundar. Här hittar man stamtavlor, tävlingsresultat 

Ögonsjukdomar hos Afghanhundar
Text Birgitta Strömberg
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och hälsodata som HD-resultat och ögonlysningar. Alla SKKs data är offentliga. Från 2006 finns data på individnivå och från 1990 finns samlade 
data. Hälsodata som finns registrerade tidigare går att hitta för varje enskild individ. 

I SKKs Hunddata och Avelsdata framgår hur många afghanhundar som ögonspeglats under perioden 1990-2017, hur många som är ua (utan 
anmärkning) samt hur många som har fått en diagnos.

Totalt under perioden ögonlystes 350 individer av de drygt 2600 afghanhundar som föddes, vilket motsvarar 13,5 %.  Av de som undersöktes hade 
ca 1% en diagnos. I diagram 1 visas antalet födda under perioden 1990-2015 och hur många av dessa som ögonlysts. En svag nedgång i antalet 
undersökta hundar kan ses över perioden, med några kraftiga avvikelser uppåt och nedåt för enskilda år.

I diagram 2 visas afghanhundar med bedömningen utan anmärkning (ua) och hur många av de undersökta hundarna som fått någon form av 
diagnos. Som framgår av diagram 2 är det endast ett fåtal afghanhundar som fått en diagnos. 
I tabell 1 visas vilka diagnoser som förekommit bland de undersökta hundarna. Endast två fall av total katarakt upptäcktes under perioden.

Diagnos Antal
Ögon, ua 333
Katarakt total 2
Katarakt övrigt 9
Retinopati 5
PPM 1
Irishypoplasi 1
Vitreusprolaps 2
Corneadystrofi 5

Tabell 1. 
Antalet afghanhundar med olika diagnoser under perioden 1990-2015.

Afghanhunden är en av de vinthundsraser som har högst procentuell 
andel ögonlysta hundar (13,5%). 

Bland övriga vinthundar ligger andelen som undersöks mellan 2 och 
9%. 

Diagram 3 (se nästa sida) visar andelen hundar som fått en diagnos i 
procent av de hundar som undersökts. De flesta vinthundarna har en 
låg andel hundar som fått en diagnos. 

Italiensk vinthund (IG) sticker ut och där har mer än 50% av de under-
sökta hundarna fått diagnosen vitreusprolaps/degenaration. 

Engelsk springer spaniel har flera ögonsjukdomar och där ögonlyser 
uppfödarna oftast sina tilltänkta avelshundar. Man uppmuntrar även 
ägare/uppfödare att ögonlysa äldre hundar.

Diagram 2. Antalet afghanhundar som bedömts vara fria från ögonsjukdomar (ua) och hundar som fått en diagnos.

Diagram 1. Antalet afghanhundar som föddes under perioden 1990-2015 och hur många av dessa som ögonlystes.
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Under perioden 2006-2016 har det registrerats 62 kullar med afghanvalpar i Sverige. Avelsdjuren i flertalet av kullarna är ögonlysta. I diagram 4 
kan man ana en svag nedåtgående trend finns för hur många av avelshundarna som undersöks innan parning. En förklaring kan vara att flera 
hundar som inte är svenskregistrerade använts i aveln under senare år, och då finns inga veterinärdata tillgängliga på Hunddata. Detta innebär 
att andelen där båda föräldrarna är undersökta ua troligen är något för låg. De flesta uppfödare ögonspeglar alltid sina avelshundar men det finns 
uppfödare som inte har någon hund som är undersökt.

Ögonsjukdomar verkar för närvaranade inte vara något stort problem 
för afghanhundarna. Beaktas bör dock att det endast är drygt 10% av 
alla afghaner som ögonlyses, och antalet ögonlysta visar en sjunkande 
trend. Det skulle vara önskvärt att även djur som inte används i aveln 
skulle ögonlysas, för att man skulle kunna få en bättre bild av hur ögon-
situationen bland afghaner i Sverige verkligen är.

De flesta ögonsjukdomar som upptäckts hos afghanhundarna är rela-
tivt harmlösa och påverkar inte avelsvärdet för de individer som fått en 
diagnos. Samtidigt så vet vi inte hur en eventuellt försämrad syn påver-
kar hundens livskvalitet. Tyvärr kan vi som sagt inte fråga hundarna hur 
de upplever detta.

Man kan fråga sig varför man ska ögonspegla sin hund när så få har 
problem. För de flesta ögonsjukdomar gäller att man rekommenderar 
att inte para två hundar som har fått en diagnos i avel. Därför är det 
viktigt att fortfarande ha en känd ögonstatus när man väljer avelsdjur. 

Vi ska vara glada åt att hälsodata för hundar i Sverige är offentliga. 
På detta sätt finns fakta att tillgå och resultaten visar att många ögon-
sjukdomar har minskat radikalt hos raser, där det tidigare funnits stora 
problem med ärftliga ögonsjukdomar. Detta tack vare att uppfödare har 
tagit sitt ansvar och undersökt sina avelshundar och att sjuka individer 
inte använts i aveln. 

Metoder för ögonundersökning av hund.
Ögonlysning är den vanligaste metoden och i dagsläget finns det ca 
25 veterinärer i landet med rätt kompetens att ögonlysa hundar. Under-
sökningen går till så att hunden får ögondroppar som vidgar pupillen. 
När ögondropparna fått effekt utförs undersökningen i ett rum som är 
mörklagt. Veterinären tittar med minst två olika lampor. Ett indirekt oftal-
moskop för att undersöka ögonbotten (näthinnan och synnerven), samt 
en spaltlampa för att undersöka linsen, hornhinnan och ögonlocken. 
Andra instrument som kan användas är direkt oftalmoskop, kammar-
vinkellins (gonioskopilins) och tryckmätare. Djurens ögon kan se väldigt 
olika ut normalt och diagnoserna är ibland inte helt självklara. I vissa fall 
krävs ytterligare undersökning efter några månader.

Veterinären fyller i intyget och anger om djuret är fritt från sjukdom eller 
ej samt anger om förändringar som påvisats kan bedömas som ärftliga 
eller ej. Ägaren får en kopia på intyget, veterinären behåller en kopia 
och originalet skickas in till SKK.

ERG. Elektroretinografi är en metod som endast kan utföras på ett fåtal 
platser i Sverige. Metoden är betydligt dyrare än vanlig ögonlysning och 
mäter elektiska responsen av ljustimuli av stavar och tappar i näthin-
nan. Hunden måste sövas vid undersökningen. 

Källa: oftalmologi.se/test/erg

Diagram 3. Andelen hundar fått en diagnos i procent av de hundar som un-
dersökts bland några vinthundsraser. Som jämförelse finns även Engelsk 
springer spaniel med.

Diagram 4. Andelen i procent av föräldradjuren somögonlysts under perioden 2006-2016.

Källor
https://www.skk.se/uppfodning/halsa/halsoprogram/ogon/
https://hundar.skk.se/avelsdata/
https://www.skk.se/globalassets/dokument/rasdokument/ras-afghan-
hund.pdf

https://hundar.skk.se/hunddata
http://www.valles.n.nu/tjanster
http://www.ssvo.se/spegling.html
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AFGHANHUNDEN UNDER FÖRVANDLING
OCH HAR DEN SKRIVNA DOMARKRITIKEN

NÅGOT SOM HELST VÄRDE?
Text & bildmaterial Christer Mättik

En känd general (Lance) i indiska armén skrev på 1920-talet ”Det är 
beklagansvärt att afghanhunden har blivit en hundras för damer. Istället
för en arbetande hund med vakt- och jaktegenskaper, som den är äm-
nad att vara”.

Denna general visste inte hur rätt han hade. Afghanhunden blev en 
”fruntimmers-ras”. En förlängning av damerna i minkpälsar. På grund 
av avundsjuka och okunnighet utbröt hemska gräl. Därför är det inte 
förvånansvärt att hunden blev som den blev och ser ut som den gör 
idag.

Första så kallade standarden publicerades 1906 i INDIAN KENNEL 
GAZETTE. Men det var mera en beskrivning av hur den berömda per-
siska hunden ZARDIN såg ut. Zardin var född 1902.

När major Bell Murray med följe återkom till Skottland från vad de kall-
lade Baluchistan, hade han med sig ett halvdussin hundar. Fyra år 
senare, 1924, bildade man den första rasklubben, AFGHAN HOUND 
CLUB (AHC). Man skrev en standard som ibland har kallats Denyers 
standard. Även här påstods att man haft Zardin som förebild, trots att 
INGA av dessa sett hunden i levande livet. Det här var i själva verket 
mer eller mindre en beskrivning på Bell Murrays och Evelyn Denyers 
tidiga hundar.

1925 dyker plötsligt Mary Amps upp. Hemkommen från Indien med 
ett par hundar i bagaget. Till råga på allt var dessa dessutom födda i 
Afghanistan. Och nu bryter helvetet lös. Ett bråk utan motstycke. Män-
niskor och hundar smutskastas i fackpressen. Man var ägare till bas-
tarder”. Som om detta inte var nog utbröt en formidabel typ-strid som 

Major Bell Murray med tre av importerna från Baluchistan (Pakistan).

Major Bell Burray med tre av importerna från Baluchistan (Pakistan).

sedan pågick fram till våra dagars 1970-tal. Ingen tog någon hänsyn till
att man klart och tydligt kunde se att flera hundar och avkommor sak-
nade homogenitet. Att det i många fall måste ha varit fråga om minst två
skilda raser. Min personliga uppfattning är att detta borde man ha tagit
fasta på från första början. En del exemplar var otvivelaktigt uppblan-
dade med saluki och persisk liknande hundar, eller rent av en lokal ras.
Somliga med saluki huvud och setter svansar. Några visade sig även 
vara fårhundar från Afghanistan eller dess gränstrakter. Majoriteten av
dom tidiga importerna kom från Indien, där de var födda.

Hundarna ställdes ut i klassen utländska hundar och gick ibland under
namnet PERSIAN GAZELLE HOUND eller BARUKHZY KURRAM 
HOUND. Kanske borde vi ha kallat rasen Indisk vinthund. 

Mary Amps hund Sirdar från Afghanistan.

Resultatet blev att ytterligare en rasklubb bildades med ännu en stan-
dard; AFGHAN HOUND ASSOCIATION (AHA). Som president valde 
man Mary Amps. Medlemmar blev i första hand hennes väninnor och 
valpköpare. Men i styrelsen satt tunga namn som Kapten J Barff, Bri-
gadgeneral Lance, Överste Marriott, Herr Holland Buckley, Herr Amps 
och Herr Croxton Smith. Ånyo påstod man att Kapten Barffs sedan 
länge hädangångne ZARDIN skulle ha stått som förebild. Men på vissa
punkter kan man se att det var Mary Amps import Sirdar som påverkat
beslutsfattarna. Och det var nu som Mary Amps inte helt korrekt ska-
pade myten om att den äkta afghanska vinthunden endast stod att finna
bland bergiga trakter i eller runt Kabul i Afghanistan.

Nu gick det så långt att man anordnade separata sponsrade utställning-
ar. För att överhuvudtaget få lov att ställa på engelska kennelklubbens
utställningar var man tvungen att garantera ett visst antal anmälda hun-
dar.

Mor och barn från 1928.
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De bästa delarna från bägge lägren.

När afghanhunden sent om sider blev en egen ras, dvs slapp tävla i 
klassen främmande raser, antog engelska kennelklubben en revide-
rad standard. Med för ögat de bästa delarna från bägge lägrens ras-
beskrivningar. Detta innebar att typerna blandades. Förvirringen blev 
ännu större. Resultatet? Nya typer på köpet.

Vad kan utläsas ur dessa tidiga rasbeskrivningar? Blir någon klokare? 
Man har genom åren reviderat eller skrivit om standarden. För att den 
skall passa in på de hundar som man för dagen kan se på utställningar, 
Sverige inte undantaget.

Jag har i min ägo original kopior, rasbeskrivningar nedtecknade på 
klubbarnas eget brevpapper. Det skulle ta för stort utrymme att här 
återge dessa i sin helhet. Dessutom tror jag att intresset är minimalt. 
Därför nöjer jag mig med att dröja kvar vid några rastypiska detaljer, 
som mer eller mindre försvunnit eller ignorerats genom åren.

Uppfödare från förr har sagt att afghanhundens huvud och även ögon 
och uttryck skiljer sig avsevärt från alla andra hundraser. Uttrycket är 
svårt att beskriva om man inte sett det i verkligheten. Svårfångat på bild 
och framför allt i text.

Rastypiskt huvud. Sett framifrån formen som en diamant.

Sirdar från 1923 ”den lilla röda”.

Blicken, så svår att fånga på bild.

Det sällsamma uttrycket med 
mandelformade ögon.

>>
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Är man begåvad med någon form av hundblick och haft förmånen 
att få ta del av mängden foton och dokument från tidigt 1920-tal, och 
dessutom sett afghaqhundar i verkliga livet från 1950-talet, kan man 
inte undgå att se förändringarna. 

Afghan Hound Club (AHC) säger 1924; ”litet eller inget stop”. Afghan 
Hound Association (AHA) säger 1926 ”litet stop”, Engelska Kennel-
klubben säger 1946; ”svagt stop”. Medan Svenska kennelklubben 
(FCI) 2012 förespråkar ”stopet skall vara obetydligt”. SKK har tagit 
det säkra på det osäkra och tagit fasta på AHC’s standard från 1924, 
och glömmer då bort att klubbens tidiga hundar förmodligen inte kunde 
kallas renrasiga.

Vad som gjorde afghanhundens huvud så speciellt var bland annat sto-
pet. Vidare högt utvecklade okben och ögonbrynsbågar. Torrt ådrat 
mycket långt nospart. Samt den speciella haklinjen och eleganta pro-
filen, ibland lite romersk utan att för den skull vara Borzoi-lik. De här 
detaljerna borde ha tagits med då man reviderade standarden. Eller 
påtalat dessa då man utbildar våra kära domare.

Vad har vi fått istället? Ofta hundar som är kortskallade, stoplösa, med 
för det mesta platta kinder och obetydligt framträdande okben, och 
omejslade korta nospartier. Den ovala bakskallen med framträdande 
hjässbenskam är helt försvunnen. Profilen har blivit förfärligt djup, med 
tjocka hängande läppar och sladdrigt hak och halsskinn. Med sina run-
da fuktiga rådjurslike ögon, ibland halvt om halvt täckta av blinkhinna, 
är hunden långt ifrån den orientaliska exotiska uppenbarelse som den 
borde vara. Den som man kunde se långt in på 1960-talet.

Tik från 1928 vacker 
profil framträdande stop.

Vacker torr ådrad nos 
med stop och haklinje.

Tik från 1940-talet, 
synnerligen tilltalande profil.

Svensk hund från tidigt 
1950-tal, lång nos som 
standarden föreskriver.

Mindre smickrande. Är det så här man vill att ett huvud skall se ut?
(se bilden ovan och nedan)
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För smal skalle, för djup profil, obalanserat.

Saknar vinthundsprägel, 
för djup kort bakskalle. 

Fula runda ögon, platta 
kinder och bred näsrygg. 

Inte speciellt tilltalande profil.

Hängande tjocka läppar, 
en vanlig företeelse. 

Brett omejslat nosparti, tjocka läppar, opigmenterade blinkhinnor. 
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Den vinthundslika looken är med andra ord inte lika påtaglig som förr. 
Vi har fått en kompakt hund med kort rygg, ibland karp eller sluttande. 
Det sällsamma bakstället ett minne blott, det tenderar att likna en vanlig 
hunds av vilken ras som helst, döljs ofta av en otrolig mängd päls, som 
saknar rätta strukturen. Att många blivit kortbenta och lågställda gör 
inte saken bättre.

Korta branta kors är ett kardinalfel (sällan påtalade). Till detta kommer 
rastypiska svansar utan styrsel och tillstymmelse till ring. De typiska 
höftbensknölarna sitter alldeles för tätt på en del individer. En nog så 
viktig detalj som ingen domare påtalar nu för tiden. Inte heller att fram-
trädande sådana skulle vara önskvärda.

Hund från 1930-talet. Rastypisk, ett sant orientaliskt utseende. Mandelformade ögon, 
romerskt nosparti utan att för den skull vara borzoi-likt. Lägg märke till bakstället! 

Utmärtkt typ och helhet på hund från 1960-talet. 

1980-talshund med för kort rygg, oproportionerlig. 

Brant kors har blivit allt vanligare.

Idealiskt kors och bakställ.

Elasticiteten i höft, knä och has har tagit stryk. Stela, korta och breda 
skuldror, ett fel som man heller aldrig uppmärksammar. Man hakar bara 
upp sig på raka överarmar, samtidigt som man prioriterar överdrivan 
schäferliks vinklade bakställ. Resultatet blir att de här hundarna rör sig 
orent. Det kan vara på sin plats att här göra läsarna uppmärksamma på 
att afghanhunden med de bästa rörelserna nästan alltid saknar korta 
ben och överdriva vinklar fram och bak. 

Rörelserna är ett kapitel för sig, man skulle nästan kunna skriva en av-
handling i ämnet. Så mycket är i alla fall säkert att afghanhunden skall 
röra sig fjäderlätt. Rörelserna får inte heller likna salukins eller någon av 
de andra vinthundsraserna.
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Har den skrivna kritiken något berättigande? Jag indelar domare i tre 
grupper; ”naturbegåvade”, ”ofelbara” och ”osäkra”. Naturbegåvade dö-
mer snabbt, effektivt och säkert. Ser det rastypiska först av allt. Denna 
sällsynta kategori domare är också artigast mot både utställare och 
hundar. De ofelbara tror sig ha fått blicken. Är arrogant och även typisk 
felsökare. Till sist har vi gruppen osäkra, eller rent av okunniga. Ack så 
förrädiska! De flackar med blicken, plockar med hundarna i all oändlig-
het, utan att själva veta varför, drar en lättnadens suck när de ser hun-
den som vanligtvis brukar vinna komma in i ringen. Dagen är räddad! 

Så som kritiken är utformad idag har den inget värde alls. Domarna 
borde i stället enbart koncentrera sig på hundarna, med tanke på den 
relativt korta tid som de har till sitt förfogande.  Den bästa till den säm-
sta hunden får ofta samma ytliga lovord. I många fall lite svävande 
kritik; utmärkt huvud och uttryck, bra hals och resning. Kort rygg. Något 
rak skuldra. Normalt vinklad bak. Kunde ha djupare brödkorg. Välskött 
päls. Som slutkläm Rör sig trevligt, och i bästa fall Med långt steg.

Man förbiser det rastypiska. Är fixerad vid skulderläge och vinklar, raka, 
framskjutna, branta och högt ansatta, samt bröstdjup. Och glömmer 
bort det rastypiska.

Vems är felet? Vem bär skulden? I första hand domarna. De skall se 
till att uppfödarna håller sig inom ramen för det tillåtna. Inte det lättaste 
när man reviderar standarden gång efter annan. Domare har även fel 
när de säger; ”Är jag för hård blir anmälningssiffrorna låga. Jag vill ju 
döma!” Anmälningssiffrorna är idag skrämmande låga av andra anled-
ningar. Det är nämligen farligt att högprofilerade handlers och uppfö-
dare tillåts ha för stort inflytande, på bedömning såväl som på aveln. 
Kända domaren Ulla Segerström sade en gång:”När domare dömer 
efter vad han tror somliga skall tycka. Då kan man fråga sig, vilken nytta 
ett sådant bedömningssätt gör för rasen”. 

Idag uppmuntrar Svenska kennelklubben domare att förkovra sig i så 
många olika raser som möjligt. Därmed får vi istället all rounders. Det 
finns ingen människa på denna jord som är kapabel att lära sig alla 
rasers olikheter och specifika egenskaper, vilket SKK tycks tro, och 
tvingar på domarna. Den som tycker något annat ljuger.

Int Ch Shahib of Wahsdarb, världsberömd tik från 1930-talet.
Observera huvud, fantastisk skuldra, bröstkorg och den

perfekta överlinjen. Kan det bli bättre än så här?

Int Ch El Khyrias X-Hansia,
pristyngd tik från 1980-talet när den är som bäst.

Ett sällsynt korrekt rörelseschema.

>>
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Int Ch Z Larissa de Kabul, ännu en afghan 
värd namnet från mitten av 1950-talet.

En 1990-tals afghan som inte skäms för sig.

Är det så här dagens uppfödare och domare vill att en exotisk rastypiska hund skall se ut?

Titlar och beteckningar 
Förkortningar framför en hunds 
namn är ett bevis på att hunden 
erhållit en titel eller beteckning 
för en bedrift av något slag. I vår 
onlinetjänst Hunddata syns dessa 
titlar då du söker på en hund och 
ofta skriver man ut dessa bokstä-
ver i stamtavlan, kataloger, an-
nonser och liknande.

Listan visar de titlar som regist-
reras i Svenska Kennelklubbens 
hundregister. Landskoder enligt 
internationell standard framför ti-
teln betecknar i vilket land titeln 
erhållits. Förkortningen Nord be-
tecknar nordisk och innebär att 
championat erhållits i minst tre av 
de nordiska länderna.

Titlar 
- championattitlar som bara 
hundar registrerade i SKK 
kan få
C.I.B. Internationellt utställ - 
 ningschampionat

C.I.C. Internationellt lure   
 coursingchampionat

C.I.B.P. Internationellt utställ  
 nings- och lure 
 coursingchampionat

Ch Championat
UCh Utställningschampio  
 nat

Vinnartitlar 
- titlar som erövras på 
särskilda vinnarutställningar
SE V Svensk vinnare
SE JV Svensk juniorvinnare
SE VV Svensk veteranvinnare
DK V Dansk vinnare
DK JV Dansk juniorvinnare
DK VV Dansk veteranvinnare
FI V Finsk vinnare
FI JV Finsk juniorvinnare
FI VV Finsk veteranvinnare
IS V Isländsk vinnare
NO V Norsk vinnare
NO JV Norsk juniorvinnare
NO VV Norsk veteranvinnare
Nord V Nordisk vinnare
Nord JV Nordisk juniorvinnare
Nord VV Nordisk veteranvinnare
EUW FCI Europavinnare
JEUW FCI Europavinnare   
 junior

VEUW FCI Europavinnare   
 veteran
WW FCI världsvinnare
JWW FCI världsvinnare   
 junior
VWW FCI världsvinnare   
 veteran

Källa: SKK.se

*

Idag kan man se domare döma vinthundar, trots att de aldrig tidigare 
visat något intresse för rasgruppen, eller ens ägt en vinthund.

Sedan mitten av 1950-talet har vi i Sverige nu endast kvar en enda do-
mare från den tiden (Bo Bengtsson har tyvärr sedan länge flytt landet). 
Nämligen Dr Göran Bodegård. Vinthundsägare och uppfödare. Honom 
bör man vara rädd om. 

Kalla mig gärna bakåtsträvare! Rätt som oftast går tankarna tillbaka 
till den tiden, då man kunde se legendariska erkänt kunniga domare 
med stor pondus äntra utställningsringarna. Den träffsäkra Sigyn Litto-
rin, den effektiva Marianne Fürst-Danielsson, den vänliga Karin Lindhé 
samt sent om sider oförglömligt suveräna Birgitta Runmarker. 
VAD SKULLE DE HA TYCKT OM AFGHANHUNDEN A LA 2016?





YHAZIN FREELANCER
Tuohi-Tikan Teikkari - C.I.B Yhazin Drums Of Africa
Född 2009-05-25 
Uppfödare Liza Lopez 
Ägare Maud och Sofia Fast
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PRAMYA EYES ON ME PLEASE
SBIS SE, FI, DK, NO, EE & BY CH NORD JW-15 FI JW-15

C.I.B Karakush The Meow Factor - C.I.B Pramya Blond All Over
Född 2014-07-11 
Uppfödare Annika Wirman-Fagerlund, Finland
Ägare Maud Fast

2½ år gammal har Kalila erövrat
11 x CERT från 6 olika länder
6 x CACIB från tre olika länder
BIS på SVA Strömsholm 2016
Reserv Open Class Crufts 2017
#6 Bästa afghantik i Sverige 2016
#8 Bästa afghantik i Finland 2016
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Lånad artikel skriven för och publicerad i Salukibladet nr 2-2017

MANUKA HONUNG 
- effektfull sårbehandling på skadad saluki             

Salukibladet fick in en artikel från en engelsk salukiägare som berättar om hur illa det kan 
gå när en saluki tar upp jakten efter en hare. Salukihanen, 2-åriga Luath följer haren in un-
der några lastpallar och får en otäck skada, 5 mm hål på tassen orsakat av några rostiga 
spikar. Kvällspromenaden slutar med ett veterinärbesök och utan honung kanske det slu-
tat med att hela benet behövts amputeras. Liana vill gärna delge fler sina erfarenheter vad 
som hände när hon började behandla det otäcka såret med Manuka honung.

Liana berättar:   
- Allt började kvällen 28 juli 2015, 
efter en harjakt och som slutade 
med ett otäckt sår på tassen or-
sakat av några rostiga spikar, 
ett 5 mm stort hål i närheten av 
den stora trampdynan. Väl hem 
rengjordes Luaths tass och såret 
spolades rent. På väldigt kort tid 
började det svullna upp och det 
blev smärtstillande och vila. 

Nästa dag, tidigt på morgonen, 
var det en enorm svullnad och det 
blev samtal till veterinär och be-
sök. Här blev de samma procedur 
som jag genomfört hemma och 
sedan ordination med Metacam 
(smärtstillande) och antibiotika. 

Tassen var ännu mer svullen och 
med blåsor mellan tårna. När vi 
väl var hemma vill Luath inte hop-
pa ur bilen så han fick ligga kvar 
i bilen. Redan efter några timmar 
började svullnaden vandra upp 
efter hans ben och det blev ett te-
lefonsamtal till veterinären och en 
resa tillbaka. 

Kvar hos veterinären
Han fick stanna kvar över natten 
och blev satt på dropp. Allt gjor-
des för att sedan bekämpa infek-
tionen och stoppa att den spreds. 
Nästa morgon bestämdes att 
han fick komma hem eftersom 
bedömningen var att han skulle 
må bättre hemma. Hela benet var 
svullet, hans tass såg inte bra ut 
med hud som hade spruckit, blå-
sor och med blåmärken. Huden 
såg att börja bli vit och det oroade 
mig och hela hans fot kändes väl-
digt varm, så jag lindade ett kallt 
omslag.

31 juli och ett utbrott    
Luath hade sovit bra under natten 
nära mig och med en sock för at 
han inte skulle slicka på sin tass. 
Svullnaden hade gått ner, men 
huden såg värre ut, tydligt död 
och började brytas ner från den 
friska vävnaden. Jag var mycket 
orolig att det skulle sluta med att 
det på ovansida på hans tass inte 

skulle finnas kvar någon hud alls. 
Hans tår var väldigt svullna och 
såg bleka ut. Jag bestämde mig 
för att prova med Manuka honung 
efter ett tips om att honung, vilken 
honung som helst, skulle fungera. 
På morgonen såg såret redan 
rent ut även om det hade vätskat 
mycket. Luath visade inga tecken 
på smärta och tillät all omsorg 
som jag gjorde.

3 augusti och nästa 
veterinärbesök
Hos nästa veterinär togs svabb-
test för odling. En andra anti-
biotikakur kombinerat med mer 
Metacam. Denna veterinär hade 
precis deltagit i en kurs där dis-
kussion om att använda honung 
kommit upp och rådet var att fort-
sätta med honung. Luaths tass 
var ännu inte utom fara, men vi 
hoppades på  att snart kunna se 
någon förbättring. En hel del dött 
skinn togs bort och det såg allt 
annat än bra ut vilket oroade mig 
mycket.

10 augusti 
Manuka honung gör 
underverk
Återbesök hos veterinären och 
provresultatet nu visade på att 
Luath hade E. coli och det andra 
provet visade på att hans sår var 
resistent mot de flesta mediciner, 
så han fick ytterligare en  antibio-
tika att prova. Fram till nu hade 
Manuka honung i alla fall gjort un-
derverk och veterinären föreslog 
akupunktur och så gjorde vi. Nå-
larna blev placerade runt sårkan-
terna och när de togs bort kom 
blod upp till ytan på ett positivt 
sätt. Den återstående svullnaden 
började gå ner efter våra korta 
promenader och han haltade inte.

17 augusti långsam 
läkprocess
Ett veterinärbesök igen och mer 
akupunktur. Såret är rent nu och 

Text och foto Liana Phillips
Bearbetning och översättning Katarina Petersson

Farliga rostiga spikar som orsakade mycket lidande.

Luaths sår 3 augusti.

Luaths tass med Manuka honung. Omslaget byttes var fjärde timme 
först därefter när de torkat mer till två gånger per dag.  
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ser friskare ut, men på vissa om-
råden hade ingenting hänt. Läk-
processen var rätt långsam och 
vi hoppades på att akupunkturen 
skulle stimulera dessa områden 
och börja starta processen.

24 augusti kronisk 
och mer antibiotika
Lymfkörtlarna är fortsatt svullna 
och fortsatt antibiotikakur för att få 
dessa återställda till normalt. Så-
ret betraktas som kroniskt, vilket 
är att kroppen till slut accepterar 
ett öppet sår och stoppar  då läk-
processen på grund av detta. Med 
mer akupunktur ska den skicka 
signaler till hjärnan att återakti-
verar läkprocessen i området. Vi 
noterade en förbättring efter varje 
veckas omgång av akupunktur. 
Jag blev glad att se att sårkan-
terna började se mer normala ut, 
blåsorna började läka och såret 
började minska i omkrets, ½ cm 
i skillnad på en vecka.

31 augusti  och över-
raskande skillnad
Veterinären som nu inte träffat 
Luath på 2 veckor p g a semester 
var överraskad av förändringen. 

Jag hade använt några droppar 
av honung på såret, en lätt kom-
press och en socka för att und-
vika att han slickade. Inget ban-
dage för att hans tår skulle var fria 
och att det kunde komma in luft till 
såret och hans tass. Veterinären 
var nöjd med detta och sa att jag 
hade rätt att lite luft var bra, men 
inte så mycket att såret torkade 
helt. Ingen mer akupunktur be-
hövdes när såret aktivt läkt själv. 

Lymfvärden var fortsatt höga och 
han var inte fri från E. coli. Jag 
fick beröm för att hållit hans tass 
så ren hela tiden och stoppat in-
fektionen att ta mer av huden än 
den gjort. Vi var mycket glad att 
han inte förlorat sin fot på grund 
av detta.

9 september 
honungens seger över 
bakterierna 
Sista veterinärbesöket för kon-
troll. Det var glada miner över att 
all skötsel den sista veckan gett 
belöning så att antibiotikan kunde 
avslutas och inga fler besök be-
hövdes. Lite honung med kom-
press endast på natten, rengö-
ring på morgonen och endast en 
sock under dagen för att undvika 
smuts vid våra promenader och 
slickande. Med löfte om att skicka 
ett foto eller två, när det läkt ut 
helt, så tackade vi för oss.

Jag har lärt mig att honung är bra 
att använda på sår, men just Ma-
nuka +5 och högre kan vara mer 
välgörande. Det är sockret i den 
som gör arbetet, då bakterierna 
äter detta, honungen tar bort död 
vävnad i såret och uppmuntrar 
vita celler i området att bekämpa 
infektionen. Det bidrar till läkning 
och minskar ärrbildning. Jag såg 
direkt resultat efter bara en dags 
användning och på ett utmärkt 
sätt hade den minskat död väv-
nad för att underlätta läkningen 
och hålla såret rent. Det luktade 
aldrig illa trots infektion och död 
hud. 

Allt eftersom dagarna gick sågs 
förbättring så jag fortsatt använda 
det varje dag. Luaths sår var re-
sistent mot de flesta antibiotika, 
så jag har mycket att tacka ho-
nungen för, speciellt under tiden 
då vi inte visste detta, från min 
synpunkt räddade detta hans 
ben. Jag kommer använda det 
igen om det skulle behövas och 
jag rekommenderar det för sår, 
speciellt infekterade, för både 
människor och djur.   

Akupunktur för att 
påskynda läkprocessen.

Manuka honung.

Före ...

Salukibladet passade på att fråga vår 
veterinärexpertis inom klubben om 
Manukahonung och deras egen erfarenhet:

” - Manukahonung, det är välkänd att den har en anti-
bakteriell effekt. Vi har det på kliniken och jag använder 
det på svårläkta sår eller sår som man förväntar skall 
ta lång tid att läka. Jag tänker spontant att det är bra 
att alternativa metoder till antibiotika blir belyst i dessa 
resistenstider.” 
Ingunn Solberg Eriksson, Leg vet. 

”- Jag behandlar många infekterade, öppna sår och 
sårhålor med Manukahonung. Det är suveränt om det 
används på rätt sätt. Jag fick tipset av en veterinär från 
Edinburgh som föreläste på en traumakonferens jag 
var på för några år sedan och han talade sig mycket 
varm för detta, så jag blev genast nyfiken och taggad 
och har som sagt använt det mycket sedan dess, med 
väldigt goda resultat. Det rensar upp infektiösa sår och 
stimulerar till läkning och nybildning, samtidigt som det 
håller såret fuktigt.” 
Ingela Fjällbrant, Djursjukvårdare

D

... och efter.

*
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Lure Coursing regler
NYA

FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2017
Text Maud Fast

Foto Irene Vinha

Följande ändringar och tillägg har gjorts 
i de nationella reglerna:
En detalj som justerats är att det numera är länsstyrelsen som beviljar 
tillstånd att bedriva LC-verksamhet med lös hund under den så kallade 
hundförbudstiden på året, i stället för som tidigare Naturvårdsverket. 
Detta har medfört att PKLC måste ansöka om detta tillstånd hos alla 
landets länsstyrelser och ansöka om förnyelse när tillstånden går ut, 
vilket sker med olika intervall för de olika länen.

I de nya reglerna öppnades möjligheten för afghanhund att delta i de 
officiella proven. Naturligtvis har afghanhundar deltagit i prov även tidi-
gare men en miss har gjort att rasen inte har varit upptagen i listan över 
dem som har tillåtits delta i prov. Nu är detta alltså korrigerat.

Begränsningen att domare inte får delta i prov där domaren själv dömer 
har mildrats så att undantag kan göras om domare ersätter ordinarie 
domare som med kort varsel blir förhindrad att tjänstgöra, dock ej för 
ras/kön där egen hund deltar.

Tjänstgöringsbegränsningen för domaraspirant har justerats till att bli 
densamma som för domare. Även för provledare och pilot har tjänstgö-
ringsbegränsningen justerats och nytt är att tjänstgöringsbegränsning 
även finns för starter.

Det har tillkommit en skrivning om att minst en svensk domare bör 
döma på nationellt prov.

Reglernas maximiålder för startande hund i prov har kompletterats med 
minimiålder, vilken är 15 månader för whippet, italiensk vinthund, cir-
neco dell’ etna, podengo portugues liso/pequeno och liso/medio. För 
övriga raser är minimiåldern 18 månader.

I kapitlet om deltagarnas ansvar, har punkten som handlar om att alla 

hundar ska hållas kopplade och under uppsikt kompletterats med infor-
mationen att ett disciplinärt straff i form av diskvalificering kan utdelas 
vid oaktsamhet.

Stycket som reglerade avstånd mellan trissor och vinklar på banan har 
helt strukits medan det som angav hur lång banan skulle vara nu en-
dast är en rekommendation. Rekommendationen lyder mellan 400 och 
700 meter för whippet, italiensk vinthund, cirneco dell’ etna, podengo 
portugues liso/pequeno och liso/medio och mellan 500 och 1000 meter 
för övriga raser.

En regeländring som kan tyckas vara banal men som påverkar alla 
deltagare (beroende på lottning) är att blått tävlingstäcke inte längre är 
tillåtet. Nu är det endast rött och vitt täcke som får användas. Nytt är 
också att siffror eller text inte får förekomma på täckena, vilket innebär 
att täcken som används vid tävling på rundbana alltså inte kan använ-
das.

En rekommendation som har tillkommit är att det är rekommenderat att 
genomföra provlopp direkt före respektive ras med hund(ar) av aktuell 
ras. Detta för att ge piloten möjlighet att köra in sig vid byte av ras.

En ny regel är också att första start i en ras eller ett kön får ske tidigast 
en halvtimme efter att lottningarna har offentliggjorts.

En förändring i de nya reglerna är att vid ett eventuellt omlopp, ska 
domarna avgöra var på banan hundarna ska starta. Det behöver alltså 
inte längre vara ett lopp från start till mål.

Regeln att en domarna ska dra av upp till tio poäng i det fall att en 
handler “på annat sätt försenar starten av ett lopp” har strukits. I stället 
ska nu provledare i samråd med starter kunna besluta om avvisning 
i nämnda fall. Fortfarande gäller att domare kan ge poängavdrag vid 
tjuvstart eller medveten fördröjning.

Såväl de nationella som de internationella LC reglerna har reviderats, ändringarna trädde i kraft från och med 
årsskiftet. Nedan följer ett sammandrag av de förändrade reglerna, anvisningarna och de internationella reg-
lerna. Sammandraget gällande de nationella reglerna är gjort av PKLC, och citeras med tillstånd. Ändringar 
som gäller endast vissa raser (ej afghan) har inte medtagits. Den fulla texten finns att läsa på PKLC:s hem-
sida, http://www.svvklc.se/index.php/422-sammanfattning-av-de-nya-reglerna-och-anvisningarna. 
Länkar till de fullständiga dokumenten finns efter texten.
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Möjligheten för domare att kunna diskvalificera en hund på grund av att 
den inte visar tillräcklig entusiasm har strukits.

Det har förtydligats att vid diskvalifikation vid två prov i rad (tidigare “två 
gånger i rad”), förlorar hunden sin licens i ett år.

Det är tillagt att certifikat utdelas per ras och klass (se nya regler gäl-
lande klasser för whippet och italiensk vinthund ovan).
Antalet certifikat som delas ut vid prov har justerats. Den stora föränd-
ringen är att ett andra cert delas ut redan vid sex deltagande hundar 
och ett tredje vid 12 hundar. Därefter tillkommer som tidigare ett cert 
per ytterligare tolv deltagande hundar. Nytt gällande utdelning av cer-
tifikat är även att hund som redan tilldelats tre cert under innevarande 
år är förhindrad att tilldelas ytterligare cert. Certet tillfaller då näst bästa 
hund osv.

Avgiften som ska erläggas i samband med protest har sänkts från 
dubbla anmälningsavgiften till samma belopp som anmälningsavgiften 
vid det aktuella provet.

De översatta tillägsreglerna för internationellt prov har strukits och er-
satts med en referens till de fullständiga internationella reglerna som 
finns på FCI:s webbsida.
 

Följande ändringar och tillägg har gjorts 
i de nationella anvisningarna:
Genomgående har begreppet verksamhetsklubb ersatts av lure cour-
sing-klubb då just verksamhetsklubb har reserverats för en annan typ 
av klubb inom SKK-organisationen.

I den gamla versionen av dokumentet fanns det två kapitel med num-
mer 2, detta är nu justerat så att kapitlet Lure coursing-verksamhet har 
fått nummer 3 och så vidare.

Det har tillkommit information om att för att få delta i LC-verksamhet 
måste man vara medlem i SvVK, dock får nybörjare prova på en gång 
utan krav på medlemskap. Bestämmelsen har funnit sedan en tid till-
baka.

Rekommendationen gällande vilket material luren bör vara tillverkad av 
har ersatts med en bestämmelse att den ska bytas ut så att den håller 
konstant och hög kvalitet under hela provet. Ett viktigt påpekande är att 
luren får bytas ut under pågående klass.

Bestämmelsen som har funnits några år, att vid licenstagning måste 
hunden springa tre godkända licenslopp i rad, har strukits. Detta inne-
bär alltså att det återigen räcker att ha tre godkända licenslopp på sin 
blankett, även om hunden skulle ha underkända lopp insprängda bland 
dessa. Övriga bestämmelser kring licenstagningen är oförändrade, så-
som krav på olika licensgivare, stödhundar, ålder på hunden och andra 
tidsaspekter.

Kravet för att en person ska kunna utses till provledare som tidigare 
var att man skulle vara provledarcertifierad har ersatts med att man 
ska ha genomgått funktionärsutbildning samt ha lång erfarenhet inom 
LC-verksamhet. Bestämmelsen gällande att ansvarig sekreterare vid 
prov ska skicka in protokoll till registratorerna har justerats så att detta 
nu ska göras senast 14 dagar efter avslutat prov. Tidigare gällde fem 
dagar.

Gällande grundkurs för funktionärer, har det justerats så att alla som 
har genomgått funktionärsutbildning nu får hålla sådan kurs. Kraven vid 
antagning av person till domarutbildning har justerats. Krav på pilotut-
bildning steg 2 i stället för steg 1, krav på provledarutbildning är slopat 
(då sådan utbildning inte finns) och krav på tidigare tjänstgöring som 
sekreterare vid två prov tillagt. Rutinen för hur ansökan till domarutbild-
ning går till har justerats.

Hela kapitlet om utbildning av provledare har strukits. Det har tillkommit 
information om hur återauktorisering av tidigare avauktoriserad funk-
tionär ska gå till.

De viktigaste ändringarna 
i de internationella reglerna är följande:
Om det till en internationell LC tävling har anmälts ojämnt antal hundar 
åligger det arrangörerna att försöka skaffa fram en hund till så att alla 
hundar tävlar med ett par. Enda kravet på hunden som kommer till 

är att den är licensierad, den behöver inte anmälas för deltagande i 
provet.

Det har gjorts en skillnad i när en hund kan diskvalificeras eller hun-
dens lopp ogiltigförklaras (dismiss), samt när hunden måste diskvalifi-
ceras. Orsaker till ogiltigförklaring är att hunden stannar på banan eller 
måste med gester eller på annat vis uppmuntras att slutföra loppet, 
medan absolut grund till diskvalificering är att hunden attackerar el-
ler försöker attackera annan hund, försöker rymma eller på annat sätt 
försöker störa loppet. 

Delmomentet intelligens (intelligence) har ändrats och kallas nu follow 
(följa). Vid follow bedöms hur hunden följer luren och vilken fokus den 
har på luren. Delmomenten fart (speed), agility (smidighet) och endu-
rance (uthållighet) har fått ytterligare specifieringar. Bland annat po-
ängteras det vid speed att hänsyn skall tas till rasen, alla raser springer 
inte lika fort. 

Tidigare har de internationella reglerna endast känt till straff för att man 
släpper hunden för tidigt vid start, nu har det lagts till att straff även kan 
ges om hunden släpps för sent.

I fortsättningen används endast vit och röd mantel, och manteln får inte 
ha tecken eller siffror. Kapplöpningsmantlar kan med andra ord inte i 
fortsättningen användas. Till starterna uppgifter hör att kontrollera att 
manteln sitter korrekt. 

Piloten skall hålla luren 10 - 15 m från hundarna. Piloten och domarna 
skall under hela tävlingen kontrollera att luren håller korrekt storlek och 
kvalitet. Luren kan vara gjord av harskinn eller plast, men skall under 
hela provet ha en storlek som överskrider 40 cm. Det finns nu inskrivet 
i reglerna att banor för de större raserna skall ha vidare svängar och 
längre rakor än banorna för de mindre raserna. Alla banor skall ha så-
väl rakor som svängar för att domarna skall kunna bedöma hundarnas 
alla färdigheter. Även reglerna om underlaget har preciserats, tidigare 
har reglerna föreskrivit att underlaget inte får vara halt, och skall vara 
fritt från stenar och gropar. Nu gäller dessutom att gräslängden inte får 
överskrida 10 cm. 

För att tilldelas CACIL måste hunden före loppet ha fått minst VG från 
internationell utställning i vuxenklass, och intyg över detta skall bifo-
gas när hunden anmäls till provet. Stamtavlan kontrolleras då CACIL:et 
fastställs hos FCI. Hunden skall dessutom ha placerat sig i den bättre 
halvan av antalet tävlanden, och erhållit minst 75% av maximipoängen. 
Även för att erhålla reserv-CACIL måste dessa krav uppfyllas.

Då det i Norden och i de baltiska länderna ordnas så få internationelle 
prov har reglerna för att bli internationell brukschampion mildrats: det 
räcker med 2 CACIL eller 1 CACIL och 2 reservCACIL. Även titeln CIBP 
har lite ändrats; det krävs numera 2 CACIB eller ett CACIB och två 
reserv-CACIB (detta gäller dock oberoende av var hundens ägare har 
sin hemort). Hunden skall därtill ha deltagit i tre CACIL-tävlingar och 
erhållit ett CACIL eller två reserv-CACIL. Tiden mellan första och sista 
CACIB/reserv-CACIB skall vara ett år och en dag.

Reglerna för att delta i brukshundklass på internationell utställning har 
ändrats. Hunden skall ha gällande LC eller kapplöpningslicens, samt 
bevis på att utan diskvalificering deltagit i två internationella prov, där 
hunden placerat sig i den bättre halvan av deltagande hundar, och er-
hållit minst 75% av maximipoängen. Mellan proven skall det ha gått ett 
år och en dag. Även här har det inträtt mildare regler för de nordiska 
länderna och Baltikum; även nationellt prov kan beaktas.

De reviderade internationella reglerna omfattar smärre justeringar för 
hur de europeiska mästerskapen skall genomföras. Då dessa inte är 
aktuella för alla svenska tävlanden, hänvisar jag de som skall delta att 
bekanta sig med reglerna i original.

http://www.svvklc.se/images/docs/LC_01_REGLER_
R1.5_2017.01.26.pdf

http://www.svvklc.se/images/docs/LC02_ANVISNINGAR_
R1.3_2017.01.01.pdf

http://www.fci.be/medias/LEV-REG-en-4652.pdf

*
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Text & foto Helena Wiström

Det är långt till Slovakien. 183 mil 
enkel resa för att vara lite mer ex-
akt. Vel’ke Polé hette staden där 
Europeiska mästerskapen i Lure 
coursing 2016 skulle gå av sta-
peln. Vilka som skulle få delta var 
klart vid årsskiftet 2015-2016 och 
Seger (Vindaloo Magic U) var en 
av dem! Hennes, och mitt, första 
år på fältet och hon kvalificerade 
sig och blev uttagen att tävla i EM 
- klart jag skulle åka!

Sverige och afghanhundarna 
skulle representeras av sex af-
ghaner, tre tikar och tre hanar. Ty-
värr insjuknade Annica & Bosses 
Mezzi (Awbari Techno Beat) och 
lämnade jordelivet kort innan EM, 
i hans minne valde familjen Lind-
holm att åka ner med Mezzis sys-
ter, Awbari Take A Bow, ”Lazey”, 
som också blivit kvalificerad men 
under de första tävlingarna 2016.

Övriga laget bestod då av hun-
dar, och ägare, jag känner väl-
digt väl och hade nöjet att göra 
denna resa tillsammans med! 
Sofia Lindh med Vindaloo Love 
U som till vardags kallas för Li-
lie, årets Lure coursing-afghan 
2015 och kullbrodern Vindaloo 
Super U som i folkmun kallas för 
Ibra. Våran eminenta chaufför var 
Marie Boman som även hon har 
en hund ur samma kull - Iniesta, 
eller mer officiellt, Vindaloo Feel 
U. Fyra kullsyskon kvalificerade 
& deltar på EM - något jag tror 
många uppfödare bara kan dröm-
ma om!

Om jag inte missminner mig 
startade våran resa 15 juni, till 
vår stora lycka alldeles i kring 
fotbolls-EM. Vimplar, glasögon, 
och diverse annat pynt var enkelt 
inhandlat och nerpackat!

Vi hade lyckats låna en bil, en 
Volkswagen Transporter, så alla 
skulle få  plats. Jag är min vän 
Putte evigt tacksam för att han 
lånade ut ”SAS-anne” till oss. Mitt 
i SAS-strejken åkte vi alltså Sve-
rige igenom med en blå folkabuss 
som var stripad med ”SAS” på 
sidan. Behöver jag nämna att vi 
fick onda ögat av medtrafikanter 
ett par gånger?

Färjan från Helsinborg skulle ta 
oss över ”pölen” till Tyskland & 
hamnstaden Rostock. Väl där 
skulle vi bila igenom Tyskland, 
vidare till Tjeckien för att ta oss in 
i Slovakien via Bratislava, vidare 
mot Nitra för att därefter anlända i 
den lilla staden (eller byn?) Vel’ke 
Polé. 

Vårt boende var bokat en halv-
timme ifrån tävlingsplatsen i en 
ännu mindre by som jag tror hette 
Vyhne. I stort sett ingen kunde 
Engelska och kunde dem det var 
den knackig, vi lyckades checka 
in på vårt boende mitt i natten ef-
ter en rad missförstånd. När vi väl 
vaknade upp dagen efter insåg 
vi att Vyhne var belägen precis 
bakom ett berg och vårt boende 
låg på toppen av ett annat vilket 
gjorde att vi vaknade upp med en 
helt fantastisk utsikt!

Marie valde att ta en promenad 
för att köpa frukost. Detta inne-
bar att hon var tvungen att sa sig 
ner för monsterbacken som bilen 
dagen innan kämpat sig upp för 
i flera minuter, på krokig, dålig 
väg. När hon kom tillbaka avnjöt 
vi en härlig frukost i skuggan på 
uteplatsen med fyra nöjda hundar 
som låg och tuggade på varsitt 
ben.

Redo att åka från Sverige.

Rastning i Tjeckien. Marie med Ibra & Iniesta & Fia med Seger & Lilie.

On the road.

Billboarden talade om att vi var framme.
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När vi rastade hundarna pas-
sade vi  på att utforska området 
runt i kring lite varpå vi stötte på 
en kvinna som permanent bodde 
på bottenvåningen av ”vårt” hus. 
Även hon talade knackig engel-
ska men jag tror vi kom fram till att 
hon jobbade med marknadsföring 
åt vandrarhemmet. Hon bad om 
att få fotografera oss tillsammans 
med hundarna framför timmer-
huset och skickade mig sedan 
bilderna!

Då det fort blev varmt i vårat rum 
och fönstrena var placerade så-
pass att hundarna skulle kunna 
ha tagit sig ut om vi lämnade det 
öppet och åkte därifrån. Vi tura-
des därför om att åka till tävlings-
platsen övriga dagar. Vi hälsade 
på andra vinthundsmänniskor, 
minglade omkring och tittade på 
ett och annat lopp. Landskapet 
var helt fantastist att se på men 
såg tungt ut att springa i, böljan-
de, sluttande, backigt - helt klart 
en tuff bana för alla hundar!

Det fanns både mat och öl till 
försäljning på tävlingsplatsen 
men oftast valde vi att avnjuta 
en langos och, för oss som inte 
körde, en kall öl i solen. Givetvis 
bar vi de svenska landslagströ-
jorna, som var gula, vilka drog 
åt sig mängder med små svarta 
insekter när det började bli kväll 
och lite svalare. Vi måste ha sett 
ut som ett gäng apor som gick 
och plockade svarta insekter från 
varandras ryggar!

När afghanernas tävlingsdag 
väl kom var vi alla laddade och 
sugna på att se vad dagen hade 
att erbjuda! Om jag inte missmin-
ner mig växlade vädret mellan 
strålande sol och stekande hetta 
till mulet och stundtals lite svalt. 
Som alltid på Lure coursing var 
det svårt att hitta skugga för bilen, 

burar och tält.  Men vi lyckades, 
efter att Sofia charmat mannen 
som var ansvarig över parke-
ringen!

Tikarna skulle springa först, på 
banan som kallades för ”C”. Ba-
nan var tung och startade i lätt 
uppförsbacke och avslutades i en 
ganska brant nedförsbacke. Alla 
svenska hundar gjorde bra ifrån 
sig, men bäst  placering efter för-
sta omgången knep Lilie - fjärde 
plats! Vi laddade om inför lopp två 
och bana A.

Även denna bana var tung och 
extremt tuff med sluttningar och 
skarpa slag - dagen innan hade 
vi bevittnat ett par galgos som 
sprang rätt in i skogen för att de 
kommit i sådan hög hastighet att 
de inte hunnit svänga.

Olyckligt nog stannade trasan en 
bit innan mål för Seger och jag var 
tvungen att ta mig ut på fältet för 
att hämta henne. Killen på fyrhju-
lingen började även han köra mot 
trasan och ägaren till den andra 
hunden sprang mot hundarna och 
började ropa åt sin hund - hela 
situationen och vissa omständig-
heter redan vid start måste ha 
skrämt Seger för hon stack iväg. 
Om vart annat gick, joggade och 
sprang jag säkert hela banan för 
att försöka få tag på henne, men 
hon hade uppfattat något som 
extremt obehagligt och sprang av 
fältet. Alla som såg mig kan nog 
intyga att jag hade panik. Högröd 
i ansiktet och med tårar i ögonen 
letade jag upp mina svenska lag-
kamrater och frågade om de såg 
vart hon stack. De pekade upp 
över krönet, mot campingen.

Till saken hör att jag samma dag 
hade sett på en informationsskylt 
att skogen kring dessa fält var 
någon form av Björn-reservat. 

Seger och utsikten vid vårat boende under dagarna i Slovakien.

Översikt bana C. Annika, Fredrik & Lilie.

Iniesta, Lilie, Ibra & Seger samlade utanför vårat boende.

Campingen. Hejja Sverige.
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Som ni förstår hann jag se mas-
sor med otäcka bilder i huvudet. 
Fortfarande i panik och med grå-
ten i halsen ringde jag Sofia och 
berättar vad som hänt och att jag 
inte kan hitta Seger. Om jag inte 
missminner mig hinner jag få frå-
gan ”Va, vad menar du?” innan 
jag till slut hör henne säga ”Seger 
är här, Helena. Hon kom hit till 
bilen!” När folk under kvällen se-
dan frågade vems afghanen som 
sprungit runt på campingen med 
munkorg och rött täcke var så fick 
jag svara att det var min. Hur hon 
hittade tillbaka till bilen så snabbt 
begriper jag fortfarande inte.

Det drog ut på tiden, våra fem 
svenska hundar hade gjort ex-
tremt bra ifrån sig både första 
och andra omgången. Vi valde 
att vänta och se prisutdelningen. 
I totalt ösregn såg vi på när flera 
svenska hundar inom andra ra-
ser tog medalj och titlar! En riktig 
upplevelse!Ännu roligare hade 
det varit om vädret varit bättre 
och mörket inte hade hunnit lägga 
sig. 

Direkt efter prisutdelningen skulle 
vi börja åka mot Rostock för att ta 
färjan hem. Marie körde hela vä-
gen och även fast vi ett tag trodde 
vi skulle missa färjan på grund av 
köer hann vi stanna och äta fru-
kost på en vägkrog/café. Väl på 
färjan sov Marie väldigt gott, vill 
jag lova!

Det är jättesvårt att återberätta en 
sådan här resa, men jag hoppas 
att ni som läser detta till viss del 
kan känna att ”ni varit där”. Varje 
gång jag tänker på denna upple-
velse kommer jag på mig själv att 
le och jag är så glad att jag gjort 
den!

Sussi med Iniesta, Helena med Seger och Lilie, Annica med Lazey och Sofia med Ibra samlade med våra 
gula landslagströjor som drog åt sig insekter p g a färgen. Foto Bosse Lindholm

Sussi med Iniesta och Seger och Sofia med Ibra och Lilie sista kvällen innan hemfärd. Frukost i bilen på hemväg
någonstans i Tyskland.

Seger i starten på bana C.
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Uppfödarintervju

KENNEL

Berätta vem du är och hur det kom sig att 
du skaffade afghanhund! Har du haft andra 
hundar än afghaner?
Jag heter Christina Gustafsson och jag job-
bar inom vården som undersköterska och har 
gjort det i 30 år. Hundarna och mina två söner 
Robin och Michael är mitt liv och tar upp all tid. 
Den tid som blir över ägnar jag åt valpköpare 
och aktiviteter kring hundarna. 

Min första hund var en schäfer, som jag täv-
lade med i lydnad och elitklass spår. Jag 
skulle inte ha en afghan, utan det var min ex 
man som införskaffade Oriental’s Ballad, född 
1983. Jag sade bestämt ifrån att jag inte skul-
le ta med afghanen till bruksklubben, men dit 
kom hon ändå med. Hon pockade på min upp-

märksamhet hela tiden och jag gav efter. Bal-
lad gick både valpklassen och unghundsklas-
sen på brukshundsklubben och var i motsats 
till schäfern och mig inte alls rädd för skott. 
När schäfern skulle tränas till tjänstehund, och 
vår kursledare smällde av en handgranat i ett 
plåtskjul kikade hon på med minen av att det 
var en trevlig underhållning. Smällen fick näs-
tan skjulet att lyfta!

Efter Ballad träffade jag Annette Stone, Ken-
nel Khalibadh. Anette blev min mentor och 
mycket goda vän, och tillsammans ställde vi 
afghanerna under många år. Från Anette hade 
jag tre hanar, Khalibadh Foxglove, Khalibadh 
Fuzzball och Khalibadh Dark Mullein ”Sigge” 
(som kom till mig som omplacering) och två 

tikar, Khalibadh Finnish Rose och Khalibadh 
Honeysuckle Rose ”Mandy”. Sigge kom att 
glänsa i ringarna och blev årets vinstrikaste 
hane 10 år gammal från veteranklass. Sigge 
var själv barnbarn till den legendariske CH El 
Khyrias Hazztafer och kom att bli far till stam-
tiken på Mandinah - Mandy.

Hur många afghaner har du nu? Hur bor 
och lever ni? Hur sköter du pälsarna? Hur 
motionerar du dina hundar?
Hemma har jag nu 6 hundar i full päls. Jag 
och hundarna bor i en villa med trädgård. Jag 
badar, borstar och fönar hundarna två gånger 
i veckan. De får motionera fritt på gården, men 
jag tar dem även på dagliga långpromenader 
och de hundar som ställs ut cyklar jag med 

Text Christina Gustafsson

Christina Gustafsson med kennelnamnet Mandinah har varit aktiv med afghan i över trettio år och hör till de 
av dagens uppfödare som varit med längst. Christinas hundar har framgångsrikt tävlat i både utställnings-
ringen och på LC fältet. Hon har varit en aktiv person inom föreningsverksamheten under tiotals år. 

Christina erhöll 2014 Svenska Vinthundsklubbens medalj för förtjänstfullt uppfödningsarbete. Afghanhund-
klubbens redaktion har talat med Christina och satt hennes ord på pränt kring afghanhundar, nu och förr.

Christina med INT UCH SE UCH NO UCH Khalibadh Dark-Mullein, SE UCH Kalibadh Foxglove och SE UCH Khalibadh Fuzzball.
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varannan dag 15 till 20 minuter. Hundarna le-
ver som en familjemedlemmar och finns i alla 
rum i huset. Jag skulle inte kunna tänka mig 
att ha det på något annat vis. 

När bestämde du dig för att du skulle börja 
föda upp afghanhund?
Det var egentligen inte något jag bestämde, 
utan snarare något jag gled in på. Anette hade 
beslutat att helt övergå till sin whippetuppföd-
ning och att jag skulle fortsätta med afgha-
nerna. Min första kull föddes i november 1992.

Hur valde du ditt kennelnamn? Vad betyder 
det?
Kennelnamnet är ett minne av Mandy som 
lever kvar i alla hundarna från kenneln även 
5 generationer senare, och är en kombination 
av namnen Mandy och Christina med ett -h i 
slutet för att få det lite kul.

Hur är din idealafghan?
Mitt mål med uppfödningen är inte och kom-
mer aldrig att vara att massproducera hundar, 
ändra standarden eller avvika från mitt grund-
material. Jag försöker vara trogen typ och 
blodslinjer men jag är väl medveten om att 
man måste tillföra lite nytt för att nå nästa mål 
och kunna få in förbättringar av de rastypiska 
detaljerna och egenheterna. I grundmaterialet 
fanns konstruktion, massa och stomme, typ, 
och uttryck. Det som jag har försökt förbättra i 
alla kullar är en ökad elegans, mera rastypis-
ka detaljer såsom synliga ryggkotor, höftben, 
nackknöl, samt bättre rörelser. Mitt mål är att 
föda upp homogena hundar i jämna kullar och 
jag strävar inte efter en stjärna utan vill att hela 
kullen håller hög kvalitet.

Utöver standarden är två andra faktorer myck-
et viktiga för mig, mentalitet och hälsa. Hun-
darna måste fungera tillsammans med andra 
hundar, familjemedlemmar och kunna hante-
ras. Idag lever hundarna på ett annat sätt än 
för några decennier sedan och måste kunna 
fungera i det moderna samhället. 

Hälsan är även en viktig aspekt i avel och val 
av avelsmaterial. Jag vill föda upp friska hun-
dar som lever ett långt och fullgott liv.

Min idealafghan är en sund hund med en kon-
struktion och vinklar som möjliggör ursprungs-
syftet. Den har rastypiska detaljer som gör 
den unik från andra raser, det är inte bara en 
hund i päls utan det ska synas att det är en 
afghan. Den har kropp, massa och kondition 
som ger den styrka och uthållighet. Sedan det 
kanske viktigaste för rasen, den har afghanrö-
relser. Inte bara ett ”wide-open-sidegait” utan 
lyft och sväv utan den ska röra sig med ett 
”svävningsmoment”, dröjande steg men ändå 
täcka mark. Den ska vara kraftfull men lätt och 
äga marken den går på.   

Berätta om din första kull och hur du har 
fortsatt från den! 
Min första kull, A-kullen, föddes 1992, och 
innehöll endast en hane. Pappa var Khaos 
Bad Looser, en son till min Sigge och mamma 
var Khalibadh Finnish Rose, Mandys mamma.

Redan i den andra kullen, B-kullen, föddes 
den första championen, tillika BIS-vinnaren 
Multi Ch M. Before Dawn ”Nicole”. Nicole var 
årets vinstrikaste tik 1996. Nicole var den ti-

INT UCH SE UCH NO UCH Khalibadh Dark-Mullein

INT UCH SE UCH Khalibadh Honeysuckle Rose

ken som kom att sätta idealet för kommande 
Mandinahhundar. En guldfärgad, välbyggd 
och välgående tik som hade det där lilla extra. 
I denna kullen (2+4) blev alla 6 champions, 
varav tre Nordiska. B-kullen var efter Syringa 
Sock It To Me och undan Khalibadh Honey-
suckle Rose.

Tredje kullen var igen under Khalibadh Ho-
neysuckle Rose, pappa var nu El Khyrias Your 
Worst Nightmare, och innehöll den silverfär-

gade tiken Int Ch M. Careless Whisper som 
har kommit att bli navet i den kommande upp-
födningen. ”Syrsan” låg högt på listorna alla 
åren hon var aktiv inom ringarna. 

Mandys sista kull D-kullen föddes 1996 efter 
Ch El Khyrias Zon of the Master, i denna kul-
len behöll jag Steffi, Nord Ch M. Deep Oce-
an. I kullen föddes 9 valpar, 7 av dessa blev 
champions. 
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Syrsans enda kull har kommit att bli en av de 
mest kända kullarna hittills, E-kullen efter den 
amerikanska hanen Ch Buena Vista Khabar-
dar. Det var det första inslaget av amerikanska 
blodslinjer jag introducerade. Kullen innehöll 
bland annat gruppvinnare, en trefaldig WWVet 
vinnare (tre år på rad), Ch M. Expect No Less, 
två internationella champions, tre nordiska 
champions, totalt 7 champions i en kull av 8. I 
denna kullen föddes Laurie, Multi Ch M. End-
less Whisper som likt Syrsan förde typen av 
guldfärgade sunda afghantikar vidare. 

F-och G-kullarna var båda under Steffi, den 
första efter Ch Xenos Contradiction, den an-
dra efter CH Alphaville’s Sneak Preview. Ur 
G-kullen deltog inga hundar i utställningar, 

medan F-kullens hundar alla utom en blev 
champions. Mest kända torde Int Ch M. From 
Here To Eternity och Ch M. Free Like A Flying 
Eagle vara och min egen Cazzandra Ch M. 
Feel the Breeze.

Laurie, som en outcross hade två kullar ef-
ter två hanar som band tillbaka blodslinjerna 
till det skandinaviska El Khyria, H och I kul-
larna efter Ch Tancrede Du Menuel Galopin 
respektive Ch Abica’s Marquis De Sade. Ur 
dessa kullar fick jag igen en silverfärgad tik 
respektive guldtik som stannade hemma - 
Multi Ch M. Hopeless Whisper ”Estelle”, årets 
tik 2009, och Multi Ch M. Irresistible Whisper 
”Gabrielle”, årets tik 2014 och årets LC hund 
2013. Några andra i dessa kullar Ch M. Hard 

INT UCH NORD UCH FI UCH KBH V-95 NORD V-95FI V-96 Mandinah Before Dawn

Christina med NORD UCH Mandinah Careless Whisper och domare Anna Paton.
Foto Tell

Act to Follow och Ch M. Horizon två väldigt 
fina hanar som placerade sig högt. Även Ch 
Impossible is Nothing, blev andra vinstrikaste 
hane och året därpå blev kullbrorn Ch. M. In-
termezzo årets vinstrikaste hane.

Estelle har haft en kull (6+3) som föddes 2011, 
efter Xenos Comment. Under 2013 blev 7 av 
dessa valpar svenska utställningschampions. 
5 av dem tog Lc-licens och har tävlat aktivt. Ur 
denna kull finns även Ch M Joyful Whisper, 
”Marielle!, en tik som typmässigt, konstruktion 
och i rörelse är en slående likhet till Mandy 
som ligger 5 generationer tillbaka. Marielle 
blev årets LC afghan 2014. Andra i denna 
kullen är Ch M. Jade som blev champion på 
12e certet. Ch M. Judgement Day blev bästa 
hane och BIM på ”Skokloster 2016”, Int Ch 
M. Just Your Imagination har glänst över hela 
norden och har en valpkull i Finland. Ch M. 
Just Around the Corner, Ponthus fick stanna 
hemma hos mig. 

Gabrielles valpar efter Ch Jangel’s Hawk Eye 
är inte ännu två år gamla, men har redan skör-
dat framgångar både i utställningsringarna 
och på LC fältet och har tillsammans samlat 
ihop 24 certifikat, 6 CACIB, 1 LC certifikat och 
M. Kismet blev Svensk Vinnare i dec 2016 och 
veckan efter blev M. Kingdom of Heaven BIR 
på Helsinki Vinnarutställningen. Hemma här 
stannade Tosca, M. Key to My Heart och ”L” 
M. Karismatic Whisper.

Mina tikar har de senaste fem åren även domi-
nerat tävlingen om årets avelstik. Första plat-
sen har de senaste fem åren tagits av Laurie 
2012 (Estelle andra), 2014 (Estelle tredje), Es-
telle 2013 (Laurie andra), 2015 och Gabrielle 
2016 (Laurie andra, Estelle tredje). 

Idag har vi spännande planer för framtiden 
och hoppas kunna använda Chevy, Ch Gazon 
Say What You Mean (genom AI) till Gabrielles 
andra och sista kull.

Hurdan är en till mentaliteten ideal avels-
hund enligt dig? Ger du större tyngdvikt 
till någondera partens, hanhundens eller 
tikens temperament? Hur mycket av men-
taliteten tror du är ärftligt, och hur mycket 
kommer av miljön?
När jag började med afghan var många hun-
dar rätt skarpa och tuffa, medan mina första 
afghaner var väldigt snälla. Jag vill att en af-
ghan skall ha det rastypiska temperamentet, 
men ändå vara anpassade till den moderna 
värld där vi lever nu. Med det menar jag att 
den skall vara värdig och fjärrskådande, se 
rätt igenom människor den möter, men ändå 
anpassad till att leva i vårt samhälle. Hundar-
na lever som familjemedlemmar och måste 
fungera med barn och andra hundar.

Hur lätt eller svårt har det varit att hitta 
bra hem till dina valpar? Har du exporterat 
många valpar?
Jag har alltid haft relativt lätt att hitta bra hem 
till mina valpar, men visst har det hela tiden 
blivit svårare. När min D kull föddes hade jag 
15 seriösa valpköpare och bara 9 valpar. Så 
är det inte längre. Jag har ingen kölista, utan 
jag försöker lära känna varje valpköpare och 
vad den vill ha ut av valpen så att när det skall 
väljas valp vet jag vilken valp som bäst skulle 
passa just den familjen. Många valpköpare 
kommer tillbaka har idag mer än en Mandinah, 
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men i varje kull har det också funnits helt nya 
valpköpare.

Min första export gick till England, till Anna Pa-
ton, UK Ch M. Days of Thunder. Från K-kullen 
flyttade M. Kingdom Of Heaven till Finland och 
M. Kvisue-Kjelu till Tyskland.

Hur viktiga är afghanernas bruksegenska-
per för dig? Beaktar du bruksegenskaper-
na när du gör avelsval?
Jag är mycket stolt över att så många av mina 
hundar har visat goda bruksegenskaper. Jag 
avlar för att behålla bruksegenskaperna, så 
att de finns i hundarna, bara de får utlopp att 
utveckla dem. 

Vad anser du om afghanhundens hälsosta-
tus? Vilka hälsoundersökningar gör du på 
dina egna hundar? Har du haft några spe-
ciella hälsoproblem i ditt avelsarbete?
Hälsan är en grundsten. Afghanen är en rela-
tivt frisk ras men för att bibehålla detta måste 
vi vara aktiva och lyhörda inför nya frågeställ-
ningar. Hundarna ska vara friska och samtliga 
hanar och tikar kollas upp inför en planerad 
kull. Jag ögonlyser alla avelshundar. Efter att 
en av mina hundar drabbades av hypotyreos 
vid mycket ung ålder har jag också alltid kon-
trollerat sköldkörteln före avel. Jag röntgar inte 
mina hundar, då jag är övertygad om att ifall 
de skulle ha något större fel i skelettet skulle 
det synas i deras rörelser eller deras arbete 
på fältet. Nu tävlar de upp i hög ålder både på 
utställning och i LC.  Skulle det finnas något 
som ger skäl att tro att något är på tok skulle 
jag naturligtvis börja röntga också. 

Jag är stolt över att ha haft så vinstrika vete-
raner under flera års tid, det är ett gott tecken 
på att inte bara en, utan flera hundar haft ett 
fullgott och friskt liv och har levt till hög ålder. 

Överraskningar sker alltid i avelsarbetet. 
Berätta något som hänt dig!
När man föder upp många kullar stöter man 
ohjälpligt på tråkiga överraskningar, som val-
pen som i ung ålder insjuknade i hypotyreos, 
en sjukdom jag aldrig tidigare haft kontakt 
med. Men jag har också fått uppleva många 
positiva överraskningar, varav de underba-
raste är ankunge till svanförvandlingarna, när 
den lilla knubbiga valpen med en ohjälpligt 
kort nos växer upp och blir en högrest och 
elegant unghund helt tvärt emot vad jag hade 
förväntat mig.

Vilken betydelse har pälsen för dig? Kan 
du tänka dig att klippa ner en afghan?
Alla mina nuvarande hundar är i päls, men jag 
tvekar inte att klippa ner en gammal eller sjuk 
hund. Men för mig är en afghan en hund med 
päls. Genom åren har jag fått in stora pälsar, 
framförallt på hanarna. Detta är inte ett med-
vetet avelsval, tvärtom föredrar jag en mindre 
päls, bara de har päls på rätt ställen. Idag har 
alla mina tikar speglar och fäller ur naturligt 
vilket är något jag föredrar. De stora pälsarna 
kom in med hanar som tillförde så mycket mer 
än bara pälsar. 

Hur har rasen enligt dig utvecklats under 
åren du hållit på med den? Betonas något 
speciellt mycket i rasen, borde något be-
aktas mera?
Rasen har förändrats väldigt mycket under de 
mer än trettio år jag följt med den. Jag res-

INT UCH NORD UCH NO UCH FI V-00 KBH V-02 NORD V-02 SE V-03
Mandinah Endless Whisper 

Foto Tuuli Koivumäki

C.I.B NORD UCH NORD JV-07 FI V-08 Mandinah Hopeless Whisper med avelsgrupp.
Foto Dan GW Hansson

C.I.B SE UCH DK UCH FI UCH NORD LCCH Mandinah Irresistible Whisper 
BIG i Sofiero 2011 med domare Karin Hedberg. Foto Jessica Snäcka.

>>
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pekterar att folk har olika smak, och tycker att 
var och en får arbeta efter de mål de har. Jag 
vet vad jag vill ha för slags afghaner och jag 
arbetar mot det målet. Många säger att det var 
bättre förr, det stämmer kanske till en viss del 
att det fanns ett större utbud av avelsmaterial, 
högre kvalitet överlag och fler hundar som 
imponerade. Men jag måste även säga att för 
min egen del så har jag både behållit kvalite-
ten och utvecklat den. Men att leta avelsmate-
rial till mina tikar har inte blivit lättare. 

Hur mycket påverkas ditt avelsarbete av 
utställningar och domarnas val?
Utställningar och domares val påverkar mig 
inte överhuvudtaget. Jag vet vad jag vill ha för 
typ och jag vet vad mina tikar behöver. Efter 
att ha varit i rasen i flera år och arbetat med 
och följt samma blodslinjer kan jag de styrkor 
min tiklinje har, men även vad som behövs 
och fattas. 

Det har funnit flera ”trender” under åren, men 
jag känner att jag hela tiden arbetat åt samma 
håll. För mig är det den enda hållbara sättet att 
nå framsteg genom.

På vilka vis har du varit och är du aktiv 
inom rasen?
Utöver utställningar, LC, valpköpare och 
uppfödning är jag aktiv inom flera olika orga-
nisationer. Jag är vice ordförande i Svenska 
afghanhundklubben där jag också är en av 
de ansvariga för specialutställningen Ljungby-
hed/Bosjökloster. Jag är även med i styrelsen 
för SvVK/södra som ledamot och en av de dri-
vande krafterna bakom Ljungbyhedspecialen. 
Dessutom är jag även funktionär inom LC.

Vad har afghaner och hundsporten gett 
dig? Vilka är de bästa stunderna med dina 
afghaner, och vad är den mest minnesvär-
da händelsen?
Afghanerna och hundsporten har gett mig ota-
liga vänner. Jag älskar att umgås med män-
niskor, och det är något som man speciellt på 
LC tävlingar har gott om tid att göra. Jag försö-
ker ta väl hand om mina valpköpare och hjälpa 
dem alltid när det behövs, och många av dem 
har blivit mycket goda vänner under åren. 

Det mest oförglömliga minnet är nog när 
Nicole vann BIR och BIG på Sofiero utställ-
ningen. Följande dag var hon BIR och BIS på 
Vinthundsklubbens utställning i Laröd. Vi hann 
just och just hoppa i bilen efter BIS:et i Laröd, 
för att köra till sluttävlingen i Sofiero, där hon 
gick in och vann BIS igen! Det var en helt fan-
tastisk dag!

En rolig händelse var när Ballad tävlade i spår. 
Det hade gjorts upp en ruta i skogen, var det 
hade gömts fyra föremål. Ballad hämtade utan 
problem de tre första. När hon skulle hämta 
det fjärde föremålet dröjde det, och jag måste 
ge henne ytterligare ett kommando. Efter en 
liten stund dök hon upp, med ett föremål i 
munnen. När hon avlämnade föremålet visade 
sig att det inte var det fjärde föremålet hon för 
spårningen skulle hämta, utan ett kaninlik hon 
hade hittat. Hon var mycket stolt över sig själv. 
Denna lilla malör till trots slutade hon som an-
dra av femton ekipage, och slog många duk-
tiga schäfrar.

Tack Christina för att du gav dig tid att sitta 
ner och tala! Lycka till i framtiden!

SE UCH Mandinah Intermezzo och 
C.I.B NORD UCH NORD JV-07 FI V-08 Mandinah Hopeless Whisper

Foto Saori Wohlin

C.I.B. SE UCH DK UCH FI UCH NORD LCCH Mandinah Irresistible Whisper

*
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C.I.B NORD UCH Mandinah Just Your Imagination, Foto Maud Fast

C.I.B SE UCH DK UCH NORD LCCH 
Mandinah Just Around The Corner. Foto Maud Fast

SE UCH DK UCH NORD LCCH Mandinah Joyful Whisper
Foto Maud Fast

Mandinah Key To My Heart mot första LC certet.
Foto Sanna Persson

>>
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KENNEL KULLAR

A-kullen 1+0
Födda: 1992-11-16
E: SE CH Khaos Bad Looser 
U: Khalibadh Finnish Rose
Another-Dark

B-Kullen 2+4 
Födda: 1993-08-11
E: SE CH Syringa Sock It To Me
U: INT & SE CH Khalibadh Honeysuckle Rose
NORD & FI CH Bestseller
SE & DK CH Bodyguard
INT, NORD & FI CH KBH V-95 NORD V-95 FI V-96 Before Dawn
Bright Eyes
SE CH Black Magic Woman
Ballroom Blitz

C-kullen 5+3
Födda: 1996-03-22 
E: SE & DK CH El Khyrias Your Worst Nightmare
U: INT & SE CH Khalibadh Honeysuckle Rose
SE CH Companion
Challenger
Clockwork Orange - 2 cert
Cotton-Eyed Joe - 1 cert
Cross The Border - 2 cert
Close To My Heart
INT & NORD CH Careless Whisper
Could It Be Magic

D-kullen 5+3
Födda: 1997-08-19 
E: INT & NORD CH El Khyrias Zon Of The Master
U: INT & SE CH Khalibadh Honeysuckle Rose
GB CH Days Of Thunder
SE & DK CH Deerhunter
Dancing In The Dark
SE CH Dark Side Of The Moon
SE & DK CH Devil In The Sky
SE CH Daydream Believer
NORD CH Deep Ocean
Destination Anywhere

E-kullen 3+5
Födda: 1999-09-27
E: INT, US, AT, NL & VDH CH EUW-95 Buena Vista Khabardar 
U: INT & NORD CH  Mandinah Careless Whisper
INT, SE & NO CH Emperor In Black
SE, DK & FI CH SE V-06 VWW-08,-09 Expect No Less
SE, FI & NO CH Exuberance
East Of Eden
INT, NORD & NO CH FI V-00 KBH V-02 NORD V-02 SE V-03 End-
less Whisper
SE & NO CH Electric Glide
SE CH Eye Of The Tiger
SE CH Evening Sunset

F-kullen 2+3
Födda 2001-05-20
E: NORD CH Xenos Contradiction
U: NORD CH Mandinah Deep Ocean
INT, SE, DK & FI CH NORD VV-11 From Here To Eternity
SE & DK CH Free Like A Flying Eagle
SE CH Foreign Affair
SE & FI CH Feel The Breeze
For Your Eyes Only

G-kullen 2+2
Födda: 2004-05-12 
E: NORD CH Alphaville’s Sneak Preview
U: NORD CH Mandinah Deep Ocean
Gladiator
Guess Who’s Coming
Gone With The Wind
Grace Under Pressure

H-kullen 6+2
Födda: 2006-12-04 
E: INT & RS CH Tancredo Du Menuel Galopin 
U: INT, NORD & NO CH FI V-00 KBH V-02 NORD V-02 SE V-03 
Mandinah Endless Whisper
SE CH Hard Act To Follow
Human Touch - 1 cert
SE & DK CH Horizon
Hung Up
Hungry Heart
SE CH High Expectations
Heaven And Hell
C.I.B NORD CH NORD JV-07 FI V-08 Hopeless Whisper

I-kullen 6+2
Födda: 2008-08-05  
E: INT, SE, DK, NO & FI CH KBH V-08 Abica’s Marquis De Sade 
U: INT, NORD & NO CH FI V-00 KBH V-02 NORD V-02 SE V-03 
Mandinah Endless Whisper
SE CH I’m Your’s
Invisible Touch
C.I.B SE, NO, DK, FI & EE CH Impossible Is Nothing
SE & DK CH NORD LCCH Iron Man
In The Mood
SE & NO CH Intermezzo
C.I.B SE, DK & FI CH NORD LCCH Irresistible Whisper
SE CH Ice Age

J-kullen 6+3
Födda: 2011-07-14
E: Xenos Comment 
U: C.I.B NORD CH NORD JV-07 FI V-08 Hopeless Whisper
Just You And Me
SE CH Judgement Day
C.I.B NORD CH NORD LCCH Just Around The Corner
SE CH Justfied Jealousy
C.I.B NORD CH Just Your Imagination
Jubilee - 2 cert
SE & DK CH NORD LCCH Joyful Whisper
SE & DK CH Jade
SE CH Just About Love

K-Kullen 5+3
Födda: 2015-03-08  
E: SE, DK & NO CH Jangel’s Hawk Eye 
U: C.I.B SE, DK & FI CH NORD LCCH Irresistible Whisper
NORD JV-15 King’s Speech - 1 cert
SE V-16 Kismet - 3 cert
Kingdom Of Heaven - 6 cert
Keep On Walking
Karismatic Whisper - 3 cert
DE JCH VDH JCH JW-16 Kvisue-Kjelu
Key To My Heart - 9 cert
SE CH Kalabaliken I Bender
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RESEBERÄTTELSE FRÅN Text & foto Maud Fast

Att resa till Crufts första gången i sitt liv och ta med sin egen hund, det gör väl ingen klok och välbalanserad 
person? Eller är det bara ett tecken på att hundfolk är lite knäppa? Det var i alla fall vad jag bestämde  mig för 
att göra, och här kommer en berättelse om resan samt lite tips för den som funderar på att göra samma sak. 
Att resa till England med hund är nämligen inte världens enklaste sak. 

MIN TIK KALILA, nu Multi CH FI JV-15 Nord JV15 Pramya Eyes On 
Me Please, kvalificerade sig i december 2015 vid två utställningar, fin-
ska vinnarutställningen och nordiska vinnarutställningen. Då den fin-
ska vinnarutställningen är så sent på året, första eller andra helgen i 
december, har Finska kennelklubben kommit överens med Crufts om 
att kvalifikationerna därifrån gäller i två år. Kalilas uppfödare Annika 
konstaterade krasst att nu med två kvalifikationer måste hon nu bara 
komma till Crufts. Min man var också mäkta stolt över att Kalila kva-
lificerat sig, och började skämtsamt att tala om ”när vi åker till Crufts 
med Kalila”. Det satte ett frö att gro i mig som växte till handling, och 
här sitter jag nu, ett år och tre månader senare, i Coventry och skriver 
början av berättelsen. 

DET VAR ALLTSÅ meningen att jag skulle resa på tu man hand med 
min man till Birmingham. På hösten 2016 var han dock inte lika pigg på 
att köra milvis på engelska vägar, så när det öppnade sig en möjlighet 
att åka tillsammans med Kristy Bello var jag snabb att grabba tag i den. 

Kristy hade sin afghan Adamo, CIB Eyes Gazing You Talkin’ To Me och 
chinese crested powder puff Miguel, Ch NordV-16 LissabonV-16 HeW-
16  Brooklyn Boogie med sig. Eftersom Kristy rest till England flera 
gånger med sina egna hundar fick jag dessutom en mängd praktiska 
tips för arrangemangen, utan vilka det nog inte hade gått lika smidigt 
att resa. Med oss fick vi dessutom Janica Nyberg som hjälpkusk, ett 
gränsöverskridande samarbete som innebar att Janicas kompis flög 
från Norge till Helsingfors för att ta hand om Janicas hundar, medan 
Janica flög till Stockholm för att hänga med på vår resa och hjälpa med 
körandet. Janica har hemma CIB Pices Golden Gambler och Kalilas 
bror FI CH Pramya Ex On The Beach.

FÖR ATT FÅ TÄVLA i Storbritannien måste hunden var registrerad i 
The Kennel Club, eller ha ett ATC nummer. Alla utländska hundar vars 
ägare inte är bosatta i Storbritannien måste alltså ansöka om en Aut-
hority To Compete, ATC, och detta nummer används i stället för regis-
ternummer i alla sammanhang. Ansökan kostan 20 pund, och numret 

NEC - National Exhibition Center utanför Birmingham.

9-12 mars 2017
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får man efter två till tre veckor. Till ansökan skall bifogas stamtavla, 
championintyg från hundens Country of Origin (i Kalilas fall, då hon är 
född i Finland, en kopia på hennes finska championat) och ett ägarintyg 
utfärdat av SKK. ATC numret och ett diplom över det anländer sedan 
i posten.

ATT ANMÄLA TILL utställningen gick smidigt via datasystemet Fosse-
data. Man köper även katalog och parkering i samband med anmälan. 
Parkeringen lönar sig att köpa med drop off, det kostar lite mer, men 
då får man köra ända fram och släppa av hund och saker innan man 
parkerar bilen. Det tar en tio minuter att promenera från parkeringen till 
hallarna, och med kännedom om det engelska vädrets nyckfullhet är 
det en billig försäkring.

FÖR ATT KOMMA IN I England måste hunden vara avmaskad, samt 
ha valpsjuke och rabies vaccinationer i kraft. Den franska tullen har 
dessutom krävt att stämpeln för vaccinationerna skall omfatta uppgifter 
om veterinären, leg vet, samt adress och telefonnummer till kliniken. I 
fjol hade de vägrat släppa in hundar vars pass inte omfattade dessa 
uppgifter i en stämpel. Att hitta en veterinär som hade den här lite större 
stämpeln visade sig kräva en del arbete, så det lönar sig att inte lämna 
det till sista veckan.

RESAN TILL ENGLAND med hund sker i praktiken landsvägen. Alter-
nativen är att köra via Danmark eller ta båten Trelleborg-Rostock, samt 
att ta kanaltunneln eller båt över. Vi valde att åka båt för båda rutterna. 
För att inte behöva stressköra genom Tyskland valde vi en tidig båt, 
som dock ledde till start från Stockholm klockan fem på morgonen. På 
båten klarade vi av att sova en del, trots att det bara var eftermiddag 
och ljust. Vi anlände till Rostock klockan sju på kvällen, och körde hela 
natten. Resan till Calais i Frankrike går från Tyskland till Holland och 
Belgien längs bra motorvägar. Vår båt skulle gå från Calais klockan ett, 
men då vi redan klockan sex var i Calais kunde vi boka om oss till en 
tidigare båt.

GRÄNSÖVERSKRIDNINGARNA på kontinenten sker ju utan några 
som helst formaliteter, vid två gränsövergångar märkte vi det inte ens 
före vi såg att vägskyltarna hade bytt språk. Men överfarten till England 
var sedan ett helt eget kapitel. Först kom franska gränskontrollanter 

Vårt läger vid Kalilas bench.

med dinglandes vapen och ville se vår bil. Därefter granskade en fransk 
gräskontrollant alla pass, både människor och hundarnas. De var inte 
speciellt samarbetsvilliga, och upplyste oss på franska att de inte talar 
engelska. Nå, vi kom igenom utan större problem, och körde ett lite 
stycke för att mötas av den engelska uppsättningen av samma tjäns-
temän. De var sedan på desto bättre och samarbetsvilligare humör, 
även om även de ville se bilen och människopassen. Eftersmaken av 
granskningen var dock mycket positivare, och vi körde mot den sista 
tjänstemannakiosken med gott humör, ense om att visst sjutton är eng-
elsmännen så underbart trevliga. Den sista mannen skulle ha alla pass 
igen, och hundarna skulle deklareras. Alla uppgifter skrevs ner, och 
chipen kontrolleras. Det tog tid, och vi var glada att vi inte hade kommit 
med andan i halsen i sista minuten. 

BÅTRESAN ÖVER KANALEN tar just under två timmar, och hundarna 
väntar i bilen, i motsatts till resan till Tyskland, som tar sex timmar och 
där man måste boka en hundhytt. Båten var fylld med franska skolung-
domar på väg på klassresa och det var ganska mycket liv. Väl framme 
i Dover återstod då resans stora prövning för mig, att köra över trettio 
mil i vänstertrafik. Det gick dock över förväntan, i början är det inget 
problem för man kör liksom in the flow, det är bilar på alla sidor runt 
en, och man kommer inte åt att göra fel vägval. I det skede vi avverkat 
halva resan och rastade första gången hade min hjärna redan vant sig 
vid att det skall gå till så här. Det var faktiskt mycket lättare att koppla 
om till vänstertrafik än vad jag någonsin hade förväntat mig.

VI ANLÄNDE TILL HOTELLET på eftermiddagen, och insåg genast 
att vi hade ett lite problem. Duschen var fäst i väggen, utan slang. Men, 
ingen fara, jag hade en extra duschslang med mig. Ups, men engelska 
kranar har inte samma fastsättning som skandinaviska. Vi gjorde tre 
rundor till järnaffärer och ett trädgårdscenter, och hittade nog den rätta 
mellanbiten, men inte i rätt storlek, och silvertejp kunde inte heller lösa 
problemet. En lätt panik började nu smyga sig på oss, vilket slutade i 
att vi kontaktade en lokal dog groomer, som öppnade sitt trim för oss 
och lät oss bada våra hundar där. Lugn lade sig över hotellrummet, det 
enda som hördes var handfönarnas regelbundna surr. Båda afghaner-
na blev färdiga, och kinesen fick sitt förbad. Vi fick väl en fyra fem tim-
mars sömn, korta nätter var något kännetecknande för den här resan.

HOUNDGRUPPEN DÖMDES på den första dagen, dvs på torsdagen 
den 9 mars. Sammanlagt 193 afghanhundar, jämt fördelade på han-
hundar och tikar var anmälda, av dem var 18 utlands bosatta. Väck-
arklockan ringde mördande klockan halv fem, trots att vi hade bara 
20 minuters körväg till NEC, The National Exhibition Center, utanför 
Birmingham. Det blir dock lätt kaos vid inkörningen, och för att försäkra 
oss om att vi inte skulle sitta oändligt länge i parkeringsköer anlände 
vi redan halv sju till NEC. Vi hade tur med vädret, det hade regnat på 
onsdagen, men den relativt hårda vinden hade torkat upp allting, och 
på torsdagen sken solen. Det fanns gott om småfåglar i buskarna, och 
afghanerna var taggade efter tre mycket lugna dagar, de hade säkert 
gärna röjt runt utanför hallarna om de bara fått. 

CRUFTS ÄR EN BENCHED UTSTÄLLNING, vilket innebär att varje 
hund har ett eget nummermärkt bås där det egentligen är meningen 
att hunden skall vara när den inte är i ringen. Vi hade turen att Kalilas 
bås var i raden mot ringen, så vi lade en bur i båset och ställde den 
andra framför. Detta är helt okay bara man fäster den andra hundens 
nummer vid båset, så att det går att hitta hunden. Nummerlappen kom-
mer inte heller i posten eller eposten som hos oss, utan nummerlap-
pen lämnas i hundens bås. I posten får man passersedlar, en kupong 
som lämnas när hunden kommer in på området, samt en kupong som 
lämnas när hunden lämnar området. Utan dessa kommer man inte in 
eller ut. Parkeringsbiljett och katalogkupong kommer tillsammans med 
passersedlarna.

I STORBRITANNIEN BEDÖMS veteranerna först, och efter det kom-
mer hundarna i ålders- eller prestationsordning, se inforuta om klassin-
delningen! Challenge Certificate, som förkortas CC, delas ut till bästa 
hanhund och tik, oberoende om den är champion eller ej, och reservCC 
till den nästa. Endast klassvinnarna tävlar om CC, och nummer två i 
den klass som CC vinnaren kommer från träder dessutom in för att täv-
la om RCC. Både Adamo och Kalila var anmälda i open class, som är 
den hårdaste klassen där alla färdiga hundar tävlar. Kalila, som är bara 
2,5 år, var den yngsta som tävlade i open, hanhundar och tikar medräk-
nat. Då hon är finsk champion (champion i sitt födelseland) fanns det 
för henne inget alternativ till att tävla i open class.

GENERELLT SETT KAN MAN SÄGA att engelska afghaner visas väl-
digt olikt vad vi är vana vid, de borstas och trimmas väldigt olikt, och 
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Kalila reserv (fyra) i Open class. Priserna som Kalila fick för sin fjärdeplacering.

*

överlag verkar de ha en mycket sämre muskelstatus, vilket påverkar 
deras rörelser och rygglinje. Detta är något man måste komma ihåg när 
man tittar på bilder av engelska hundar, och även i verkligheten förvillar 
det ögat. Frodigt kindskägg på en fyraåring, nackhår som en lejonman 
och mittbena på ryggen, det kan få hunden att likna en fjärran kusin till 
våra hundar. Men bortsett från det finns det mycket gott i de engelska 
afghanerna, och man kan säga att många saker som hos oss är ett 
problem är det inte i England, och det som är ett problem i England 
är inte det hos oss. Många hundar hade väldigt bra proportioner och 
överarmar, även om en del dåliga bogblad kunde ses hos de engelska 
afghanerna. 

I RINGEN FÅR MAN STÄLLA SIG i den ordning man vill, och rings-
ekreteraren går runt och skriver upp numren på de som står där. Under 
klassens bedömning får ekipagen inte lämna ringen, men man får nog 
ge borstar och godis till handlern, och hundarna behöver inte stå upp-
ställda. Bedömning skrivs endast på de tre första hundarna när doma-
ren gått igenom alla hundar och bestämt placeringen.

VÅR DOMARE VAR Wendell Moore, kennel Cloudside. Adamo var 
först av våra hundar i elden, och slutade som reserv bästa hane med 
RCC, och Kristys lycka hade inga gränser! Bästa hane med CC och se-
nare Bäst i rasen blev Ch Garamond Sunberry. Bästa tik med CC blev 
Ch Syrdaria Malted Milk At Wilbus, reserv bästa tik och RCC Bondor A 
Golden Age Over Rhazmakh. Bästa valp var uppfödd av vår Ströms-
holmsdomare John Bloor, Pashtari Lord Tennyson, och har skandina-
viska linjer i sin stamtavla. Bästa hane och bästa tik var båda efter 
Ch Cloudside Warstrike, som var avelshane nr 1 i fjol i Storbritannien, 
uppfödd och ägd av W Moore. Tikarnas RCC vinnare var efter Warstri-
kes bror Cloudside Warpaint. Kalila placerade sig som fjärde i tikarnas 
open class, och visade sig alldeles otroligt fint, jag var så stolt över 
henne när jag såg henne med sin uppfödare på den gröna mattan.

UTÖVER ATT VISA SIN HUND i ringen är Crufts en mötesplats för 
hundfolk. Det var mycket roligt att träffa gamla bekanta, och lära känna 
nya. Liksom som på våra specialer hade många afghanägare bullat 
upp med piknik och dricka, och man gick runt och minglade. Dagen 
var lång, och efter att vi ätit tillsammans med ett gäng afghanfolk var 
det dags att bada och föna Kristys chinese crested powder puff för 
fredagens utställning.

Fredagen började i vanlig ordning med väckning halv fem. På fredagar 
lär det skall vara fler besökare än på torsdagar, och vi ville verkligen 
inte bli sittande i parkeringsköer hela morgonen. Drop off möjligheten 
gjorde att vi inte behövde släpa på alla utställningsprylar från parke-
ringsplatsen, så det är verkligen något att rekommendera. Kinesernas 
bedömning började halv nio, och de var klara fyra tiden. Kristys unga 
hane Miguel, Ch Brooklyn Boogie, slutade som Bästa hane med CC. Vi 
fick nästan fira ner Kristy med rep från molnen, att åka hem med afgha-
nernas RCC och kinesernas CC var bara så otroligt fint!

DÅ JANICA OCH JAG INTE HADE NÅGON HUND att ställa på fre-
dagen gick dagen åt till att hjälpa Kristy samt att shoppa. Man kan inte 
föreställa sig den mängd försäljningsbås som finns på Crufts förrän 
man ser det. Det säljs inte bara hundprylar, utan också bland annat 
kläder och skor. Diverse pälsvårdsprodukter fick följa med hem samt 
en borste och en tröja. Frestelserna var många, speciellt vid Martial 
Robins tavelbås och ett Horse&dog bås som hade underbara långa 
vinterjackor. Men i något skede började till och med mitt förnuft ta över, 
och jag klarade mig undan de värsta frestelserna.

PÅ FREDAG KVÄLL PACKADE VI BILEN färdigt för att få en så lång 
natt som möjligt. Väckarklockorna ringde det oaktat obarmhärtigt ti-
digt, och halv fem satt vi i bilden på väg mot Dover. Resan hem gick 
utan större problem, gränskontrollen i Dover var mycket smidigare än 
i Calais, och vädret var bra utan något regn. Vi anlände till hamnen i 
Rostock klockan tio på kvällen, och kunde nästan genast checka in på 
båten och köra ombord, trots att avfärd var först vid midnatt. Överfarten 
gick lugnt, och vi sov alla riktigt gott. Att köra i land i Trelleborg kändes 
nästan som att vara hemma, trots det ännu återstod nästan en tredjedel 
av bilkörande på hemvägen. Efter 320 mil sammanlagt känns faktiskt 
65 mil som rena barnleken. Vi körde Janica till T Centralen varifrån hon 
tog Arlanda Express till flygfältet och flyget hem till Helsingfors. 

STORT TACK TILL KRISTY OCH JANICA för super resesällskap! 
Utan er hade den här resan nog inte gått så här smidigt för en första 
gången till Crufts besökare. Jag hade en underbar resa, fylld med upp-
levelser och ny kunskap, och jag är verkligt taggad för att resa nästa 
år igen!
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KLASSINDELNING CRUFTS

MINOR PUPPY - For dogs of six and not excee-
ding nine calendar months of age on 9th March 
2017.

PUPPY - For dogs of six and not exceeding twel-
ve calendar months of age on 9th March 2017.

JUNIOR - For dogs of six and not exceeding 
eighteen calendar months of age on 9th March 
2017.

YEARLING - For dogs of twelve and not excee-
ding twenty-four calendar months of age on 9th 
March 2017.

NOVICE - For dogs which have not won a Chal-
lenge Certificate or three or more First Prizes at 
Open and Championship Shows (Minor Puppy, 
Special Minor Puppy, Puppy and Special Puppy 
classes excepted, whether restricted or not).

UNDERGRADUATE - For dogs which have 
not won a Challenge Certificate or three or more 
First Prizes at Championship Shows where Chal-
lenge Certificates were offered for the breed 
(Minor Puppy, Special Minor Puppy, Puppy and 
Special Puppy classes excepted, whether restric-
ted or not).

GRADUATE - For dogs which have not won a 
Challenge Certificate or four or more First Prizes 
at Championship Shows in Graduate, Post Gra-
duate, Minor Limit, Mid Limit, Limit and Open 
classes, whether restricted or not, at Shows where 
Challenge Certificates were offered for the breed.

POST GRADUATE - For dogs which have not 
won a Challenge Certificate or  five or more First 
Prizes at Championship Shows in Post Graduate, 
Minor Limit, Mid Limit, Limit and Open classes, 
whether restricted or not, at Shows where Chal-
lenge Certificates were offered for the breed.

MID LIMIT - For dogs which have not become 
show Champions under Kennel Club Regula-
tions or under the rules of any governing body 
recognised by the Kennel Club or won 5 or more 
First Prizes in all at Championship Shows in Mid 
Limit, Limit and Open classes, confined to the 
breed, whether restricted or not, at Shows where 
Challenge Certificates were offered for the breed.

LIMIT - For dogs which have not become show 
Champions under Kennel Club Regulations or 
under the rules of any governing body recogni-
sed by the Kennel Club or won 7 or more First 
Prizes in all at Championship Shows in Limit 
and Open classes, confined to the breed, whether 
restricted or not, at Shows where Challenge Cer-
tificates were offered for the breed.

OPEN - For all dogs of the breed for which the 
class is provided and eligible for entry at the 
Show.

VETERAN - For dogs of not less than seven 
years of age on 9th March 2017.

GOOD CITIZEN DOG SCHEME - For dogs 
which have achieved their Good Citizen Dog 
Scheme Bronze Award Certi cate or above. Certi-
ficates should be available at the Show for inspec-
tion, if requested. 
N.B. DOGS ENTERED IN THIS CLASS MUST 
ALSO QUALIFY FOR ENTRY IN THE USUAL 
WAY.

VETERAN - DOG 
Entries: 12 Abs: 1 
1st Ch Shimalma Mercurial Magic (Mrs E James)
2nd Miamarna Masquerade Jw Shcm (Ms S D 
& Ms S D Gill & Marshall)
3rd Ch Valkor The Truth Be Told (S J & R Ed-
wards & Gilbert)
Res Ch Saxonmill Midnight Mayhem Of Ter-
stine (Mr T J, Mrs C W & Miss N O’neill & 
Thompson)
Vhc Ch/Fre/Be/Int Ch Afterglow Jumping 
Rainbows Of Sofico (Mr D, Mrs G & Miss C 
Chadwick & Millward) 

MINOR PUPPY - DOG 
Entries: 3 Abs: 0
1st Charjaghan Excalibur (Mr J & Mr C Ste-
wart & Teggart)
2nd Charjaghan Cullinan (Mrs J A & Mr F P 
S Casey)
3rd Istani Jimmie Mac (T Mccormack) 
 
PUPPY - DOG 
Entries: 4 Abs: 0
1st Pashtari Lord Tennyson Tokando (Mr C S 
& Mrs S S Winters)
2nd Pashtari Lord Byron (Mr J & Mrs M Bloor)
3rd Agha Djari’s Navajo At Harlextan (Gc-J 
Parsell-Beanland)
Res Istani Jimmie Mac (T Mccormack)
 
JUNIOR - DOG 
Entries: 7 Abs: 1
1st Laavas Oppotunity Knocks (Mrs P J 
Woodward)
2nd Khamis Huckleberry (Mr C & Mrs M Langer)
3rd Thendara Love It Like That (Mrs D & Mr J 
N Milligan-Bott & Bott)
Res Gilari Red Diamond At Tazkindi (Ms L & 

Mr J Dunstan & Waterhouse)
Vhc Khamis Snow Leopard With Moonsha-
dow (Mr M & Mrs N Earnshaw)
 
YEARLING - DOG 
Entries: 15 Abs: 2
1st Agha Djaris Lonesome Cowboy (Mrs A & 
Mr K Thomas & Wright)
2nd Shimalma Italian Sunset (Mrs P & Mrs J 
Shaw & Holmes)
3rd Saxonmill Phoenix Rising (Mr J Burns)
Res Gold`N Copper Stay All Night [Atc At-
02216swe] (M Mayer)
Vhc Oshanameh’s One Brick At A Time (Imp 
Est) (Mr G & Mrs Sa Hills)
 
POST GRADUATE - DOG 
Entries: 18 Abs: 2
1st Thendara Fait Accompli (Miss C & Miss A 
Dowd & Malia)
2nd Zilbec Zanthus (Mr A C & M J Greening)
3rd Garamond Tayberry (Mrs S & Mr D Mclay)
Res Ayoubkhan Persian Silk Jw (Ms T & Mrs 
J Gosling)
Vhc Ayoubkhan Firethorn (Mr I Stevens)
  
MID LIMIT - DOG 
Entries: 8 Abs: 0
1st Garamond Cloudberry For Tokando (Mr C 
S & Mrs S S Winters)
2nd Zilbec Zilandro (Mrs A & Mrs E Mathers 
& Semple)
3rd Syrdarya Toffy Pop At Eweyisska (Mrs T 
M Cullen)
Res Maringo Wicked Games With Bichoux Jw 
Jun Ch (Miss T Gardner)
Vhc Joneca Suede (Mrs A & Miss C Leiper & 
Leiper)
  

BOB CH Garamond Sunberry & 
bitch challenge certificate CH Syrdarya Malted Milk At Wilbus Jw, Foto Maud Fast

Resultat
BEST OF BREED
Ch Garamond Sunberry, Dog
Owner: J & K Fielder & Fielder

BEST PUPPY
Pashtari Lord Tennyson Tokando, Dog
Owner: Mr C S & Mrs S S Winters

DOG CHALLENGE CERTIFICATE
Ch Garamond Sunberry
Owner: J & K Fielder & Fielder

BITCH CHALLENGE CERTIFICATE
Ch Syrdarya Malted Milk At Wilbus JW
Owner: Mr & Mrs A P Busby

RESERVE DOG CHALLENGE CERTIFICATE
SE CH/DK CH Eyes Gazing You Talkin’ To Me
Owner: Miss K Bello

RESERVE BITCH CHALLENGE CERTIFICATE
Bondor A Golden Age Over Rhazmakh JW
Owner:  Miss E & Miss A Lockett-Davies

Klasser
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LIMIT - DOG 
Entries: 11 Abs: 2
1st Syrdarya Ginger Nut (P J, A J & M A Trai-
nor & Blake)
2nd Alouann Steal N’ The Show Jw (Mr C & 
Mrs D & Miss C & Miss E King & Millward)
3rd Alouann Mr High N Mighty At Grenowood 
(Mrs S & Ms K Brookes & De Haviland)
Res Zaram Zeus (Mr A R & Mrs C M Cheesman)
Vhc Syrdarya Gari Baldi At Bukhara (Mrs J M Coates)
  
OPEN - DOG 
Entries: 19 Abs: 3
1st Ch Garamond Sunberry (J & K Fielder & Fielder)
2nd Seuch/Dkuch Eyes Gazing You Talkin’ To 
Me (Miss K Bello)
3rd Ch Syrdarya Hazelnut Hobnob At Shukri-
ya Jw Shcm (Mr R & Mrs J Parsons)
Res It/Int/Cro Ch Way Up Mr Grinch [Atc 
Ar02409ita] (Mrs Della Rocca)
Vhc Int/Fin Ch Scaramis Gettin’ Hot Hot At Af-
fietar (Imp Fin) (Mr R, Mrs J & Ms A Gilbert, 
Edwards & Appleby) 
 
GOOD CITIZEN DOG SCHEME - DOG 
Entries: 5 Abs: 0 
1st Chinzaes Judge N Jury At Zanjadan (Mr J 
& Mrs S Blane)
2nd Khamis Snow Leopard With Moonsha-
dow (Mr M & Mrs N Earnshaw)
3rd Ashahni Chariots Of Fire At Hindlefold (Mr 
& Mrs I H Wilkinson)
Res Khamis Aequitas At Eweyisska (Mrs T M Cullen)
Vhc Kouros Tell Me On A Sunday (Imp Ita) 
(Mrs L Grant-Thomas)
 
VETERAN - BITCH 
Entries: 13 Abs: 4
1st Zendushkas Sparkling Rose (Mrs N K & 
Ms M J Hitch)
2nd Metewand Mamabula (Ms V A Small)
3rd Valkor She’s Got The Look Of Saksfifth 
(Mrs A J & Mr D Hayes)
Res Saxonmill Midnight Madness Among Tru-
ganini (Mrs D & Mrs K J Mellor & Cooper)
Vhc Valkor If You Dare (Mrs J Devereux)
  
MINOR PUPPY - BITCH 
Entries: 3 Abs: 1
1st Charjaghan Hortensia (Mr J & Mr C Ste-
wart & Teggart)
2nd Istani African Queen (Mrs C R Kirk-Vickers)
  
PUPPY - BITCH 
Entries: 6 Abs: 0
1st Pashtari Lady Windermere (Mrs D M 
Greenfield)
2nd Pashtari Lady Cavendish (Mr J & Mrs M Bloor)
3rd Pashtari Lady Bracknell (Ms C Milner)
Res Pashtari Lady Chiltern (Ms C Milner)
Vhc Bharasseyduran Aziah (Imp Nld (L Dove)
  
JUNIOR - BITCH 
Entries: 11 Abs: 0
1st Gilari Silken Flame At Bukhara (Mrs J M Coates)
2nd Gilari Vermillion Venus (Mrs E & Miss I James)
3rd Khamis Caribou Lu At Joneca (Mrs A & 
Miss C Leiper & Leiper)
Res Laavas Opportunity Scent (Mrs P & Mrs S 
Woodward & Oakley)
Vhc Pramya Fabolous Way Up [Atc At-
02215fin] (Mrs Della Rocca)
 
YEARLING - BITCH 
Entries: 8 Abs: 1
1st Saxonmill Lovestruck Luna (Miss C & Miss 
A Dowd & Malia)
2nd Oops I Did It Del Ghyryo [Atc As02155bel] 
(Mrs C Coopmans)

3rd Shimalma Mango Sunrise Over Drishaun 
Jw (Mrs A M, Mr M & Miss C Lancashire & 
O’donnell)
Res Khasbek Licence To Win At Ashahni (Imp 
Fra) (Mrs C E & Miss N Harding & Cowley)
Vhc Amal Salang Hey I’m The Star At Zushk-
han (Imp) (Ms C & Mr G Gunn & Pow)
  
POST GRADUATE - BITCH 
Entries: 22 Abs: 6
1st Bondor A Golden Age Over Rhazmakh Jw 
(Miss E & Miss A Lockett-Davies)
2nd Zhivias Sunrise Surprise Of Zendushkas 
(Miss M & Mrs J Hitch & Barley)
3rd Ayoubkhan Jasmine (Mr I & Mrs K Ste-
vens & Craft)
Res Sofico Griselda (Mr D S, Mrs G & Miss K 
Chadwick & Bradley)
Vhc Zilbec Zilanthe (Mrs E M Beck)

MID LIMIT - BITCH 
Entries: 11 Abs: 0
1st Ayoubkhan Silver Cloud Jw (Ms T, Mrs J & 
Mrs N Gosling & Humphreys)
2nd Garamond Wineberry At Sochera (Mrs S, 
Mrs J & Mr D Green, Barley & Powell)
3rd Popovs Bora Bora At Orashan Jw (Imp 
Nld) (Mrs G A Link)
Res Andizhan Charisma With Zarcar Jw (Mr S 
& Mrs B Andrew & Lawson-Ball)

Vhc Gezancol Saving Grace (Mr C & Mrs G 
Hughes)

LIMIT - BITCH 
Entries: 14 Abs: 4
1st Zaram Zaria (Mr A R & Mrs C M Cheesman)
2nd Garamond Spiceberry Jw Shcm (Ms V A Small)
3rd Syrdarya Chocolate Chip At Numa (Mr D L 
& Mr B L Evans & Hillier)
Res Alouann Wishes N’dreams (E & C Millward)
Vhc Zilbec Zelessia Avec Seaponds ( Mr S J & 
Mr S R Reid & Mcmaster)
 
OPEN - BITCH 
Entries: 11 Abs: 4
1st Ch Syrdarya Malted Milk At Wilbus Jw (Mr 
& Mrs A P Busby)
2nd Ch Alouann Glitz N’glamour Avec Algra-
hart (Miss A Gray)
3rd It/Int/Cro/Lux/Slo/At Ch Way Up Amelie 
Polain [Atc Ar02409ita] (Mrs Della Rocca)
Res Fi Ch Pramya Eyes On Me Please [Atc 
At01668fin] (Mrs M Fast)
Vhc Ch/Ir Ch Metewand Onlione At Zilbec 
Cw12,14 Ir Jn Ch (Mrs E M Beck)

GOOD CITIZEN DOG SCHEME - BITCH 
Entries: 2 Abs: 1
1st Metewand Mamabula (Ms V A Small)

Dog challenge certificate CH Garamond Sunberry & reserve dog challenge certificate
SE CH/DK CH Eyes Gazing You Talkin’ To Me, Foto Zhaggari Photography

Bitch challenge certificate CH Syrdarya Malted Milk At Wilbus JW & reserve bitch challenge 
certificate Bondor A Golden Age Over Rhazmakh JW, Foto Maud Fast

*



KINGSLEAH KNOCKING T’ SOX OFF
SWEDISH DANISH ESTONIAN
CHAMPION

Born 2010-10-26  
Sire CH Star’t Cutting Trax Of Jhanzi
Dam Kingsleah La Dolce Vita

Breeder Gunilla  Holmgren
Owner Marita Sjödin

Photo Yvonne Mukkavaara
Ad by Marie Palmqvist



KINGSLEAH ANGEL DUST

Born 2014-04-30 
Sire CH Xciting Rattle N’ Hum
Dam CH Agha Djari’s Black Eyed Pea

Breeder Gunilla  Holmgren
Owner Marita Sjödin

SWEDISH CHAMPIONNEW

Photo Kaj Frøling
Ad by Marie Palmqvist
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1
2
3
4
5

INT, NORD & FI UCH US & GB CH
WW-10,-11,-12,-13 SE V-16
Al-Nacira Bint Roula Von Haussman 
236 poäng (7)  
F: 2007-05-10 
E: CH Boxadan Just About Perfect
U: CH Roula Bint Sharif Von Haussman
Foto Anna Szabo

DK UCH SE UCH SE VV-16
Jangel’s Top Model  
202 poäng (7)
F: 2008-03-31 
E: CH Xciting Xtravagant Creation 
U: CH Jangel’s No Jerks For Me
Foto Saori Wohlin

Mandinah Key To My Heart 
195 poäng (7)
F: 2015-03-08 
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto Sanna Persson

SE UCH SE V-14
Back Tramp’s Black Sensation
188 poäng (7)
F: 2011-03-12   
E: CH Jangel’s Back In Black
U: CH Jagannatha’s Jangel Jane
Foto Jan Malmsten

C.I.B. NORD & FI UCH 
DE, EE & LV CH
Kingsleah Star Of Asia   
181 poäng (7)
F: 2009-08-04     
E: CH Star’t Cutting Trax Of Jhanzi
U: Golddragon Fly So High
Foto Tez Shubert
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6
7
8
9

10

DK, FI & NO UCH BY CH NORD JV-15
SE UCH Pramya Eyes On Me Please 
167 poäng (7)  
F: 2014-07-11  
E: CH Karakush The Meow Factor
U: CH Pramya Blond All Over
Foto Sofia Fast

FI, NO & SE UCH US CH NO V-16
Hafiza Aviad Von Haussman   
161 poäng (7)
F: 2011-11-09 
E: CH Malik Ebn Rima Von Haussman
U: CH Zafira Bint Rashid Von Haussman
Foto Anna Szabo

C.I.B. DK, FI & SE UCH NORD LCCH
Mandinah Irresistible Whisper  
160 poäng (7)
F: 2008-08-05  
E: CH Abica’s Marquis De Sade
U: CH Mandinah Endless Whisper
Foto Yvonne Mukkavaara

C.I.B. NORD UCH FI V-08 NORD JV-07
Mandinah Hopeless Whisper 
151 poäng (7)
F: 2006-12-04   
E: CH Tancrede Du Menuel Galopin
U: CH Mandinah Endless Whisper
Foto Jenny Kristiansson

DK & SE UCH 
Orientalwind’s Náschia   
144 poäng (6)
F: 2012-05-16    
E: CH Moorflower’s Capolavoro
U: CH Khaos Badajoz
Foto Rebecca Petterson
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NACIRA BLEV 2016 årets vinstrikaste afghan 
i Sverige utställd endast åtta gånger och hon 
återupprepade triumfen från 2013 och 2015. 
År 2010 var hon ”bara” bästa tik, 2011 och 
2012 ställdes hon ut utanför Sverige och 2014 
fick hon sin lille son Uno. Nacira har haft en 
fantastisk utställningskarriär och anser sig inte 
vara pensionär även om hon fyller 10 år i maj 
2017. Hon är fortfarande lika spänstig som när 
hon var tre och åldern visar sig bara på den 
lite gråa nosen. 

NACIRAS UTSTÄLLNINGSKARRIÄR har 
inte begränsat sig till Sverige och Norden utan 
hon är en synnerligen berest dam. Innan hon 
flyttade till Sverige 2010 hade hon 10 BIS vin-
ster i Sydamerika i bagaget och dagen innan 
resan till Sverige vann hon BIR på den presti-
gefyllda Westminster utställningen i Madison 
Square Garden i New York vilket hon sedan 
upprepade 2012, 2013 var hon där igen och  
blev BIM. Hon är också Specialty BIS vinnare 
i USA under National Specialty veckan då alla 
landets vinstrikaste afghaner samlas.

NACIRA HAR DELTAGIT i fem världsutställ-
ningar och alltid blivit BIR eller BIM och där-
med fått med sig fem världsvinnar titlar vilket 
är helt unikt inom vår ras. Andra hundar med 
många titlar hittar man främst inom numerärt 
små raser med betydligt färre deltagare på 
världsutställningarna.

VI ÄR OCKSÅ MYCKET STOLTA över Naci-
ras resultat i England. Vi var inte där många 
gånger under 2011 men hon lyckades ändå 
bli landets vinstrikaste afghan med en grupp-
vinst på den prestigefyllda Welsh Kennel Club 
Championship Show och ett Specialty BIS. 
Italien är ett annat land där det är synnerligen 
svårt att bli champion. Det krävs sex cert va-
rav två från specialer och två från internatio-
nella utställningar och två som kan tas även 
på nationella tillställningar. Nacira klarade 
detta galant och fick på vägen även såväl spe-
cialty BIS som all breed BIS. 

DET ÄR NOG RESULTATEN i England Ita-
lien och USA som vi är mest stolta över men 
Nacira framgångarna har inte uteblivit i andra 
länder heller. Raden av Supreme BIS, BIS 
och gruppvinster har blivit lång. Under 2016 
har vi varit i Ryssland, Slovenien, Serbien och 
Tjeckien. Förutom championtitlar i alla länder 
blev hon BIS i Serbien, Supreme BIS i Ryss-
land och i Slovenien blev det en gruppvinst.

NACIRA ÄR EN FANTASTISK utställnings-
hund och en av världens vinstrikaste afghaner 
men ändå är det hemmahunden Nacira som är 
viktigast. Hon är den okrönta drottningen i hu-
set och såväl människor som hundar lyssnar 
noga på hennes önskemål och uppfyller dem 
efter bästa förmåga. Hon ska ha den bästa 
platsen och naturligtvis serveras mat först av 

alla. Hennes dagliga motionsturer till fots eller 
med cykel går inte att slarva med och hennes 
favoritgodis morötter ska serveras före lägg-
dags varje kväll. Då är drottningen nöjd.

EN LITEN SAMMANSTÄLLNING AV 
NACIRAS UTSTÄLLNINGSKARRIÄR
#1 Afghan in Sverige 2013, 2015, 2016
#1 Afghanhound i England 2011
#5 Topvinnande hund av alla raser i Sverige 
2010 och 2013
#6 Topvinnande hund av alla raser i Sverige 
2015.
#1 Afghantik i Sverige 2010
World Winner 2010 i Herning, 2011 i Paris, 
2012 i Salzburg och
2013 i Budapest
Veteran World Winner 2015 i Milano
Eurosighthound Winner 2012 och 2013
Donaueshingen Winner 2011 och 2012
Oräkneliga andra vinnartitlar i diverse länder 
i Europa.
           
VI KAN INTE NOG TACKA uppfödaren Ram-
om Podesta från Chile som gett denna unika 
hund till oss. Hon passar verkligen in under 
epitetet ”A once in a lifetime dog”.

Elisabet och Sven

NÅGRA ORD OM Årets afghanhund
Text Elisabet Levén 
Foto www.grishakova.com

C.I.B, AT, AR, BALTIC, CL, CZ, DE, DE VDH, ES, FI, GB, HR  HU, IT, NORDIC, NL, PL, RS, RU, SI CH & US Grand CH  
WW-10,-11,-12,-13 SE V-16 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman

Född 2007-05-10 (Ch Boxadan Just About Perfect x Ch Roula Bint Sharif Von Haussman)

*
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NÅGRA ORD OM Årets unghund
Text Christina Gustafsson
Foto Annelie Mårtensson, Madeleine Skogh & Rose-Marie Johansen

Tosca föddes den 8 mars 2015 
och var absolut den minsta i kul-
len. Hon var så liten att jag fak-
tiskt inte vågade väga henne... 
Jag fick ge henne förtur till mat-
baren och hålla i henne när hon 
diade. 

Tosca var den som jag bar om-
kring på,  i min bh för att hon 
skulle vara nära och varm. Hon 
var den som fick mest uppmärk-
samhet och jag blev väldigt knu-
ten till henne. Hon blev ”the key 
to my heart”. Även om hon var 
minst och låg långt efter de andra 
i kullen var hon viljestark och helt 
plötsligt en dag sa hon ”Jag kan 
själv!”. Minst av alla men den som 
alltid slutade som vinnare i lekar-
na och mitt hjärta hoppade över 
några slag när denna lilla tjej hop-
pade fram mellan de andra större 
valparna. 

Viljestyrkan håller i sig, och hon 
är idag en busig unghund, med 
glimten i ögat. Glömmer aldrig 
debuten i juniorklass på Stora 
Stockholm då hon hellre hängde 
i mitt ”gäddhäng” än att att visa 
upp sina vackra rörelser. Livs-
glädjen vann och jag kunde bara 
skratta åt min skatt.

Till dagens datum har Tosca vun-
nit 7 CERT i Sverige, 1 CERT i 
Danmark, 1 CACIB, 1 LC CERT, 
BIR och BIM på kennelklubbsut-
ställningar och bästa tik och BIM 
på Skokloster Summer Show 
2016 under afghanspecialist Brett 
Hamilton, kennel Kjavu, Austra-
lien. BIR för Lotte Jörgensen, 
kennel Boxadan. BIM för Stephen 
Fisher, kennel Shylo, USA. Trots 
sin unga ålder har hon visat fram-
fötterna både i utställningsringen 
men även på LC fältet. 

Tosca är resultatet av fjärde ge-
nerationen av mina egenupp-
födda tikar och representerar det 
jag står för och vill ha i en afghan. 
Styrka, konstruktion, rörelser men 
även elegans och lätthet. Jag fick 
höra i ringen på Skokloster - ”Hon 
är tidlös”, vilket faktiskt stämmer. 

Tosca spenderar sina dagar här 
hemma tillsammans med systern 
”L”, Mandinah Karismatic Whis-
per och mamma Gabrielle. Nu ser 
vi fram emot ett nytt spännande 
2017! 

Christina *



  

70

1
2
3
3
5

SE UCH NORD V-15 
White Infinity’s Faraday Effect 
223 poäng (7)  
F: 2014-01-11
E: CH Mijkelh Sikanni Of Procyon
U: Oudry Gandamak Slovakia
Foto Kristy Bello Herrera

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

C.I.B. NORD & DK UCH 
HR, SL & US CH SE VV-16
Khaos d’ Aram    
208 poäng (7)
F: 2007-11-25 
E: CH Jangel’s Cadiblack
U: CH Khaos Tomorrow Never Dies
Foto Johanna Vanerud

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

SE UCH
Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman  
202 poäng (7)
F: 2014-10-13    
E: CH Butrus Ebn Simbad Von Haussman
U: CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
Foto Sven Westerblad
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C.I.B. NORD UCH EE CH
SE JV-12 SE LCCH 
Celestian I want It All  
196 poäng (7)
F: 2011-07-08    
E: CH Xenos Comment
U: Karakush Goes Celestian
Foto Yvonne Mukkavaara

Mandinah Kalabaliken I Bender 
160 poäng (7)  
F: 2015-03-08 
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto Sanna Persson

Agha Djari’s Kiss ’n Tell    
144 poäng (6)
F: 2015-03-22  
E: CH Agha Djari’s Unplugged Version
U: CH Agha Djari’s Euphoria
Foto

Khaos d’ Spoonmaker  
127 poäng (7)
F: 2014-10-09  
E: CH Khaos d’ Aram
U: CH Temper Miss Costafortune
Foto Marja Saurikoski-Eskelinen

Jangel’s Lifeguard 
100 poäng (4)
F: 2015-01-31     
E: CH Moorflower’s Moondancer
U: Jangel’s Eye Candy
Foto Kristy Bello Herrera
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HANAR
1. 160 p  Mandinah Kalabaliken I Bender (7)
2. 152 p  Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman (5)
3. 144 p  Agha Djari’s Kiss ’N Tell (6)
4. 127 p Khaos D’spoonmaker (7)
5. 100 p Jangel’s Lifeguard (4)
6. 91 p  Mandinah Kismet (4)
7. 65 p   Bar Kins Tough Enough (3)
8. 63 p  Mandinah King’s Speech (3)
9. 59 p  Kingsleah Blue Ice Bullet (3)
10. 46 p Gold´N Copper Mr Valentine (3)

BÄSTA UNGHUND

1. 195 p  Mandinah Key To My Heart (7) 
2. 122 p  Agha Djari’s Just Gold’n Copper (6)
3. 61 p   Mandinah Karismatic Whisper (3)
4. 57 p   Khaos Red Reward Of Faith (3)
5. 52 p  Khaos La Peregrina (2) 

HANAR

BÄSTA VETERAN

1. 187 p Khaos D’ Aram (7)
2. 96 p  Xenos Carrodano (6)
3. 35 p  Moorflower’s Live Forever (2)

1. 202 p  Jangel’s Top Model (7)
2. 151 p Mandinah Hopeless Whisper (7)
3. 81 p  Khaos Dewberry (5)
4. 32 p  Khaos Badajoz (2)
5. 22 p  Khaos Awaba (1)
6. 16 p  Mandinah Irresistible Whisper (1)
7. 13 p  Jellyjinx Del Gran Pamir (1)
8. 11 p  Nightwind Please Please Me (1)

HANAR

BÄSTA AVEL

1. 480 p  Xenos Comment (5)
2. 323 p Karakush The Meow Factor (4)
3. 295 p Khaos D’ Aram (4)
4. 247 p Jangel’s Cadiblack (3)
5. 213 p Xciting Rattle N’ Hum (5)
6. 188 p Malik Ebn Rima Von Haussman (2)
7. 87 p  Polo’s Kabik T Sensation (2)
8. 64 p  Yesterday, Today And Tomorrow (3)

1. 570 p  Mandinah Irresistible Whisper (5)
2. 327 p Mandinah Endless Wisper (3)
3. 284 p Mandinah Hopeless Whisper (4)
4. 258 p Khaos Badajoz (3)
5. 251 p Jagannatha’s Jangel Jane (3)
6. 236 p Temper Miss Costafortune (3)
7. 179 p Agha Djari’s Black Eyed Pea (3)
8. 156 p Leejoy’s Delicious Delight (3)
9. 105 p Jangel’s Hell Of A Dream (2)

BÄSTA UPPFÖDARE
1. 868 p  Kennel Mandinah (5)
2. 834 p Kennel Von Haussman (5)
3. 494 p Kennel Khaos (5)
4. 430 p Kennel Jangel’s (5)
5. 428 p Kennel Kingsleah (5)
6. 266 p Kennel Agha Djari’s (2)
7. 258 p Kennel Orientalwind’s (3)
8. 251 p Kennel Back Tramp’s (3)
9. 179 p Kennel Leejoy’s (4)
10. 109 p Kennel Vindaloo (2)

TIKAR

TIKAR

TIKAR



73

NÅGRA ORD OM 

JANGEL’S TOP MODEL ”Mizzty” debuterade 
som veteran i Österbybruk med ”farmor” Bet-
tan vid snöret och blev där BIM.

EFTER DENNA FANTASTISKA start tog 
Sanna Flybring över snöret och staplade BIR 
& BIM placeringar på varandra. De lyckades 
också med en gruppvinst på hemmaplan i 
Högbo. Hon blev till slut 2:a på årsbästalistan 
för tikar!

JAG ÄR SÅ GLAD att Jana gav mig förtroen-
det med Mizzty för 8 år sedan.
.
ETT STORT TACK TILL TEAMET som gjort 
detta möjligt. ”Farmor” Elisabeth Léven, Bos-
se Grönblad & Jana Flybring, Sanna Flybring 
& Linda Hallgren.

TACK OCKSÅ TILL alla domare som upp-
skattat min ”tös”!

Biggan

Text Birgit Löv
Foto Sofie Sundman & Saori Wohlin

Årets veteran

DK UCH SE UCH SE VV-16 Jangel’s Top Model  
Född 2008-03-31 (CH Jangel’s No Jerks For Me x CH Xciting Xtravagant Creation)

*
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Årets uppfödareNÅGRA ORD OM 

Text Christina Gustafsson
Foto Helena Wiström & Sofia Fast

Årets uppfödare blev återigen kennel Man-
dinah!

Aktiva under året har varit CH Mandinah 
Hopeless Whisper, nia på tiklistan, CH Man-
dinah Irresistible Whisper, åtta på tiklistan, CH 
Mandinah Just Around The Corner, trea på 
hanhundslistan, samt kullsyskonen Mandinah 
Key To My Heart, trea på tiklistan, och Mandi-
nah Kalabaliken I Bender, sjua på hanhunds-
listan. Mandinah Kismet vann dessutom titeln 
Svensk vinnare -16.

På LC-fältet hann Mandinah Key To My Heart, 
Mandinah Kismet och Mandinah Kharismatic 
Whisper endast delta i en enda tävling, men 
placerade sig trots det på LC listans åttonde, 
trettonde och sextonde plats. Mandinah Just 
Around The Corner slutade på elfte plats.

KENNEL MANDINAH ... OCH NÅGRA ORD OM 

Årets avelshund
Årets avelstik blev CH Mandinah Irresistible Whisper, med fem stycker 
poängbärande avkommor.

Tack till alla engagerade valpköpare som älskar och tar hand om sina 
hundar, vare sig de visas i ringarna, springer på LC fältet eller är soffpo-
tatisar och älskade familjemedlemmar.

Tack till alla för ett trevligt tävlingsår!

Christina



# 9 Afghan Hound Male in Sweden 2016 
and # 4 Intermediate!

KHAOS D’ SPOONMAKER
MULTI CH Khaos D’ Aram x CH Temper Miss Costafortune

Ingrid Moholm - KENNEL NEW FASHION - www.kennelnewfashion.se

Winner of 4 CAC:s and 5 reserve CAC:s in Sweden 
and Finland 2016 as a junior and intermediate!!!

Bred by Saori Wohlin and owned, handled 
and very deeply loved by Ingrid Moholm.

Congratulations to all littersisters and 
litterbrothers for a very successful year 
and GOOD LUCK in 2017!!

Photo Helena Wiström & Marja Saurikoski-Eskelinen / Ad by Marie Palmqvist

A BRAND NEW SWEDISH & FINNISH CHAMPION
SE CH FI CH
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NORD LCCH
Vindaloo Magic U
119 poäng (5)
Tik
F: 2013-06-04 
E: CH Xciting Rattle N’ Hum
U: CH Elisa Du Menuel Galopin
Foto Marketa Sousediková

Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi   
101 poäng (5)
Tik
F: 2013-10-21   
E: CH Xciting Rattle N’ Hum
U: Alphaville’s Simply Irresistible
Foto Bernt-Inge Johansson

Khaos La Peregrina  
104 poäng (5)
Tik
F: 2014-10-09  
E: CH Khaos d’ Aram
U: CH Temper Miss Costafortune
Foto Saori Wohlin

SE JV-14 SE JV-15 
Caravan Din Damour 
95 poäng (5)
Hane
F: 2014-01-23   
E: CH Shylo October Sky
U: Caravan Color Of A True Blue
Foto

Awbari Take A Bow   
93 poäng (5)
Tik
F: 2011-03-20     
E: Scaramis U Make Me Wanna
U: Baakara’s In A Heartbeat
Foto Stefan Annala
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Alphaville’s Finger Lickin’ Good  
91 poäng (5)
Tik
F: 2013-10-21  
E: CH Xciting Rattle N’ Hum
U: Alphaville’s Simply Irresistible
Foto Irene Holmsten

NORD LCCH
Vindaloo Love U 
55 poäng (2)
Tik
F: 2013-06-04 
E: CH Xciting Rattle N’ Hum
U: CH Elisa Du Menuel Galopin
Foto Marketa Sousediková

Mandinah Key To My Heart  
31 poäng (1)
Tik
F: 2015-03-08  
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto Sanna Persson

SE UCH 
Orientalwind’s Zephyros 
27 poäng (3)
Hane
F: 2012-05-16 
E: CH Moorflower’s Capolavoro
U: CH Khaos Badajoz
Foto Stefan Annala

SE UCH SE LCCH
Vindaloo Super U 
26 poäng (1)
Hane
F: 2013-06-04 
E: CH Xciting Rattle N’ Hum
U: CH Elisa Du Menuel Galopin
Foto Marketa Sousediková
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SE UCH DK UCH NORD LCCH
Mandinah Just Around The Corner  
25 poäng (1)
Hane
F: 2011-07-14 
E: CH Xenos Comment
U: CH Mandinah Hopeless Whisper
Foto Jan Malmsten

DK UCH SE UCH
Orientalwind’s Náschia  
22 poäng (2)
Tik
F: 2012-05-16    
E: CH Moorflower’s Capolavoro
U: CH Khaos Badajoz
Foto Stefan Annala

SE V-16 
Mandinah Kismet   
19 poäng (1)
Hane
F: 2015-03-08  
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto Sanna Persson

Vindaloo Feel U 
13 poäng (1)
Hane
F: 2013-06-04 
E: CH Xciting Rattle N’ Hum
U: CH Elisa Du Menuel Galopin
Foto Marketa Sousediková

SE & DK UCH SE & NO LCCH
Alphaville’s Scene Stealer   
12 poäng (2)
Hane
F: 2009-09-23      
E: CH Xenos Comment
U: Alphaville’s The Ultimate Creation
Foto Vibeke Avbildgaard
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16
1. 119 p - Vindaloo Magic U (5)
2. 104 p - Khaos La Peregrina (5)
3. 101 p - Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi (5)
4. 93 p - Awbari Take A Bow (5)
5. 91 p - Alphaville’s Finger Lickin’ Good (5)
6. 55 p - Vindaloo Love U (2)
7. 31 p - Mandinah Key To My Hart (1)
8. 22 p - Orientalwind’s N’aschia (2)
9. 10 p - Mandinah Karismatic Whisper (1)

*

Mandinah Karismatic Whisper   
10 poäng (1)
Tik
F: 2015-03-08  
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto Sanna Persson

1. 95 p - Caravan Din Damour (5)
2. 27 p - Orientalwind’s Zephyros (3)
3. 26 p - Vindaloo Super U (1)
4. 25 p - Mandinah Just Around The Corner (1)
5. 19 p - Mandinah Kismet (1)
6. 13 p - Vindaloo Feel U (1)
7. 12 p - Alphaville’s Scene Stealer (2)

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

Årets fem bästa resultat från SvVK’s officiella bruksprov räknas.
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NÅGRA ORD OM Årets lure-coursinghund
Text & foto Helena Wiström

*

ÅRETS LURE COURSING-AFGHAN! Sve-
riges bästa LC-afghan 2016! Min hund? Min 
Seger? Tänk att min tramsiga, superglada, 
knäppa, tjurskalliga hund hade det i sig. Att vi, 
tillsammans, lyckades kamma hem den titeln 
är verkligen en enorm merit för mig. Det är 
bara hon och jag, hon har ingen fyrbent vän 
i vardagen som utmanar henne och sporrar 
henne att ta i det där lilla extra - hon har det 
i sig ändå. 

HON PASSAR MIG som handen i handsken 
och jag tror jag passar henne lika bra. På ett 
vis är vi väldigt lika - vi är båda är energiska 
och glada samtidigt som, hon liksom jag, är 
rädda för att misslyckas och är extremt mor-
gontrötta.

JAG TROR INTE DET har undgått någon att 
den här hunden är mitt allt, att hon haft en 
enorm betydelse i mitt liv, att hon kan läsa mig 
utan och innan. Inte heller lär det ha undgått 
någon att jag är henne evigt tacksam för allt 
detta. 

SEGER ÄR MIN första hund och jag är helt 
övertygad om att hon är min ”heart dog”, att 
jag aldrig kommer få samma kontakt med 
någon annan hund, och det är just det som 
gör hela bedriften, årets lure coursing-afghan 
2016, så mycket värd. 

VI KLARADE det tillsammans!

Helena

NORD LCCH Vindaloo Magic U
Född 2013-06-04 (CH Xciting Rattle N’ Hum x CH Elisa Du Menuel Galopin)
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Jangel’s Hawk Eye 
C.I.B* SE UCH DK UCH NO UCH 

2016-06-05 CACIB Drammen, domare Elisabet Janzon
2015-08-16 CACIB Bornholm, domare Marie Petersen
2014-10-11 CACIB Sundsvall, domare Nikola Smolic
2014-07-20 CACIB Köping, domare Karin Hedberg

* ej ännu bekräftat av FCI

Född: 2013-02-10
E: CH Mahali Rustic Ringmaster 
U: C.I.B Jangel’s Hell Of A Dream
Uppf. Jana Flybring & Bo Grönblad
Äg. Helmer Önell

NORD UCH NO UCH SE UCH DK UCH 

Orientalwind’s Hurricane 
Född: 2012-05-16
E: CH Moonflower Capolovoro
U: C.I.B Khaos Badajoz
Uppf.& äg. Linda Ekberg
Foto Maud Fast

2013-10-13 CERT Sundsvall, domare Tuula Savolainen 
2014-06-21 CERT Tånga Hed, domare Benoit de Leyn 
2014-08-14 CERT Elmia, domare Åke Cronander
2016-05-01 CERT Roskilde, Danmark, domare Branislav Rajic 
2017-03-19 CERT Kristiansand, Norge, domare Arne Foss

SE, FI, DK & NO UCH, BY & EE CH, FI JV-15, NORD JV-15

Pramya Eyes On Me Please 
Född: 2014-07-11
E: C.I.B Karakush The Meow Factor
U: C.I.B Pramya Blond All Over
Uppf. Annika Wirman-Fagerlund
Äg. Maud Fast
Foto Sofia Fast

2015-07-25 CERT St Michels, Finland, domare Hannele Jokisilta, FI
2015-12-06 CERT Helsingfors, Finland, domare Saija Juutilainen, FI
2016-01-16 CERT Åbo, Finland, domare Jetta Tschokkinen, FI
2016-02-27 CERT Minsk, Vitryssland, domare Jelena Kruus, EE
2016-02-28 CERT Minsk, Vitryssland, domare Andrei Kisiliakov, BY
2016-05-01 CERT Roskilde, Danmark, domare Branislav Rajic, SI
2016-05-21 CERT Helsingfors, Finland, domare Christian Jouanchicot, FR
2016-07-16 CERT Mäntsälä, Finland, domare Matti Luoso, FI
2016-07-23 CERT Köping, Sverige, domare Barak Yochai, IL
2016-10-02 CERT Harstad, Norge, domare Jose Homem de Mello, PT
2017-02-11 CERT Tallin, Estland, domare Andrew Brace, UK
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Vindaloo Come Back
Född: 2010-04-19 
E: C.I.B Jangel’s Cliffhanger 
U: CH Khaos Zingoalla
Uppf. Sofia Lindh
Äg. Elin Sandström
Foto Saori Wohlin

2012-05-27 CERT domare Gabriel Gamarra
2015-10-11 CERT Timrå, domare Antoan Hlebarov
2016-08-07 CERT Svenstavik, domare Brit Schöne Brodwall

SE LCCH FI LCCH DK LCCH 

Vindaloo Love U 
Född: 2013-06-04
E: C.I.B Xciting Rattle N’ Hum
U: C.I.B Elisa Du Menuel Galopin
Uppf. & äg. Sofia Lindh
Foto Marketa Sousediková

2015-04-12 CERT Sjöbo
2015-04-19 CERT Mariestad
2015-05-09 CERT Bjuråker
2015-06-06 CERT Helsingfors
2015-07-05 CERT Söderköping
2016-04-10 CERT Sjöbo
2016-07-10 CERT Norresundby

NORD LCCH

Vindaloo Magic U
Född: 2013-06-04
E: C.I.B Xciting Rattle N’ Hum
U: C.I.B Elisa Du Menuel Galopin
Uppf. Sofia Lindh
Äg. Helena Wiström 
Foto Marketa Sousediková

2015-08-15 CERT Bjurholm
domare Louis Dehaes  & Markku Mähönen 
2015-09-19 CERT Nyland
domare Geir Hammer & Lars-Göran Larsson
2016-04-16 CERT Östra Ryd
domare Thomas Brandt & Steinar Mathisen
2016-05-14 CERT Norresundby, Danmark
domare Han Brom & Geir Hammer
2016-09-10 CERT Sona, Norge
domare Geir Hammer & Lars-Göran Larsson
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SE LCCH FI LCCH SE UCH

Vindaloo Super U 
Född: 2013-06-04
E: C.I.B Xciting Rattle N’ Hum
U: C.I.B Elisa Du Menuel Galopin
Uppf. Sofia Lindh
Äg. Sofia Lindh & Susanne Håkansson 
Foto Helena Wiström

2015-04-19 CERT Mariestad
2015-06-06 CERT Helsingfors
2015-10-03 CERT Katrineholm
2016-08-02 CERT Strömsholm

DK UCH SE UCH SE LCCH FI LCCH

Vindaloo Super U 
Född: 2013-06-04
E: C.I.B Xciting Rattle N’ Hum
U: C.I.B Elisa Du Menuel Galopin
Uppf. & äg. Sofia Lindh
Foto Marketa Sousediková

2016-09-03 CERT Roskilde, domare Tony Moran, IR

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

Yhazin Finders Keepers
Född: 2009-05-25 
E: Tuohi-Tikan Teikkari 
U: C.I.B Yhazin Drums of Africa
Uppf. Liza Lopez
Äg. Maud Fast 
Foto Saori Wohlin

2013-09-14 CACIB Sofiero, Sverige, domare John Wauben, NL
2014-08-31 CACIB Visby, Sverige, domare Jan Coppens, NL
2015-07-25 CACIB St Michels, Finland, domare Hannele Jokisilta, FI
2015-10-10 CACIB Sundsvall, Sverige, domare Regina Tromp-
Pruijn, NL
2016-06-12 CACIB Vejen, Danmark, domare Jo Schepers, NL
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Leejoy’s Fancy Fatima
Född: 2014-03-18
E: CH Karakush The Meow Factor
U: CH Leejoy’s Delicious Delight
Uppf. & äg. Leena Pettersson
Foto Jonny Pettersson

2015-05-09 CERT Ljungbyhed, domare Peter Mazura, Österrike
2015-08-09 CERT Ronneby, domare Gunnar Nymann, Danmark
2016-05-28 CERT Hasmark, Danmark, domare Willem Buitenkamp, 
Nederländerna
2016-09-11 CERT Lund, domare Roberto Forsoni, Italien

C.I.B SE UCH DK UCH NO UCH NORD LCCH 

Mandinah Just Around The Corner 
Född: 2011-07-14
E: C.I.B Xenos Comment 
U: C.I.B Mandinah Endless Whisper
Uppf. & äg. Christina Gustafsson
Foto Maud Fast

2014-03-22 CACIB Malmö, domare Theo Leenen
2014-11-02 CACIB Växjö, domare Saija Juutilainen
2014-05-12 CACIB Roskilde, Danmark, domare Charlotte Höijer
2015-10-30 CACIB Växjö, domare Magnus Hagstedt
2016-03-19 CACIB Malmö, domare Miklos Levante
2016-08-14 CACIB Lillehamar, Norge, domare N Joan Goldstein
2016-09-10 CACIB Laröd, domare Lisbeth Campbell

SE UCH

Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman 
Född: 2014-10-13  
E: CH Butrus Ebn Simbad Von Haussman
U: C.I.B Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
Uppf. Ramon Podesta Valenzuela, Chile
Äg. Elisabet Levén & Sven Westerblad
Foto Sven Westerblad

2015-08-01 CERT Svenstavik, domare Petter Fodstad
2016-01-09 CERT Göteborg, domare Åke Cronander
2016-05-21 CERT Hässleholm, domare Karl-Erik Johansson
2016-08-27 CERT Ljungskile, domare Henrik Johansson
2016-09-11 CERT Gimo, domare Jens Myrman
2016-10-09 CERT Enköping, domare Paul Stanton
2016-10-16 CERT Sundsvall, domare Jocelyne M Gagne
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C.I.B NORD UCH LV CH LT CH CL CH AR CH RY CH US CH 

Simbad Ebn Rashida Von Haussman
Född: 2010-11-28
E: CH Azis Ebn Sharif Von Haussman 
U: CH Rashida Bint Hugo Von Haussman 
Uppf. Ramon Podesta Valenzuela, Chile
Äg. Elisabet Levén & Sven Westerblad
Foto www.grishakova.com

2016-07 CERT St Petersburg, Ryssland, domare Gabriel Valdes 

US CH
Totalt 17 points (3 Majors) 
Fick samtliga poäng i brooksville Florida Januari 2017

2013-07-21 CACIB Köping, domare M Wall
2013-11-17 CACIB Jyväskylä, domare C Molinari 
2014-01-05 CACIB Göteborg, domare A C Johansson
2016-03-12 CACIB Strängnäs, domare P Lundström
2016-08-07 CACIB Visby, domare N Eriksson
2016-11-19 CACIB Lilleström, domare M Gadolin

US CH 
Totalt 18 points (4 Majors) 
Fick de sista poängen i Brooksville Florida Januari 2017

Född: 2011-11-09
E: CH Malik Ebn Rima Von Haussman 
U: CH Zafira Bint Rashid Von Haussman 
Uppf. Ramon Podesta Valenzuela, Chile
Äg. Elisabet Levén & Sven Westerblad
Foto Meeri Neronen

Hafiza Aviad Von Haussman  
C.I.B SE UCH NO UCH FI UCH US CH   

2011-08-27 CACIB Visby, domare O Piisi-Putta
2012-08-11 CACIB Askersund, domare I Siil
2012-08-29 CACIB Visby, domare T Plathan
2015-02-22 CACIB Bö, Norge, domare K Blutecher
2016-09-24 CACIB Eckerö, Finland, domare G Kostopolos

Född: 2010-04-05
E: INT CH Yesterday Today and Tomorrow 
U: C.I.B Boxadan Never Come Between Us
Uppf. Åge Gjetnes, Norge
Äg. Elisabet Levén & Sven Westerblad
Foto Elisabet Levén

Here Comes The Day After Tomorrow 

C.I.B SE UCH NO UCH FI UCH CH 
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Valpklass 6-9 mån hanar
1 HP Oshanameh’s Old Habits Die Hard

Juniorklass hanar
EXC-1 CK Mandinah King’s Speech
EXC-2 Mandinah Kingdom Of Heaven
VG-3 Kingsleah Blue Ice Bullet

Unghundsklass hanar
EXC-1 CK Mandinah Kismet
EXC-2 CK Khaos D’ Spoonmaker
EXC-3 Mandinah Kalabaliken I Bender

Bruksklass hanar
VG-1 Alphaville’s Scene Stealer

Öppenklass hanar
EXC-1 CK Pramya Call To Fame
EXC-2 CK Yhazin Freelancer
EXC-3 Leejoy’s Flower Power
EXC-4 Kingsleah Angel Dust
VG Kingsleah Hunky Dory
VG Kingsleah My Kind Of Blue 

Championklass hanar
EXC-1 CK Mandinah Judgement Day
EXC-2 CK Orientalwind’s Zephyros
EXC-3 CK Rydbergs Bad To The Bone
EXC-4 CK Simbad Ebn Rashida Von Haussman
EXC CK Amal Salang Coeur D’coeurs 
EXC CK Back Tramp’s Black Out
EXC CK Esbelto’s I’m Worth The Wait 

EXC CK Esbelto’s My Norwegian Fairytale
EXC CK Orientalwind’s Hurricane
EXC Mandinah Just Your Imagination
EXC White Infinity’s Faraday Effect
VG Esbelto’s Shaking My Tail Feather

Veteranklass hanar
EXC-1 CK Khaos D’ Aram
EXC-2 Elsto Khariz Odin

Juniorklass tikar
EXC-1 CK Papatazin Bitty Boppy Betty
EXC-2 Stralucire Shaula Aurora
VG-3 Amal Salang Interstellar

Unghundsklass tikar
EXC-1 CK Khaos La Peregrina
EXC-2 Mandinah Karismatic Whisper
VG-3 Khaos Red Reward Of Faith
VG-4 Golddragon Born To Run

Öppenklass tikar
EXC-1 CK Esbelto’s Norwgian Design
EXC-2 CK Kingsleah Chateau Margaux
EXC-3 Khaos Zale Peace Of Light
EXC-4 CK Vindaloo Magic U
EXC CK Xanaghan’s Paradis Blomma
EXC Alphaville’s Finger Lickin’ Good 
EXC Esbelto’s Norway’s Picture Perfect
EXC Leejoy’s Fancy Fatima 
EXC Vindaloo Come Back
VG Leejoy’s Faithful Flavia

Championklass tikar
EXC-1 CK Pramya Eyes On Me Please
EXC-2 CK Esbelto’s Not Your Bff
EXC-3 CK Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
EXC-4 CK Pramya Dizzy But Not Blond
EXC CK Esbelto’s Pink Silhouette
EXC CK Mandinah Ice Age
EXC CK Mandinah Irresistible Whisper
EXC CK Scaramis U Remember Me
EXC Back Tramp’s Black Sensation 
EXC Hafiza Aviad Von Haussman 
EXC Orientalwind’s Náschia
EXC Temper Daddy’s Got Dollars 

Veteranklass tikar
EXC-1 CK Khaos Dewberry
EXC-2 CK Khaos Badajoz

Avelsklass
1 HP Mandinah Irresistible Whisper

Uppfödarklass
1 HP Kennel Esbelto
2 HP Kennel Khaos
3 HP Kennel Mandinah

SVA OFFICIELL UTSTÄLLNING 30/7 2016 
DOMARE JOHN BLOOR, UK
ANTAL DELTAGANDE HUNDAR: 1+0 valpar & 28+31 vuxna

Foto bakgrundsbild Jonny Hedberg

BIM SE CH Mandinah Judgement Day
BH-2 C.I.B. DK CH HR CH NORD CH SL CH US CH Khaos d’ Aram
BH-3 SE CH Orientalwind’s Zephyros
BH-4 SE CH Rydbergs Bad To The Bone
CERT CHAMPIONAT Pramya Call To Fame
R-CERT Yhazin Freelancer

BIS SE CH FI CH DK CH NO CH BY CH FI JV-15 NORD JV-15 Pramya Eyes On Me Please
BT-2 CERT CHAMPIONAT Esbelto’s Norwgian Design
BT-3 DK CH SE CH Esbelto’s Not Your Bff
BT-4 GB CH INT, NORD & FI CH US CH WW-10,-11,-12,-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
R-CERT Vindaloo Magic U

BIS valp Oshanameh’s Old Habits Die Hard

BIS junior Papatazin Bitty Boppy Betty
BIM junior Mandinah King’s Speech

BIS unghund Mandinah Kismet
BIM unghund Khaos La Peregrina

BIS veteran Khaos d’Aram
BIM veteran Khaos Dewberry

BIS avel Mandinah Irresistible Whisper
BIS uppfödare Kennel Esbelto

BIS rörelser Pramya Eyes On Me Please
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BIS VALP
Oshanameh’s Old Habits Die Hard

Foto Sofia Fast

BIM & BIS JUNIOR
Papatazin Bitty Boppy Betty
& Mandinah King’s Speech

Foto Sofia Fast

BIM & BIS UNGHUND
Mandinah Kismet & 
Khaos La Peregrina

Foto Sofia Fast

BIM & BIS VETERAN
Khaos d’Aram & 
Khaos Dewberry

Foto Sofia Fast

BIS
Pramya Eyes On Me Please

Foto Sofia Fast

BIM
Mandinah Judgement Day

Foto Sofia Fast

>>
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BH-1 & BIM 
SE CH 

Mandinah Judgement Day
Foto Sofia Fast

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

Khaos d’ Aram
Foto Sofia Fast

BH-3
SE CH 

Orientalwind’s Zephyros
Foto Sofia Fast

BH-4
SE CH 

Rydbergs Bad To The Bone
Foto Sofia Fast
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BT-1 & BIS
SE CH FI CH DK CH NO CH BY CH FI JV-15 NORD JV-15

Pramya Eyes On Me Please
Foto Sofia Fast

BT-2 CERT CHAMPIONAT
Esbelto’s Norwgian Design

Foto Saori Wohlin

BT-3
DK CH SE CH 

Esbelto’s Not Your Bff
Foto Saori Wohlin

>>

BT-4
GB CH INT, NORD & FI CH US CH WW-10,-11,-12,-13

Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
Foto Saori Wohlin
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HANE - CERT & CHAMPIONAT
Pramya Call To Fame

Foto Sofia Fast

BÄSTA RÖRELSER
SE CH FI CH DK CH NO CH BY CH FI JV-15 NORD JV-15

Pramya Eyes On Me Please
Foto Sofia Fast

BIS AVEL
Mandinah Irresistible Whisper

Foto Sofia Fast

BIS UPPFÖDARE
Kennel Esbelto

Foto Sofia Fast

BIS & BIM
fotograferas under

tältet för att
unkomma det 

häftiga skyfallet

Foto Sofia Fast
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I WAS EXTREMELY HONOURED to be invi-
ted to judge the Swedish Afghan Hound Club’s 
Official Specialty. The Skokloster Summer 
Shows are well known around the world and 
I never imagined I would have an opportunity 
to judge there! Michelle and I had intended to 
travel together and make it a long weekend, 
but the timing of our latest litter meant that Mi-
chelle was sadly needed at home. 

ALTHOUGH THE SHOWS are no longer held 
in the grounds of Skokloster Castle, I have to 
say the Stromsholm Castle makes an equally 
impressive backdrop and the ring layout, sur-
rounded by the usual pop up tents, ensured 
there was a truly great atmosphere. We did 
have a couple of thunder storms, with quite 
heavy rain for 15 minutes or so, but it soon 
cleared and most judging was completed in 
full sunshine, with blue sky and white clouds. 
Certainly I didn’t have any wet Afghans to go 
over because the well maintained rings dried 
off very quickly.

I WAS THRILLED WITH MY EXCELLENT 
entry of 67 and I had been allocated two very 
experienced stewards who did a great job by 
keeping the ring flowing smoothly. I am grate-
ful to everyone for making me feel welcome 
and to all exhibitors for taking their placings 
so graciously. As a breeder/exhibitor, I fully ap-
preciate the time it takes not only to prepare 
your dogs the day before the show, but the 
many months of feeding and conditioning it 
takes to ensure they are at their best. And it 
definitely showed in the exhibits on the day!

I FOUND A GREAT DEAL OF QUALITY 
amongst the exhibits and without exception I 
was impressed by their hard muscular condi-
tion, which even amongst the Veterans told 
me the Afghans lead very full and active lives. 
The heads of some of the males were a lot 
finer than I am used to and I did find a num-
ber of exhibits whose excellent lay of shoulder 
was not complemented by a similar return of 
upper arm. I was looking for tight ring tails and 
was pleased to find a good number of them, 
but several had only a curve. The tails were 
stripped much more than they are in the UK 
and perhaps with a little more feathering the 
lack of a tight ring might be less obvious? That 
said, there was much to like about each exhibit 
and I particularly appreciated their showman-
ship, ring presence and stamina. The highlight 
of the show for me was the Champion Bitch 
Class and the sight of so many beautiful bit-
ches simply took my breath away, making it 
quite an emotional moment when I turned 
around and saw them lined up for me.

INDEED IT WAS FROM the Champion Bitch 
Class that I found my Best in Show winner, a 
young black/tan bitch Multi Ch. Pramya Eyes 
On Me Please. Her outline and beautiful free 
flowing movement drew my attention and her 
name proved to be very apt because I literally 
couldn’t take my eyes off her! Best Opposite 
Sex went to a superb brindle dog, Multi Ch. 
Mandinah Judgement Day, who was all male 
and appealed from the moment I saw him. He 
was another really strong and stylish mover 

and was unfortunate to come up against the 
bitch, who pulled out all the stops in the BIS 
challenge. For the Dog CAC, I selected the 
black/tan Fin Ch. Pramya Call To Fame, who 
became a Swedish Champion on the day. The 
Bitch CAC went to a brindle, Nor Ch. Esbelto’s 
Norwegian Design, who was my Open class 
winner and BB2 and also gained her Swedish 
title on the day.

I SHOULD ALSO GIVE A SPECIAL mention 
to the BIS Veteran, Int Multi Ch. Khaos d’Aram, 
who was beautifully presented and had such 
presence in the ring. He was Best Male 2 
and very unfortunate to come up against my 
winner. They could easily swap places on an-
other day. Also my BIS Junior, Papatazin Bitty 
Boppy Betty, who I see was sired by my CAC 
winner. What a fabulous show girl she is and 
one whose career I will watch with great in-
terest. BIS Breeder went to Kennel Esbelto, 
selected for the consistency of type and their 
exquisite heads. BIS Progeny Class went to 
Int Multi Ch. Mandinah Irresistible Whisper, 
who produced a very consistent type and I no-
ticed later that I had placed a number of her 
offspring highly in the earlier classes.

THE SWEDISH HOSPITALITY was superb 
and a villa within a short distance of the show-
ground had been rented solely for the judges 
to stay in. This meant there was plenty of time 
to relax and talk dogs, with at least one com-
mittee member always on hand to ensure our 
needs were met. We had some fascinating 
conversations about our respective breeds 
and it was a pleasure to spend time in such 
good company. I have since been able to fol-
low many of my co-judges through social me-
dia and I hope we’ll stay in touch for a long 
time to come.

THE FOLLOWING DAY I RETURNED to the 
showground to watch Brett Hamilton judge the 
Afghan classes at the Swedish Sighthound 
Club’s Specialty. The entry was slightly diffe-
rent because a number of exhibitors had mo-
ved to an International Show in the north of 
Sweden and I understand there was another 
Specialty in Finland. However, a few exhibits 
also turned up who had not entered the pre-
vious day, which added to the interest and I 
enjoyed watching from the ringside without the 
pressure of having to judge them! 

MY BOS WAS NOT EXHIBITED on the se-
cond day and my BIS was 2nd in the Cham-
pion Class and 3rd Best Bitch overall. Brett 
awarded Best of Breed to Multi Ch. Agha 
Djari’s Blue Steel from Germany and Best Op-
posite Sex to the bitch Mandinah Key To My 
Heart, neither of whom had exhibited under 
me the previous day. I’m really pleased I stay-
ed for the extra day because it gave me an 
opportunity to reflect on the day before and of 
course spend time talking to exhibitors who I’d 
been unable to engage with the day before. I 
stayed until Best in Show, so it was a very long 
but enjoyable day and I was also able to find 
time to take photographs and buy a couple of 
gifts for Michelle from Stromsholm Castle!

I TRULY ENJOYED MY EXPERIENCE of jud-
ging your beautiful hounds and you should be 
very proud of the overall quality. I have long 
admired the Scandinavian lines and I was cer-
tainly not disappointed by the current exhibits. 

I WILL FOLLOW THE CAREERS of my main 
winners with great interest and I am sure I will 
be reading much more of their successes in 
the future! 

A big THANK YOU again for inviting me to 
judge your prestigious show.

DOMARKOMMENTAR
JOHN BLOOR, UK
Foto Sofia Fast

*
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Resultat från Svenska Afghanhundklubbens inofficiella utställning i

LANDSKRONA 15/5 2016 
ANTAL DELTAGANDE HUNDAR: 16+13 vuxna
BIS NO UCH SE UCH Tells Matrix Reloaded
BH-2 DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Just Around The Corner
BH-3 Agha Djari’s Kiss ’n Tell
BH-4 RU CH SE UCH SE V-15 Amal Salang Coeur d’coeurs

BIM CH Kjavu Tell Me Im It
BT-2 Mandinah Key To My Heart
BT-3 C.I.B. DK UCH FI UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Irresistible Whisper
BT-4 DK UCH SE UCH Leejoys Delicious Delight

BIS JUNIOR Agha Djari’s Kiss ’n Tell
BIM JUNIOR Mandinah Key To My Heart
BIS UNGHUND Amal Salang Fortunato
BIS UPPFÖDARE Mandinah
BIS AVEL Mandinah Irresistible Whisper

This specialized judge was very special for 
me. In first it is because it is the first time I 
have a chance to judge in Europe. I had judge 
in every continent before but never in Europe.
Left pleasantly surprised by the hospitality and 
all the attention received by the organizers.
All details were maintained at all times.
Malmo is a lovely town.

I want to mention a few things that happened 
to me. It is the first time I have to judge a criti-
que of the dog. And for me it was fascinating.
Enjoy each of the categories, finding excellent 
quality dogs in each, presented flawlessly.

The enthusiasm of all owners, breeders and 
handlers is unmatched.

My winners of the best males are dogs any-
where in the world can win a BIS, dogs with 
excellent type, very balanced, floating move-
ments, very arrogant... All about Afghans.

I found in females for breeding exceptional 
things, well-balanced and above all with an 
excellent attitude.

I have no more to thank all of you for the excel-
lent organization and attention to me.

I hope to return soon.
Foto: Marie Louise Tell Collinge

Grattis till alla! 
Tack Louise le Pluart, Kerstin Sjöstrand och Yvonne Ljungkvist för er fina hjälp, att genomföra denna afghanspecial...

DOMARE JUAN MIRANDA SAUCEDO, MEXICO
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SKK Göteborg Internationell 9/1 2016
Domare Åke Cronander, Sverige
Antal deltagande hundar: 12+12

BIR CERT Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman
BH-2 CACIB NO UCH SE UCH Tells Matrix Reloaded
BH-3 R-CACIB SE UCH Orientalwind’s Hurricane 
BH-4 R-CERT Jangel’s Lifeguard

BIM CACIB DK UCH NO V-15 NORD UCH NORD V-15 US CH 
Awbari Candy Rain
BT-2 R-CACIB DK UCH FI UCH LV CH SE UCH US CH Falak Bint 
Zulema Von Haussman
BT-3 CERT Mandinah Key To My Heart
BT-4 DK UCH SE UCH Orientalwind’s Náschia
R-CERT Kjavu Tells It All

Foto: Sven Westerblad

SKK Göteborg Internationell 10/1 2016
Domare Jose Vidal Montero
Antal deltagande hundar: 15+15
BIM CACIB AR CH C.I.B. CL CH LT CH LV CH SE UCH Simbad Ebn 
Rashida Von Haussman
BH-2 CERT R-CACIB CHAMPIONAT DK UCH NO UCH Gilthoniel’s 
Pilgrim Of Avalon
BH-3 R-CERT Jangel’s Lifeguard
BH-4 C.I.B. DK UCH HR & SL CH NORD UCH SE V-12 Khaos d’ Aram 
BIR CACIB DK UCH NO V-15 NORD UCH NORD V-15 US CH Aw-
bari Candy Rain
BT-2 R-CACIB C.I.B. DE CH EE CH FI UCH LV CH NORD UCH 
Kingsleah Star Of Asia
BT-3 DK UCH SE UCH Orientalwind’s Náschia
BT-4 C.I.B. FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH Mandinah Hopeless 
Whisper
CERT CHAMPIONAT Al-Dahna’s Zaqitha Sunshineflower
R-CERT Mandinah Key To My Heart

Foto: Sven Westerblad

SKK Strängnäs Internationell 12/3 2016
Domare Per Lundström, Sverige
Antal deltagande hundar: 8+8

BIR BIG BIS-3 CACIB LV CH NO UCH SE JV-13 SE UCH Jangel’s 
Eye Catching
BH-2 SE UCH Moorflower’s Live Forever

BIM CACIB FI UCH SE UCH Hafiza Aviad Von Haussman
BT-2 CERT R-CACIB Khaos La Peregrina
BT-3 R-CERT JEUW-15 Alaqadar Courtesan
BT-4 DK UCH SE UCH Orientalwind’s Náschia

Foto: Maud Fast

SvVK Luleå Officiell 19/3 2016
Domare Eli-Marie Klepp, Norge
Antal deltagande hundar: 6+3

BIR C.I.B. EE CH NORD UCH SE JV-12 SE LCCH Celestian I Want 
It All
BH-2 CERT CHAMPIONAT Neliapilan Mutsis Oli
BH-3 R-CERT Khaos d’ Spoonmaker
BH-4 C.I.B.&NORD UCH FI UCH LV CH NORD VV-15 RU CH SE 
LCCH Xenos Carrodano

BIM CERT Agha Djari’s Just Gold N’ Copper

Foto: Yvonne Mukkavaara
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SKK Malmö Internationell 19/3 2016
Domare Miklos Levante, Ungern
Antal deltagande hundar: 10+11

BIR CACIB DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Just Around 
The Corner
BH-2 CERT R-CACIB Leejoy’s Flower Power
BH-3 R-CERT Bar Kin’s Tough Enough
BH-4 Mandinah Kalabaliken I Bender

BIM CERT CACIB Oshanameh’s Maybe Yes Maybe No
BT-2 R-CACIB C.I.B. DK UCH FI UCH NORD LCCH SE UCH Mandi-
nah Irresistible Whisper
BT-3 C.I.B. DE CH EE CH FI UCH LV CH NORD UCH Kingsleah Star 
Of Asia
BT-4 R-CERT Leejoy’s Fancy Fatima

Foto: Anna Sukhoveeva

SvVK Upplands Väsby Officiell 20/3 2016
Domare Ray Lindholm, Sverige
Antal deltagande hundar: 5+9

BIR NO UCH SE UCH Tells Matrix Reloaded 
BH-2 C.I.B. DK UCH HR CH NORD UCH SL CH US CH Khaos d’ 
Aram

BIM CERT CHAMPIONAT Kjavu Tell Me Im It
BT-2 R-CERT Khaos Zale Peace Of Light

Foto: Maud Fast

SvVK Sundsvall Officiell 9/4 2016
Domare Åge Gjetnes, Norge
Antal deltagande hundar: 5+3

BIR DK UCH SE UCH Jangel’s Hawk Eye

SKK Sundsvall Nationell 10/4 2016
Domare Lavija Zizevske
Antal deltagande hundar: 8+7

BIR CERT Kingsleah Bad Boy
BH-2 DK UCH SE UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-3 R-CERT NORD JV-15 Mandinah King’s Speech
BH-4 Leejoy’s Fire Fox

BIM SE UCH SE V-14 Back Tramp’s Black Sensation
BT-2 CERT Jangel’s Hell Of An Angel
BT-3 C.I.B. DE CH EE CH FI UCH LV CH NORD UCH Kingsleah Star 
Of Asia
BT-4 SE UCH Back Tramp’s Black Jangel

SKK Västerås Nationell 23/4 2016
Domare Arvid Göransson, Sverige
Antal deltagande hundar: 9+8

BIR BIG-2 CERT Jangel’s Lifeguard
BH-2 AR CH C.I.B. CL CH LT CH LV CH NORD UCH Simbad Ebn 
Rashida Von Haussman
BH-3 SE UCH Eyes Gazing You Talkin’ To Me

BIM C.I.B. DE CH EE CH FI UCH LV CH NORD UCH Kingsleah Star 
Of Asia
BT-2 CERT Khaos Zale Peace Of Light
BT-3 FI UCH NO UCH SE UCH Here Comes The Day After Tomorrow

Foto: Maud Fast
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SKK Lidköping Internationell 7/5 2016
Domare Birgitta Svarstad, Sverige
Antal deltagande hundar: 5+4

BIR CERT Mandinah Kalabaliken I Bender
BH-2 CACIB SE UCH Mandinah Just Your Imagination

BIM CACIB C.I.B. DK UCH FI UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah 
Irresistible Whisper
BT-2 R-CACIB SE UCH Mandinah Ice Age

SvVK Landskrona Officiell 14/5 2016
Domare Stephen Fisher, USA
Antal deltagande hundar: 16+16

BIR CERT Agha Djari’s Kiss ’n Tell
BH-2 R-CERT Mandinah Kalabaliken I Bender
BH-3 RU CH SE UCH SE V-15 Amal Salang Coeur d’coeurs
BH-4 DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Just Around The 
Corner

BIM CERT Mandinah Key To My Heart
BT-2 CH Kjavu Tell Me Im It
BT-3 NO UCH SE UCH Elan Sebring Flower Bomb
BT-4 R-CERT Amal Salang Interstellar

Foto: Anna Sukhoveeva

SvA Landskrona inofficiell 15/5 2016
Domare Juan Miranda, Mexico
Antal deltagande hundar: 16+13

BIS NO UCH SE UCH Tells Matrix Reloaded
BH-2 DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Just Around The 
Corner
BH-3 Agha Djari’s Kiss ’n Tell
BH-4 RU CH SE UCH SE V-15 Amal Salang Coeur d’coeurs

BIM CH Kjavu Tell Me Im It
BT-2 Mandinah Key To My Heart
BT-3 C.I.B. DK UCH FI UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Irresis-
tible Whisper
BT-4 DK UCH SE UCH Leejoys Delicious Delight

Foto: Marie Louise Tell Collinge

SKK Hässleholm Internationell 21/5 2016
Domare Karl-Erik Johansson, Sverige
Antal deltagande hundar: 9+12

BIR BIG-2 CERT CACIB Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman
BH-2 R-CACIB AR CH C.I.B. CL CH LT CH LV CH NORD UCH Sim-
bad Ebn Rashida Von Haussman
BH-3 R-CERT Kingsleah Bad Boy
BH-4 Leejoy’s Flower Power

BIM CERT CACIB CHAMPIONAT ES CH Anazil Because Suines 
Like A Star
BT-2 R-CERT Mandinah Key To My Heart
BT-3 R-CACIB C.I.B. DK UCH FI UCH NORD LCCH SE UCH Mandi-
nah Irresistible Whisper
BT-4 Leejoy’s Fancy Fatima

Foto: Anna Sukhoveeva
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SKK Österbybruk Internationell 28/5 2016
Domare Gerard Cox, Irland
Antal deltagande hundar: 7+10

BIR BIG BIS-4 CERT CACIB CHAMPIONAT NORD V-15 White 
Infinity’s Faraday Effect
BH-2 R-CACIB AR CH C.I.B. CL CH LT CH LV CH NORD UCH Sim-
bad Ebn Rashida Von Haussman
BH-3 C.I.B. DK UCH HR CH NORD UCH SL CH US CH Khaos d’ 
Aram
BH-4 R-CERT NORD JV-15 Mandinah King’s Speech

BIM DK UCH SE UCH Jangel’s Top Model
BT-2 CERT CACIB CHAMPIONAT JEUW-15 Alaqadar Courtesan
BT-3 R-CACIB SE UCH SE V-14 Back Tramp’s Black Sensation
BT-4 R-CERT Khaos Red Reward Of Faith

Foto: Maud Fast

SKK Piteå Nationell 29/5 2016
Domare Kitty Sjong, Danmark
Antal deltagande hundar: 4+2

BIM C.I.B. EE CH NORD UCH SE JV-12 SE LCCH Celestian I Want 
It All
BH-2 CERT Khaos d’ Spoonmaker
BH-3 R-CERT Gold’n Copper MR Valentine

BIR CERT CHAMPIONAT Jangel’s Hell Of An Angel
BT-2 R-CERT Agha Djari’s Just Gold N’ Copper 

Foto: Yvonne Mukkavaara

SKK Norrköping Nationell 5/6 2016
Domare Bengt-Åke Bogren, Sverige
Antal deltagande hundar: 5+5

BIR BIG-2 C.I.B. DK UCH HR CH NORD UCH SL CH US CH Khaos 
d’ Aram
BH-2 CERT Kingsleah Angel Dust
BH-3 SE UCH Orientalwind’s Hurricane

BIM DK UCH SE UCH Orientalwind’s Náschia
BT-2 CERT Khaos Red Reward Of Faith
BT-3 R-CERT Vindaloo Come Back

Foto: Maud Fast

SKK Vänersborg Internationell 11/6 2016
Domare György Tesics, Ungern
Antal deltagande hundar: 6+8
BIR BIG- 2 CACIB DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Just 
Around The Corner
BH-2 R-CACIB AR CH C.I.B. CL CH LT CH LV CH NORD UCH Sim-
bad Ebn Rashida Von Haussman
BH-3 CERT Bar Kin’s Tough Enough
BH-4 DK UCH SE UCH Kingsleah Bad Boy
R-CERT Al Khabara Let The Sensation Rock
BIM CACIB C.I.B. DK UCH FI UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah 
Irresistible Whisper
BT-2 R-CACIB C.I.B. DE CH EE CH FI UCH LV CH NORD UCH 
Kingsleah Star Of Asia
BT-3 C.I.B. FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH Mandinah Hopeless 
Whisper

Foto: Anna Sukhoveeva
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SKK Vännäs Nationell 18/6 2016
Domare Beatrix Maerki Casanova
Antal deltagande hundar: 3+1

BIR BIG BIS-3 AR CH C.I.B. CL CH LT CH LV CH NORD UCH Sim-
bad Ebn Rashida Von Haussman
BH-2 CERT Agha Djari’s Kiss ’n Tell
BH-3 C.I.B. EE CH NORD UCH SE JV-12 SE LCCH Celestian I Want 
It All

BIM FI UCH SE UCH Hafiza Aviad Von Haussman

Foto: Karin Juto Hedberg

SKK Leksand Internationell 19/6 2016
Domare Outi Piisi-Putta, Finland
Antal deltagande hundar: 6+12

BIM CACIB NORD V-15 White Infinity’s Faraday Effect
BH-2 CERT Temper Song Of Songs

BIR DK UCH SE UCH Jangel’s Top Model
BT-2 CACIB SE UCH SE V-14 Back Tramp’s Black Sensation 

SvVK Vännäs Officiell 19/6 2016
Domare Roberto Posa, Schweiz
Antal deltagande hundar: 2+0

BIR AR CH C.I.B. CL CH LT CH LV CH NORD UCH Simbad Ebn 
Rashida Von Haussman
BH-2 C.I.B. EE CH NORD UCH SE JV-12 SE LCCH Celestian I Want 
It All

Foto: Isa Söderkvist

SvVK Tånga Hed Officiell 25/6 2016
Domare Svante Frisk, Sverige
Antal deltagande hundar: 13+14

BIR AR CH C.I.B. CL CH LT CH LV CH NORD UCH Simbad Ebn 
Rashida Von Haussman
BH-2 SE UCH Back Tramp’s Black Out
BH-3 DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Just Around The 
Corner
BH-4 SE UCH Orientalwind’s Hurricane

BIM SE UCH SE V-14 Back Tramp’s Black Sensation
BT-2 CERT Stralucire Shaula Aurora
BT-3 C.I.B. DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Khaos Badajoz
BT-4 DK UCH SE UCH Orientalwind’s Náschia

Foto: Anette Lindblom
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SKK Gällivare Internationell 3/7 2016
Domare Eva Liljekvist Borg, Sverige
Anal deltagande hundar: 7+7

BIR CACIB C.I.B. EE CH NORD UCH SE JV-12 SE LCCH Celestian 
I Want It All
BH-2 CERT R-CACIB CHAMPIONAT Nightwind Victory Dreams
BH-3 R-CERT Khaos d’ Spoonmaker
BH-4 Gold’n Copper MR Valentine

BIM CACIB FI UCH LT CH NO UCH SE UCH Luxurious Ametist Of 
Strenner’s
BT-2 CERT R-CACIB Sheralji Queen Of Revenge
BT-3 R-CERT Agha Djari’s Just Gold N’ Copper

SKK Borås Nationell 3/7 2016
Domare Maija Sylgrén, Finland
Antal deltagande hundar: 6+8

BIR BIG-3 AR CH C.I.B. CL CH LT CH LV CH NORD UCH Simbad 
Ebn Rashida Von Haussman
BH-2 DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Just Around The 
Corner
BH-3 CERT Mandinah Kalabaliken I Bender
BH-4 R-CERT Kingsleah Angel Dust

BIM FI UCH SE UCH Hafiza Aviad Von Haussman
BT-2 CERT Mandinah Karismatic Whisper

SKK Tvååker Internationell 8/7 2016
Domare Bitte Ahrens, Italien
Antal deltagande hundar: 5+9

BIR BIG BIS-3 CERT CACIB Agha Djari’s Kiss ’n Tell
BH-2 R-CERT Bar Kin’s Tough Enough

BIM CACIB NO UCH SE JV-15 SE UCH Kjavu A Story To Tell
BT-2 R-CACIB JEUW-15 NO UCH SE UCH Alaqadar Courtesan
BT-3 CERT Stralucire Shaula Aurora
BT-4 R-CERT Xaga’s Romilda Vane

SKK Tvååker Nationell 9/7 2016
Domare Anja Gregoire
Antal deltagande hundar: 5+12

BIG BIG-2 DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Just Around 
The Corner
BH-2 CERT CHAMPIONAT FI UCH Xaga’s Albus Dumbledore
BH-3 R-CERT Mandinah Kalabaliken I Bender
BH-4 Leejoy’s Flower Power

BIM C.I.B. CZ CH DK UCH HU CH PL CH SE UCH Kingsleah My 
Story 
BT-2 CERT Mandinah Karismatic Whisper
BT-3 R-CERT Xaga’s Romilda Vane
BT-4 SE UCH Mandinah Just About Love

Foto: Anna Sukhoveeva

SKK Alfta Internationell 9/7 2016
Domare Sibylle Benoit, Belgien
Antal deltagande hundar: 12+9

BIR BIG BIS-2 CACIB NORD V-15 SE UCH White Infinity’s Faraday 
Effect
BH-2 CERT R-CACIB Khaos Idol’s Eye
BH-3 R-CERT Khaos d’ Spoonmaker
BH-4 SE UCH Orientalwind’s Hurricane

BIM DK UCH SE UCH Jangel’s Top Model
BT-2 CACIB SE UCH SE V-14 Back Tramp’s Black Sensation
BT-3 R-CACIB FI UCH SE UCH Hafiza Aviad Von Haussman
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SvVK Råneå Officiell 16/7 2016
Domare Carina Ekwall, Sverige
Antal deltagande hundar: 5+6

BIR C.I.B. EE CH NORD UCH SE JV-12 SE LCCH Celestian I Want 
It All
BH-2 CERT Jangel’s Lifeguard
BH-3 C.I.B.&NORD UCH FI UCH LV CH NORD VV-15 RU CH SE 
LCCH Xenos Carrodano
BH-4 R-CERT Gold’n Copper Music Of The Nights

BIM CERT CHAMPIONAT Jangel’s Time After Time
BT-2 NO UCH SE UCH Gold’n Copper Stay ’t Night
BT-3 R-CERT Vindaloo Come Back
BT-4 Thuja Dress To Impress

Foto: Yvonne Mukkavaara

SKK Piteå Internationell 17/7 2016
Domare George Schogol
Antal deltagande hundar: 9+6

BIM CERT CACIB CHAMPIONAT FI UCH Pramya Don’t You Want 
Some
BH-2 R-CACIB Nightwind Victory Dreams
BH-3 R-CERT Khaos d’ Spoonmaker
BH-4 Gold’n Copper MR Valentine

BIR BIG CACIB FI UCH LT CH NO UCH SE UCH Luxurious Ametist 
Of Strenner’s
BT-2 CERT R-CACIB Agha Djari’s Just Gold N’ Copper
BT-3 NO UCH SE UCH Gold’n Copper Stay ’t Night
BT-4 R-CERT Gold’n Copper Queen Of The Night 

Foto: Zakarias Lundmark

SKK Köping Internationell 23/7 2016
Domare Yochai Barak
Antal deltagande hundar: 12+12

BIR BIG-3 CACIB NORD V-15 SE UCH White Infinity’s Faraday Ef-
fect
BH-2 CERT R-CACIB Kingsleah Angel Dust
BH-3 DK UCH SE UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-4 R-CERT NORD JV-15 Mandinah King’s Speech

BIM CACIB DK UCH SE UCH Orientalwind’s Náschia
BT-2 R-CACIB SE UCH SE V-14 Back Tramp’s Black Sensation
BT-3 FI UCH NO UCH SE UCH Khaos Dewberry
BT-4 CERT CHAMPIONAT BY CH FI JV-15 NORD JV-15 Pramya 
Eyes On Me Please
R-CERT Oshanameh’s My Oh My

Foto: Saori Wohlin

SvA Strömsholm Officiell 30/7 2016
Domare John Bloor, Storbritannien
Antal deltagande hundar: 28+31 (vuxna)

BIM SE UCH Mandinah Judgement Day
BH-2 C.I.B. DK UCH HR, US & SL CH NORD UCH Khaos d’ Aram
BH-3 SE UCH Orientalwind’s Zephyros
BH-4 SE UCH Rydbergs Bad To The Bone
CERT CHAMPIONAT Pramya Call To Fame
R-CERT Yhazin Freelancer

BIS BY CH FI JV-15 NORD JV-15 Pramya Eyes On Me Please
BT-2 CERT CHAMPIONAT Esbelto’s Norwgian Design
BT-3 DK UCH SE UCH Esbelto’s Not Your Bff
BT-4 GB CH INT&NORD&FI UCH US CH WW-10 & WW-11 WW-12 
WW-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
R-CERT Vindaloo Magic U

Foto: Sofia Fast
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SvVK Strömsholm Officiell 31/7 2016
Domare Brett Hamilton, Australien
Antal deltagande hundar: 19+20

BIR CERT CHAMPIONAT LU CH Agha Djari’s Blue Steel
BH-2 C.I.B. DK UCH HR CH NORD UCH SL CH US CH Khaos d’ 
Aram
BH-3 R-CERT Kingsleah Blue Ice Bullet
BH-4 Mandinah Kingdom Of Heaven

BIM CERT Mandinah Key To My Heart
BT-2 SE UCH SE V-14 Back Tramp’s Black Sensation
BT-3 BY CH FI JV-15 NORD JV-15 Pramya Eyes On Me Please
BT-4 R-CERT Agha Djari’s Kilimanjaro

Foto: Maud Fast

SKK Ransäter Internationell 31/7 2016
Domare Bertil Lundgren, Sverige
Antal deltagande hundar: 6+9

BIR BIG-3 CACIB AR CH C.I.B. CL CH LT CH LV CH NORD UCH 
Simbad Ebn Rashida Von Haussman
BH-2 CERT R-CACIB Al Khabara Let The Sensation Rock
BH-3 R-CERT Esbelto’s My Norwegian Fairytale

BIM CACIB Esbelto’s Pink Silhouette
BT-2 R-CACIB FI UCH SE UCH Hafiza Aviad Von Haussman
BT-3 CERT Esbelto’s Norway’s Picture Perfect
BT-4 SE UCH Afshar Mousse Au Chocolat

Foto: Isa Söderlund

SKK Visby Nationell 6/8 2016
Domare Karl-Erik Johansson, Sverige
Antal deltagande hundar: 5+4

BIR AR CH C.I.B. CL CH LT CH LV CH NORD UCH Simbad Ebn 
Rashida Von Haussman
BH-2 CERT Agha Djari’s Kiss ’n Tell
BH-3 R-CERT Moorflower’s Man In The Moon

BIM JEUW-15 NO UCH SE UCH Alaqadar Courtesan
BT-2 FI UCH SE UCH Hafiza Aviad Von Haussman
BT-3 C.I.B. FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH Mandinah Hopeless 
Whisper

Foto: Sven Westerblad

SvVK Svenstavik Officiell 6/8 2016
Domare Jetta Tschokkinen
Antal deltagande hundar: 8+9

BIM DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Esbelto’s I’m Worth The Wait
BH-2 CERT Mandinah Kismet
BH-3 C.I.B. EE CH NORD UCH SE JV-12 SE LCCH Celestian I Want 
It All

BIR DK UCH SE UCH Esbelto’s Not Your Bff
BT-2 CERT Esbelto’s Norway’s Picture Perfect
BT-3 C.I.B. DE CH EE CH FI UCH LV CH NORD UCH Kingsleah Star 
Of Asia
BT-4 Esbelto’s Norwgian Design
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SKK Visby Internationell 7/8 2016
Domare Nicklas Eriksson, Sverige
Antal deltagande hundar: 4+2

BIR CERT CACIB Agha Djari’s Kiss ’n Tell

BIM CACIB FI UCH SE UCH Hafiza Aviad Von Haussman

SKK Askersund Internationell 13/8 2016
Domare Anette Edlander, Sverige
Antal deltagande hundar: 6+4

BIM CACIB NORD V-15 SE UCH White Infinity’s Faraday Effect
BH-2 CERT Kingsleah Blue Ice Bullet
BH-3 R-CERT R-CACIB Mandinah Kismet

BIR DK UCH SE UCH Jangel’s Top Model
BT-2 CACIB BY CH FI JV-15 NORD JV-15 Pramya Eyes On Me 
Please

Foto: Sven Westerblad

SKK Ronneby Nationell 14/8 2016
Domare Lotte Jörgensen, Danmark
Antal deltagande hundar: 2+6

BIM CERT Mandinah Kalabaliken I Bender 

BIR CERT Mandinah Key To My Heart
BT-2 C.I.B. DE CH EE CH FI UCH LV CH NORD UCH Kingsleah Star 
Of Asia
BT-3 R-CERT EE CH LV CH SE JV-14 Oshanameh’s My Oh My
BT-4 C.I.B. DE CH SE UCH Nightwind Please Please Me

Foto: Anna Sukhoveeva

SKK Svenstavik Internationell 7/8 2016
Domare Brit Schöne Brodwall, Norge
Antal deltagande hundar: 6+9

BIR BIG CACIB C.I.B. EE CH NORD UCH SE JV-12 SE LCCH Ce-
lestian I Want It All
BH-2 CERT R-CACIB CHAMPIONAT Esbelto’s My Norwegian Fairy-
tale
BH-3 R-CERT Mandinah Kismet
BH-4 Temper Song Of Songs

BIM CACIB Esbelto’s Pink Silhouette
BT-2 CERT R-CACIB CHAMPIONAT Vindaloo Come Back
BT-3 C.I.B. DE CH EE CH FI UCH LV CH NORD UCH Kingsleah Star 
Of Asia
BT-4 NO CH SE CH Esbelto’s Norwgian Design
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SKK Eskilstuna Nationell 20/8 2016
Domare Harto Stockmari, Finland
Antal deltagande hundar: 4+5

BIR BIG NORD V-15 SE UCH White Infinity’s Faraday Effect
BH-2 CERT Kingsleah Blue Ice Bullet
BH-3 SE UCH Rydbergs Bad To The Bone

BIM CERT Xanaghan’s Paradis Blomma
BT-2 DK UCH SE UCH Jangel’s Top Model
BT-3 R-CERT Stralucire Shaula Aurora

SvVK Bjurholm Officiell 20/8 2016
Domare Laima Eidukiene
Antal deltagande hundar: 8+9

BIR C.I.B. EE CH NORD UCH SE JV-12 SE LCCH Celestian I Want 
It All
BH-2 CERT Khaos d’ Spoonmaker
BH-3 R-CERT Chawwa’s Camelot
BH-4 C.I.B. & NORD UCH FI UCH LV CH NORD VV-15 RU CH SE 
LCCH Xenos Carrodano

BIM CERT Khaos La Peregrina
BT-2 R-CERT Jangel’s Never Trust A Lady
BT-3 SE LCCH Khaos Awaba
BT-4 DK LCCH SE LCCH Vindaloo Magic U

Foto: Ingrid Moholm

SKK Norrköping Internationell 21/8 2016
Domare Andrew Brown
Antal deltagande hundar: 8+11

BIM CACIB NORD V-15 SE UCH White Infinity’s Faraday Effect 
BH-2 R-CACIB C.I.B. DK UCH HR CH NORD UCH SL CH US CH 
Khaos d’ Aram
BH-3 CERT CHAMPIONAT Kingsleah Angel Dust
BH-4 R-CERT Kingsleah My Kind Of Blue

BIR CACIB SE UCH Vindaloo Come Back
BT-2 CERT R-CACIB Khaos Zale Peace Of Light
BT-3 DK UCH SE UCH Jangel’s Top Model
BT-4 SE UCH SE V-14 Back Tramp’s Black Sensation
R-CERT Stralucire Shaula Aurora

Foto: Maud Fast

SKK Överkalix Nationell 14/8 2016
Domare Maret Kärdi
Antal deltagande hundar: 4+1

BIM C.I.B. EE CH NORD UCH SE JV-12 SE LCCH Celestian I Want 
It All
BH-2 CERT Khaos d’ Spoonmaker
BH-3 FI UCH LT CH RU CH SE UCH Shou Gerat Shelkovy Veter

BIR BIG-4 CERT Agha Djari’s Just Gold N’ Copper

Foto: Ingrid Moholm
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SKK Sandviken Internationell 3/9 2016
Domare Juan Grillo Londono
Antal deltagande hundar: 6+5

BIM CACIB NORD V-15 SE UCH White Infinity’s Faraday Effect
BH-2 R-CACIB SE UCH Back Tramp’s Black Out
BH-3 CERT Khaos Idol’s Eye

BIR BIG DK UCH SE UCH Jangel’s Top Model
BT-2 CACIB SE UCH SE V-14 Back Tramp’s Black Sensation
BT-3 CERT R-CACIB Jangel’s Some Like It Hot

SKK Öland Nationell 4/9 2016
Domare Benny Blid Von Schedvin, Sverige
Antal deltagande hundar: 2+4

BIM AR CH C.I.B. CL CH LT CH LV CH NORD UCH Simbad Ebn 
Rashida Von Haussman
BH-2 CERT Afshar Man In The Moon

BIR BIG-2 GB CH INT&NORD&FI UCH US CH WW-10 & WW-11 
WW-12 WW-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT Jellyjinx Del Gran Pamir
BT-3 SE UCH Afshar Mousse Au Chocolat

Foto: 

SKK Eslöv Internationell 10/9 2016
Domare Lisbeth Campbell
Antal deltagande hundar: 6+5

BIM CACIB DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Just Around 
The Corner

BIR CACIB C.I.B. DE CH EE CH FI UCH LV CH NORD UCH Kings-
leah Star Of Asia
BT-2 C.I.B. FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH Mandinah Hopeless 
Whisper
BT-3 CERT R-CACIB Mandinah Karismatic Whisper
BT-4 BY CH DK UCH FI JV-15 FI UCH NORD JV-15 SE UCH Pramya 
Eyes On Me Please

Foto: Maud Fast

SKK Ljungskile Nationell 27/8 2016
Domare Henrik Johansson, Sverige
Antal deltagande hundar: 8+6

BIR BIG-3 CERT Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman
BH-2 AR CH C.I.B. CL CH LT CH LV CH NORD UCH Simbad Ebn 
Rashida Von Haussman
BH-3 R-CERT Mandinah Kalabaliken I Bender
BH-4 DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Just Around The 
Corner

BIM FI UCH SE UCH Hafiza Aviad Von Haussman
BT-2 CERT Mandinah Key To My Heart
BT-3 C.I.B. FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH Mandinah Hopeless 
Whisper

Foto: Maria Lönnhammar
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SvVK Lund Officiell 11/9 2016
Domare Roberto Forsoni, Italien
Antal deltagande hundar: 7+10

BIR BIS-2 DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Just Around 
The Corner
BH-2 CERT Yhazin Freelancer
BH-3 R-CERT Mandinah Kalabaliken I Bender
BH-4 Kingsleah Hunky Dory

BIM C.I.B. DE CH EE CH FI UCH LV CH NORD UCH Kingsleah Star 
Of Asia
BT-2 C.I.B. FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH Mandinah Hopeless 
Whisper
BT-3 CERT CHAMPIONAT Leejoy’s Fancy Fatima
BT-4 C.I.B. DK UCH FI UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Irresis-
tible Whisper 
R-CERT Leejoy’s Felicity
Foto: Maud Fast

SvVK Enköping Officiell 9/10 2016
Domare Paul Stanton, Sverige
Antal deltagande hundar: 9+11

BIM C.I.B. DK UCH HR CH NORD UCH SL CH US CH Khaos d’ Aram
BH-2 CERT Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman
BH-3 AR CH C.I.B. CL CH FI UCH LT&LV CH NORD UCH Simbad 
Ebn Rashida Von Haussman 
BH-4 NORD V-15 SE UCH White Infinity’s Faraday Effect
R-CERT Agha Djari’s Kiss ’N Tell

BIR GB CH INT&NORD&FI UCH US CH WW-10 & WW-11 WW-12 
WW-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 CERT Xanaghan’s Paradis Blomma
BT-3 FI UCH NO UCH SE UCH Khaos Dewberry
BT-4 R-CERT Oshanameh’s Ooh La La

Foto: Maud Fast

SKK Sundsvall Internationell 16/10 2016
Domare Jocelyne Gagne
Antal deltagande hundar: 14+12

BIM CACIB C.I.B. DK UCH HR CH NORD UCH SL CH US CH Khaos 
d’ Aram
BH-2 R-CACIB NORD V-15 SE UCH White Infinity’s Faraday Effect
BH-3 CERT CHAMPIONAT Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman
BH-4 C.I.B. & NORD UCH FI UCH LV CH NORD VV-15 RU CH SE 
LCCH Xenos Carrodano
R-CERT Khaos Idol’s Eye

BIR BIG BIS-4 CACIB GB CH INT&NORD&FI UCH US CH WW-10 & 
WW-11 WW-12 WW-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 R-CACIB BY CH DK UCH FI UCH NO UCH NORD JV-15 SE 
UCH Pramya Eyes On Me Please
BT-3 CERT CHAMPIONAT Agha Djari’s Just Gold N’ Copper
BT-4 R-CERT Khaos Zale Peace Of Light
Foto: Maud Fast

SKK Gimo Nationell 11/9 2016
Domare Jens Myrman, Sverige
Antal deltagande hundar: 6+9

BIM C.I.B. DK UCH HR CH NORD UCH SL CH US CH Khaos d’ Aram
BH-2 AR CH C.I.B. CL CH LT CH LV CH NORD UCH Simbad Ebn 
Rashida Von Haussman
BH-3 CERT Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman
BH-4 SE UCH Rydbergs Bad To The Bone
R-CERT Mandinah King’s Speech

BIR BIG-2 GB CH INT&NORD&FI UCH US CH WW-10 & WW-11 
WW-12 WW-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 DK UCH SE UCH Jangel’s Top Model
BT-3 CERT Khaos Red Reward Of Faith
BT-4 SE UCH SE V-14 Back Tramp’s Black Sensation
R-CERT Khaos Zale Peace Of Light

Foto: Isa Söderkvist
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SKK Växjö Internationell 6/11 2016
Domare Maija Lehtonen
Antal deltagande hundar: 6+7

BIM CACIB SE UCH Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman
BH-2 CERT R-CACIB Yhazin Freelancer
BH-3 DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Just Around The 
Corner

BIR CACIB GB CH INT&NORD&FI UCH US CH WW-10 & WW-11 
WW-12 WW-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 R-CACIB BY CH DK UCH FI UCH NO UCH NORD JV-15 SE 
UCH Pramya Eyes On Me Please
BT-3 CERT Mandinah Key To My Heart
BT-4 C.I.B. DK UCH FI UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Irresis-
tible Whisper

Foto: Maud Fast

SKK Stockholm Internationell 2/12 2016
Domare Henrik Härling, Sverige
Antal deltagande hundar: 10+12

BIM C.I.B. HR CH NORD&DK UCH SE VV-16 SL CH US CH Khaos d’ Aram
BH-2 CACIB NORD V-15 SE UCH White Infinity’s Faraday Effect
BH-3 R-CACIB DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Just 
Around The Corner
BH-4 CERT Mandinah Kalabaliken I Bender
R-CERT Papatazin Ziggy Stardust

BIR BIG-2 CACIB GB CH INT&NORD&FI UCH SE V-16 US CH WW-
10 & WW-11 WW-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 R-CACIB NO UCH SE JV-15 SE UCH Kjavu A Story To Tell
BT-3 CERT Mandinah Key To My Heart
BT-4 C.I.B. FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH Mandinah Hopeless Whisper
R-CERT Papatazin Bitty Boppy Betty

Foto: Isa Söderkvist

SKK Stockholm Internationell 4/12 2016
Domare Svend Lövenkjaer 
Antal deltagande hundar: 14+15

BIM CERT CACIB SE V-16 Mandinah Kismet
BH-2 SE VV-16 C.I.B. HR CH NORD&DK UCH SL CH US CH Khaos 
d’ Aram
BH-3 R-CACIB NORD V-15 SE UCH White Infinity’s Faraday Effect
BH-4 AR CH C.I.B. CL CH FI UCH LT&LV CH NORD UCH Simbad 
Ebn Rashida Von Haussman
R-CERT SE JV-16 Temper Song Of Songs

BIR CACIB SE V-16 GB CH INT&NORD&FI UCH US CH WW-10 & 
WW-11 WW-13 Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
BT-2 SE VV-16 DK UCH SE UCH Jangel’s Top Model
BT-3 C.I.B. FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH Mandinah Hopeless Whisper
BT-4 CERT R-CACIB CHAMPIONAT Khaos Zale Peace Of Light
R-CERT SE JV-16 Ingenue Azerbaijan
Foto: Isa Söderkvist

SvVK Boden Officiell 22/10 2016
Domare Elisabet Janzon, Sverige
Antal deltagande hundar: 4+2

BIR C.I.B. EE CH NORD UCH SE JV-12 SE LCCH Celestian I Want 
It All
BH-2 C.I.B. & NORD UCH FI UCH LV CH NORD VV-15 RU CH SE 
LCCH Xenos Carrodano
BH-3 CERT Scented California Gold Rush
BIM SE UCH Jangel’s Hell Of An Angel

Foto: Yvonne Mukkavaara
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RALLYLYDNAD - nybörjarklass 

Jingles Ring A Bell  

AGILITY - hoppklass 2  

2016-05-07 Torsby

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.

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.

78 p, kvalificerat resultat

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.

Placering 3/27, uppflyttningsresultat

2016-01-04 Apollogruppen, Kistamässan

FDI, HTM1, RLD N, SE UCH 
Kingsleah Crazy Horse

JINGLES RING A BELL  

KINGSLEAH SARA

KINGSLEAH CRAZY HORSE

Alla definitioner är hämtade från SKK.se

AGILITY - hoppklass 1  

2016-10-08 Kil
Kingsleah Sara Placering 12/27

2016-02-21 Fagersta
Placering 6/38
Placering 11/38

2016-04-24 Tranås
Placering 5/37FDI, HTM1, RLD N, SE UCH 

Kingsleah Crazy Horse

2016-07-23 Munkfors
FDI, HTM1, RLD N, SE UCH 
Kingsleah Crazy Horse

Placering 8/21

FDI, HTM1, RLD N, SE UCH 
Kingsleah Crazy Horse
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LURE COURSINGRESULTAT 2016
Foto Kjell-Rickard Brevik & Camilla Fritz

1. 307 p - CERT - SE JV-14, SE JV-15 Caravan Din Damour (h)
2. 305 p - Khaos La Peregrina (t)
3. 294 p - Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t)

Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi (t) - tappade fokus på trasan i lopp 2
Awbari Take A Bow (t) - tappade fokus på trasan i lopp 2

SJÖBO, NATIONELLT 10/4
Årets första LC-prov var traditionsenligt förlagt till Skåne (Sjöbo). Sju 
afghanhundar deltog fördelade på två hanar och fem tikar. För provet 
gällde även uttagning till EM dit en hane och en tik hade möjlighet att 
kvalificera sig. Första plats med CERT och därmed CHAMPIONAT gick 
till den duktiga tiken Vindaloo Love U. 
Dömde gjorde Lars Johansen, DK och Charlotte Andersson, SE.

1. 335 p - CERT - CHAMPIONAT - Vindaloo Love U (t) 
2. 327 p - Vindaloo Magic U (t) 
3. 321 p - SE JV-14, SE JV-15 Caravan Din Damour  (h) 
4. 319 p - Awbari Take A Bow (t) 
5. 314 p - Oshanameh’s No Name No Blame (t)
6. 295 p - DK UCH, SE LCCH, DK LCCH Abicas Kind Of Belle  (t) 
Vindaloo Super U (h) - för låga poäng i lopp 1

ÖSTRA  RYD, NATIONELLT 17/4
På årets andra LC-prov startade afghanhundarna först. Det var åtta 
startande afghanhundar med fördelning på två hanar och fem tikar. 
Vädret bjöd på omväxlande sol, regn och blåst men allt flöt på bra un-
der dagen. Fältet var åskådarvänligt med många fina promenadstråk 
runt om. Det var prisutdelning fortlöpande efter varje ras, vilket upp-
skattades. Även för detta prov gällde EM-uttagning av en hane och en 
tik. Första plats med CERT och därmed CHAMPIONAT gick till duktiga 
tiken Vindaloo Magic U. 
Dömde gjorde Thomas Brandt, SE och Steinar Mathisen, NO

1. 331 p - CERT - CHAMPIONAT - Vindaloo Magic U (t)
2. 328 p - Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t) 
3. 327 p - Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi (t)
4. 326 p - Awbari Take A Bow (t) 
5. 295 p - Vindaloo Feel U (h)
6. 290 p - SE & DK UCH, SE & NO LCCH Alphaville’s Scene Stealer (h)

NYLAND, NATIONELLT 22/5
Årets tredje LC-prov var förlagt till Nyland, där fem hundar deltog, en 
hane och fyra tikar. På första plats med CERT placerade sig den enda 
hanhunden Caravan Din Damour. 
Dömde gjorde Sofia Lindh och Charlotte Andersson.

CERT & CHAMPIONAT - Vindaloo Love U 
Foto Marketa Sousediková

CERT - CHAMPIONAT - Vindaloo Magic U 
Foto Marie Boman

CERT - Caravan Din Damour 
Foto Eva Quirbach

TEXT YVETTE CHARLESDOTTER
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HEDEMORA, NATIONELLT 2/7
På årets fjärde LC-prov deltog nio afghanhundar, tre hanar och sex 
tikar. På första plats placerade sig Vindaloo Magic U som redan är LC-
Champion. CERTET gick till Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi.
Dömde gjorde Mats Carlsson och Susanne Leifors.

1. 318 p - SE LCCH Vindaloo Magic U (t)
2. 317 p - CERT - Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi (t)
3. 309 p - Khaos La Perigrina (t)
4. 304 p - SE UCH, DK UCH Orientalwind’s N’aschia’ (t)
5. 302 p - SE JV-14, SE JV-15 Caravan Din Damour (h)
6. 296 p - Awbari Take A Bow (t)
7. 295 p - SE UCH Orientalwind’s Zephyros (h)
8. 277 p - Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t)
 
Vindaloo Feel U - diskad § 15.3.11

CERT - Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi
Foto Stefan Annala

STRÖMSHOLM, INTERNATIONELLT 2/8
Årets första internationella LC-prov var förlagt till Strömsholm och ut-
fördes på ett fält. Tio afghanhundar deltog, tre hanar och sju tikar. På 
första plats med CACIL placerade sig duktiga tiken Vindaloo Love U 
och på andra plats med R-CACIL, CERT och CHAMPIONAT kullbro-
dern Vindaloo Super U.  
Dömde gjorde Bo Forsberg (SE), Jonny Hedberg (SE), Peter Rönn (FI) 
och Heikki Seppäla (FI).

1. 325 p - CACIL - NORD LCCH Vindaloo Love U (t)
2. 318 p - R-CACIL - CERT - CHAMPIONAT - SE UCH Vindaloo 
Super U (h)
3. 315 p - Khaos La Peregrina (t)
4. 314 p - Awbari Take A Bow (t)
5. 312 p - SE LCCH Vindaloo Magic U (t)
6. 308 p - Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi (t)
7. 304 p - SE JV-14, SE JV-15 Caravan Din Damour (h)
8. 279 p - SE UCH Orientalwind’s Zephyros (h)

Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t) - för låga poäng i lopp 2
Orientalwind’s N’aschia’ (t) - för låga poäng i lopp 2

CERT - Chawwa’s Camilla, 2:a Vindaloo Magic U, 
3:a Chawwa’s Camelot & 4:a Chawwa’s Caroline 

Foto Yvette Charlesdotter

>>

CERT - R-CACIL - CHAMPIONAT Vindaloo Super U,  
CACIL -Vindaloo Love U & nr 5 Vindaloo Magic U

Foto Helena Wiström

BJURHOLM, NATIONELLT 21/8
I år var det en ny plats i Bjurholm för utställning och Lure Coursing. Vi 
hade en sagolik tur med vädret för dagen innan (utställningsdagen) var 
det stundtals ganska så blött! Fältet var härligt kuperat och deltagarna 
hade möjlighet att följa nästan hela loppet på åskådarplats. Tio afghan-
hundar deltog i provet, fyra hanar och sex tikar. Första plats med CERT 
intog den helt överlägsna finska tiken Chawwa’s Camilla, FI.
Dömde gjorde Katrin Raiel, Estland och Laima Eidukiene (Litauen).

1. 352 p - CERT - Chawwa’s Camilla, FI (t)
2. 338 p - SE LCCH, DK LCCH Vindaloo Magic U (t)
3. 337 p - Chawwa’s Camelot, FI (t)
4. 331 p - Chawwa’s Caroline, FI (t)
5. 319 p - Khaos La Peregrina (t)
6. 316 p - Alphaville’s Finger Lickin’ good (t)
7. 313 p - Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi (t)
8. 312 p - SE JV-14, SE JV-15 Caravan Din Damour (h)
9. 308 p - Chawwa’s Ciryon, FI (h)
10. 277 p - SE & DK UCH, SE & NO LCCH Alphaville’s Scene Stealer (h)
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MARIESTAD, INTERNATIONELLT 3/9
Årets andra och sista internationella LC-prov var förlagt till Mariestad. 
Provet innehöll två fält, ett mer tekniskt och det andra mer inriktat på 
kraftprov och konditionstest. Afghanhundarna startade som första ras 
på fält A. Elva afghanhundar deltog i provet, fyra hanar och sju tikar. 
Första plats med CACIL och CERT intogs av duktiga tiken Aslphaville’s 
Floozie In The Jacuzzi och på samma poäng med R-CACIL duktiga 
tiken Awbari Take A Bow.
Dömde gjorde Thomas Klokkerhaug (NO), Yvette Charlesdotter (SE), 
Ivar Kvale (NO) och Robert Dirksen (SE).                                                                   

1. 338 p - CACIL - CERT - Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi (t)
2. 338 p - R-CACIL - Awbari Take A Bow (t)
3. 326 p - SE JV.14, SE JV-15 Caravan Din Damour (h)
4. 325 p - Khaos La Peregrina (t)
5. 323 p - Jeanne D’Arc Av Poppyfield (t)
6. 320 p - Alphaville’s Finger Lickin’ good (t)
7. 308 p - SE LCCH, DK LCCH Vindaloo Magic U (t)
8. 298 p - SE UCH Orientalwind’s Zephyros (h)
9. 297 p - Sigurd Jorsalfare Av Poppyfield (h)
10. 261 p - SE UCH, DK UCH Orientalwind’s N’aschia’ (t)

Orientalwind’s Zephyros (h) - bröt lopp 1

R-CACIL - Awbari Take A Bow 
Foto Christian Magnusson

BODEN, NATIONELLT 17/9
Årets näst sista LC-prov var förlagt till Boden. Fyra afghanhundar del-
tog i provet, tre hanar och en tik. Helt överlägsen var den norska tiken 
Jeanne D’Arc Av Poppyfield som också tilldelades CERT.
Dömde gjorde Bo Forsberg och Ingela Hägg.

1. 333 p - CERT - Jeanne D’Arc Av Poppyfield, NO (t)
2. 305 p - Sigurd Jorsalfare av Poppyfield, NO (h)
3. 235 p - NO UCH Spartactus Av Poppyfield, NO (h)

Celestian I Want It All (h) - bröt lopp 1

TORNE, NATIONELLT 1/10
Årets sista LC-prov var förlagt till Torne (Alvesta). Tolv afghanhundar 
deltog i provet, fem hanar och sju tikar. Fältet var mycket bra och åskå-
darvänligt! Första plats med CERT gick till den duktiga, unga tiken 
Mandinah Key To My Heart som deltog i sitt första LC-prov. På andra 
plats med CERT och på samma poäng kom ännu en ung, duktig dansk 
tik Punapaulan Oline.
Dömde gjorde Marie Jarl och Susanne Leifors.

1. 321 p - CERT - Mandinah Key To My Heart (t)
2. 321 p - CERT - Punapaulan Oline, DK (t)
3. 312 p - SE & DK UCH, NORD LCCH Mandinah Just Around the Corner (h)
4. 312 p - Alphaville’s Finger Lickin’ good (t)
5. 309 p - Mandinah Kismet (h)
6. 307 p - Punapaulan Odette (t)
7. 304 p - Alphaville’s Floozie In the Jacuzzi (t)
8. 297 p - Mandinah Karismatic Whisper (t)
9. 285 p - Jeanne D’Arc Av Poppyfield (t)
10. 274 p - SE JV-14, SE JV-15 Caravan Din Damour (h)
11. 270 p - Beshkas Diablo, NO (h)
12. 256 p - Sigurd Jorsalfare Av Poppyfield (h)

CERT - Jeanne D’Arc Av Poppyfield
Foto Lisbeth E Roos

CERT - Mandinah Key To My Heart & CERT - Punapaulan Oline
Foto Yvette Charlesdotter

CACIL - CERT - Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi
Foto Bernt-Inge Johansson

Vi ses på fältet till våren!
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Från veterinären...
Vi är väldigt tacksamma att vi fått möjligheten att låna artiklar skrivna av 

veterinär Ingunn Solberg Eriksson, kennel Qirmizi.
Artiklarna ingår i en artikelserie, speciellt för Salukibladet, 

och först ut i detta nummer är Inflammatory Bowel Disease (IBD).

Av veterinär Ingunn Solberg Eriksson

 
Senast publicerad i Salukibladet nr 2-3 2015

IBD är namnet på en grupp inflammationssjukdomar i mage och tarm, karakteriserad av 
ihållande symptom från magsäck och tarmar, samt mikroskopiska tecken på inflammation 
i slemhinnorna i mag- och tarmkanalen.

Generellt
Alla raser och båda könen 
kan få IBD och även om 
hundar i alla åldrar kan 
drabbas, så räknas det 
som ovanligt med IBD hos 
mycket unga hundar. Det 
är vanligtvis medelålders 
hundar som diagnostise-
ras med IBD.

Typiska symptom är inter-
mitterande (återkomman-
de) anorexi, kräkningar 
och diarré. Mikroskopiska 
prov från drabbade områ-
den visar en infiltration av 
inflammationsceller, res-
pektive lymfocyter, eosino-
file, neutrofile, makrofager 
eller en kombination av 
dessa. Inflammationen kan 
uppträda i alla områden av 
mag- och tarmkanalen. 

Orsaken till sjukdomen är 
okänd, men det spekule-
ras i att den orsakas av en 
överdriven immunrespons 
mot bakterier eller antige-
ner i maten. 

Orsak och 
sjukdomshistoria

IBD har en immunmedie-
rad orsak och leder till en 
onormal immunrespons 
och en okontrollerad in-
flammation i tarmslemhin-
norna. Inflammationen 
uppstår eftersom normala 

antigener (ämnen som 
framkallar bildning av 
antikroppar) i tarmen inte 
längre tolereras. Ändring-
en i tolerans kan vara ett 
resultat av att slemhinnor-
nas barriär tidigare har bli-
vit förstörd (till exempel av 
virus eller bakterier), så att 
underliggande immunsys-
tem blir utsatt för överdri-
ven exponering av antige-
nerna. Toleransändringen 
kan också orsakas av fel i 
regleringen av slemhinnor-
nas immunsystem eller en 
kombination av dessa två. 
Resultaten blir en okontrol-
lerad inflammation, som 
igen kan störa tarmfunktio-
nen. 

Symptom
Många symptom associe-
ras med IBD, men inga av 
dem är nog för att ge en di-
agnos. Diarré är ett vanligt 
symptom och den vill ha 
karakteriseras beroende 
på vilken del av tarmen 
som är affiserad. Kräknin-
gar och tunntarmsdiarré 
är vanligt om tunntarmen 
är involverad, eventuellt 
med svart blod och blod i 
kräkningarna i allvarliga 
fall. Tjocktarmsdiarré el-
ler blandad diarré ses 
om tjocktarm och blind-
tarm också är involverad. 
I tillägg till kräkningar och 
diarré, ses också ofta 

matvägran, vikttapp och 
kurrande mage. 

Svart blod i avföringen och 
blodiga kräkningar kan ses 
i allvarliga fall och det ses 
oftare vid den varianten 
som kallas eosinofil ente-
rit än vid andra varianter 
av IBD. Om tjocktarm eller 
blindtarm är affiserad, kan 
diarréen i allvarliga tillfällen 
vara blodig. 

Diagnostik
Hur diagnostiseras IBD 
av veterinären? Eftersom 
inga av symptomen är 
specifika nog  att ge en 
diagnos,  måste andra or-
saker till inflammerad tarm 
uteslutas och det gör man 
med följande: olika blod-
prov, röntgen, ultraljud och 
avföringsprov. När alla an-
dra orsaker har uteslutits, 
tas en biopsi av tarmen, för 
att kunna  diagnostisera att 
det verkligen är IBD.

Tarmbiopsi:
Mikroskopisk undersök-
ning av en biopsi från tar-
mens slemhinnor är ab-
solut nödvändigt, för att 
kunna detektera en inflam-
mation i tarmen och på så 
sätt ställa diagnosen IBD. 
Med en tarmbiopsi kan 
man också bestämma vil-
ken IBD-variant hunden 
har, vilket är viktigt för att 

veta hur den skall behand-
las på bästa möjliga sätt. 
En tarmbiopsi kan man få 
vid endoskopi eller genom 
att öppna bukhålan. Om 
man vid undersökningen 
ser skador på tarmen, 
blödning, röda områden el-
ler vätska i vävnaden, kan 
det höja misstanken om att 
det är en IBD, men en mik-
roskopisk undersökning 
måste göras, för att kunna 
bekräfta att det verkligen 
är IBD. 

Mikroskopi:
Inflammationen kan be-
skrivas som lymfocytär-
plasmacytär, eosinofil, 
granulomatös eller neutro-
fil, allt beroende på vilken 
typ av inflammationsceller 
som dominerar. Klassifi-
kationen är inte tillfällig, 
utan den är standardiserad 
av The World Small Ani-
mal Veterinary Associa-
tion (WSAVA) Gastroin-
testinal Standardization 
Group, som har publicerat 
en standardiserad mall för 
mikroskopisk diagnostise-
ring av mag- och tarmin-
flammationer. 

Behandling 
Kost:
Det är viktigt i behand-
lingen av IBD-patienter att 
byta foder och proteinkälla, 
till en som hunden inte ti-
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digare blivit exponerat för. 
Det är också viktigt att fod-
ret är lättsmält. Några fo-
derfirmor har kommit fram 
till att hydrolyserat protein 
är mindre retsamt för tar-
men och lättare att smälta, 
än protein som inte är hy-
drolyserat, och att ett foder 
med hydrolyserat protein 
av den anledningen, är bra 
för inflammerad tarm. Ett 
alternativ är att sätta hun-
den på en eliminatinsdiet 
och på så sätt exponera 
hunden för proteiner som 
den aldrig har ätit tidigare 
(val, fisk, sötpotatis till ex-
empel) och sedan lägga till 
ett och ett ämne, för att se 
vad hunden tål och inte.

Medicinering:
Den viktigaste behandling-
en av hundar med IBD, är 
bruk av immunsuppressiva 
medikamenter. Kortison är 
mest använt. Man börjar 
på en ganska hög dos, för 
att sedan trappa ner grad-
vis till ingen medicin alls 
eller till lägsta funktionella 
dos.

Prognos
Prognosen för IBD antas 
vara god på kort sikt och 
många hundar kan undvika 
återfall efter behandling, 
genom att äta specialkost. 
I en undersökning från 
2004, som inkluderade 80 
hundar med IBD, blev un-
gefär 25 % botade efter 
behandling. 90 % av dem 
fick inte längre någon be-
handling med vare sig kost 
eller medicin, medan 10 
% fick behandling ibland. 
Hälften av hundarna i den-
na undersökning hade en 
intermittent (återkomman-
de) status efter behand-
ling, med genomsnittliga 
återfall var tredje månad. I 
samma undersökning blev 
12,5 % avlivade, som re-
sultat av att deras IBD inte 
kunde kontrolleras. I de 
flesta fallen, är det således 
möjligt att kontrollera IBD 
med behandling, antingen i 
form av kost eller i form av 

immunsuppressiva medi-
kamenter.

De olika typerna 
av IBD

Lymfocytär 
- plasmacytär enterit (LPE)
LPE är den vanligaste av 
IBD- sjukdomarna och den 
är karakteriserad av en in-
filtration av mag- och tarm-
kanalen, dominerad av de 
vita blodkropparna; lym-
focyter och plasmaceller. 
Symptomen är som oftast 
kronisk tunntarmsdiarré, 
men kräkningar kan också 
uppträda, om främre delen 
av tunntarmen är affiserad. 
Moderata till allvarliga va-
rianter av denna typen av 
IBD, ses ofta med protein-
förlust över tarm, såkallad 
protein-losing enteropathy 
(PLE). Det finns rasspeci-
fika varianter av den här 
typen av IBD, bland annat 
hos Basenji och Irish Soft 
Coated Wheaten terrier, 
samt hos schäferhund och 
shar-pei. Prognosen varie-
rar med graden av infiltra-
tion.

Eosinofil enterit (EE)
Eosinofil enterit är den 
näst vanligaste av IBD-
sjukdommarna och kan 
uppträda var som helst i 
mag- och tarmkanalen. 
Den ses hos hundar av 
alla raser och i alla åld-
rar, men är vanligast hos 
vuxna hundar. Symptomen 
är som för andra typer av 
IBD; kräkningar, diarré, 
matvägran och viktned-
gång, men det är mera 
vanligt med skador och 
sår i tarmslemhinnorna vid 
denna variant och det kan 
leda till blod i avföringen el-
ler kräkningar.

Vid mikroskopi av tarm-
biopsi ses en infiltration i 
slemhinnorna i mag och/
eller tarm, av de vita blod-
kropparna eosinofila. 
Tarmvilli kan vara borta på 
sina ställen.
Behandlingen består av 

hypoallergen kost. Om det 
inte är tillräckligt, ges im-
munsuppressiva medika-
ment också. Prognosen är 
vanligtvis god.

Granulomatös enterit 
(GE)
Det är en ovanlig typ av 
IBD, som kännetecknas 
av infiltration av de vita 
blodkropparna makrofager 
i tarmslemhinnorna. Efter-
som konventionell behand-
ling av IBD oftast inte är ef-
fektiv för GE, är prognosen 
tveksam till dålig. 
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Från veterinären...
Vi är väldigt tacksamma att vi fått möjligheten att låna artiklar skrivna av 

veterinär Ingunn Solberg Eriksson, kennel Qirmizi.
Artiklarna ingår i en artikelserie, speciellt för Salukibladet, och här 

presenterar vi andra artikeln i detta nummer - Reproduktion och insemination.

Av veterinär Ingunn Solberg Eriksson

Senast publicerad i Salukibladet nr 4 2016

Brunstcykel
En tik anses könsmogen när hon 
har sitt första löp och äggstockar-
na börjat sin aktivitet. Detta hän-
der med de flesta tikar i åldern 6 
till 18 månader, men det är stor 
rasvariation (3). Efter puberteten 
löper en tik från en till tre gånger 
per år (4).

Endokrinologiskt (endokrinologi 
= läran om hormoner) delas hun-
dens brunstcykel in i en follikelfas 
och en luteal fas. Follikelfasen 
domineras av follikelväxt och 
består av proöstrus (förbrunst) 
och östrus (brunst). Luteal-fasen 
domineras av hormonet proges-
teron. Varje cykel följs av en lång 
anöstrus där det finns liten eller 
ingen äggstocksaktivitet.

Proöstrus
Denna fas domineras av hormo-
net östrogen och räknas från dag 
1 i löpet (första blödningsdag) till 
tiken låter sig paras. I genomsnitt 
varar denna fas i nio dagar, men 
här är det stor individuell variation 
(4). I den här perioden utsönd-
ras hormonen LH (luteiniserande 
hormon) och FSH (follikel stimu-
lerande hormon) från hjärnan 
och stimulerar till follikelväxt i 
äggstockarna. Follikel = en blåsa 
med ägg inuti. Folliklarna produ-
cerar östrogen och ger de typiska 
kliniska symptom på brunst, som 
svullen vulva och blodiga flytning-
ar (4).

Östrus
Östrus räknas som den period 
där tiken låter sig paras och varar 

i genomsnitt nio dagar (4), men 
också här är det stor individuell 
variation. I början ökas östrogen-
produktionen, men sedan mins-
kar den, medan produktionen av 
LH ökas. Denna förändring gör 
att follikelcellerna ändras från 
östrogenproducerande celler till 
progesteronproducerande celler. 
Något som är speciellt för hund är 
att produktionen av progesteron 
börjar redan innan ägglossningen 
och det kan användas till att be-
stämma tidspunkten för äggloss-
ningen och därmed rätt parnings- 
eller inseminations tidspunkt. Se 
senare! Något annat som är spe-
ciellt för hund är att äggen inte är 
befruktningsbara vid ägglossning, 
utan de är omogna och behöver 
48-60 timmar på att utvecklas till 
mogna, befruktningsbara äggcel-
ler (5). Av den anledning är det 
inte ägglossningsdagen som är 
den optimala parningstidspunk-
ten hos hund, utan några dagar 
senare.

Lutealfas
Lutealfasen domineras av hor-
monet progesteron. Fasen star-
tar när tiken inte längre låter sig 
paras och varar tills progesteron-
nivån i blodet har sjunkit till basal-
nivå, < 3 nmol/l (< 1 ng/ml) (3). 
Progesteronet stiger i hela första 
halvan av denna fas. Hos dräk-
tiga tikar produceras det proges-
teron över basalnivå i ca 63 dagar 
efter ägglossning, medan det hos 
icke-dräktiga tikar produceras 
progesteron i ca 66 dagar efter 
ägglossning (5). Progesteron är 
ett helt nödvändig hormon för att 
upprätthålla en dräktighet, men 

produceras alltså också hos hund 
hos icke-dräktiga individer. 

När progesteronnivån börjar sjun-
ka i andra halvan av denna fas, 
ökar produktionen av prolaktin 
(3). Också prolaktin produceras 
hos icke-dräktiga tikar, om än 
inte i lika stor grad. Det medför 
att många tikar börjar producera 
mjölk och visar andra dräktighets-
liknande symptom, även fast de 
inte är dräktiga. Det är ganska 
unikt att hormonproduktionen är 
så lik hos dräktiga och icke-dräk-
tiga tikar.

Anöstrus
Anöstrus är viloperioden mel-
lan två löp, när äggstockarna är 
nästan helt inaktiva. Denna fas 
börjar när progesteronproduktio-
nen är så låg att nivån i blodet 
är tillbaka på basalnivå och va-
rar till nästa proöstrus (förbrunst) 
(4). Längden på denna fas varie-
rar mycket, men i genomsnitt är 
den 5-12 månader lång (4). Mot 
slutet av denna period börjar det 
bli aktivitet av vissa hormoner i 
hjärnan och när denna aktivitet 
är stor nog medför det follikelväxt 
på äggstockarna och tiken börjar 
igen sin proöstrus (förbrunst).

Brunstkontroll
I samband med brunstkontroll 
är det vanligt att dela hundens 
brunst in i proöstrus (förbrunst), 
östrus (brunst) och metöstrus 
(efterbrunst). De kliniska och 
hormonella olikheterna i dessa 
faser, samt olikheter på cellnivå 
används till att bestämma rätt in-
seminationstidspunkt.

Kliniska tecken
Proöstrus (förbrunst)
- Vulva är svullen och hård
- Flytningarna består av friskt blod
- Tiken är lekfull, men står inte för 
hanhunden

Östrus (brunst)
- Vulva är mjuk och mindre svul-
len
- Flytningarna är ljusa och mindre 
i mängd
- Tiken viker svansen och står för 
hanhunden

Metöstrus (efterbrunst)
- Svullnaden i vulva är betydligt 
reducerad
- Flytningarna är mörka och luktar 
starkt
- Tiken står inte för hanhunden 
längre

Vaginalutstryk
Förhöjd östrogenproduktion i pro-
östrus och östrus förändrar cell-
bilden i slidan och genom att ta ett 
prov från slidans slemhinna, kan 
man vid att kolla på vilka celler 
man ser i mikroskopet säga om ti-
ken är i proöstrus (förbrunst), öst-
rus (brunst) eller metöstrus (efter-
brunst) (8). Man stryker en tops 
eller plaströr mot väggen i slidan 
och sedan stryker man topsen 
mot ett objektsglas. Då överförs 
celler från slidan till objektsglaset 
och man kan kolla på cellerna i ett 
mikroskop efter att man har färgat 
cellerna. 

I proöstrus (förbrunsten) är det 
små runda celler med stor kärna, 
samt många röda blodcellar pga. 

Inledning
Insemination innebär att sperma som samlats in från ett handjur, sedan deponeras i ett hondjur med befrukt-
ning som syfte. Det första dokumenterade fallet av artificiell insemination gjordes just på hund, av Spallan-
zani i Italien 1780 och resulterade i tre valpar. Den första kullen född efter insemination med frusen sperma 
hände dock först i 1969 (1). 

1975 utvecklades en ny inseminationsteknik hos hund av veterinärer i Norge (2). Denna metod innebär att 
säden förs in i vagina helt fram till livmoderhalsen och genom denna, för att deponeras i själva livmodern. 
Metoden kallas transcervical intrauterin (trans= genom, cervix= livmoderhalsen, uterus=livmoder) och refe-
reras i dag till som den norska eller skandinaviska metoden och används av veterinärer världen över.
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allt blod. I östrus (brunsten) blir 
slemhinnans celler större och så 
småningom blir de kärnfria. Det är 
också mycket mindre röda blod-
celler. I metöstrus (efterbrunsten) 
blir cellerna mindre igen med kär-
nor och då ser man också en del 
inflammationsceller, som är där 
för att städa upp (5).

Progesteron
Den första ökningen av proges-
teron inträffar strax före eller 
samtidigt med LH-toppen, som är 
ungefär 2 dagar före ägglossning 
och progesteronet fortsätter att 
stiga till 25 dagar efter LH-toppen 
(9). Vid ägglossning är koncen-
trationen på ca 15-20 nmol/L (5-7 
ng/ml) (10). Genom att undersöka 
koncentrationen av progesteron i 
blodet kan man säga ganska ex-
akt när ägglossningen sker. 

De kliniska tecknen, vilka celler 
man ser i ett vaginalutstryk, samt 
nivån av progesteron ger oss in-
formation som gör att vi kan be-
stämma vilken tid som är optimal 
för parning eller insemination.

Parningstidspunkt 
och tidspunkt för 

insemination
Eftersom äggcellerna inte är 
mogna förrän 48-60 timmar efter 
ägglossningen, kan inte befrukt-
ning ske innan detta. Färska 
spermier kan dock överleva i flera 
dagar i tikens livmoder i väntan 
på att äggen mognar (11). Det 
innebär att parning flera dagar 
innan äggen har mognat kan leda 
till befruktning. 
Fryst sperma överlever dock inte 
lika länge som färsk sperma, 
utan har en levnadstid på 12-24 
timmar. Tidsintervallen där man 
skulle förvänta sig befruktning när 
man inseminerar med fryst sper-
ma är därför mycket smalare än 
vid naturlig parning och insemina-
tion med färsk sperma. Den opti-
mala tidspunkten för insemination 
med fryst sperma är 2-3 dagar 
efter ägglossning.

Insemination
Vid insemination görs ett sädut-
tag från hanhund och sedanpla-
ceras säden manuellt i tikens 
vagina eller livmoder. Detta kan 
vara användbart i hundaveln för 
att öka den genetiska variationen 
inom en ras, genom att importera 
sperma från länder där avstånd 
eller karantänsbestämmelser gör 
det svårt att genomföra en natur-
lig parning. Det kan också vara 
ett alternativ i fall av skada, där 
naturlig parning inte är möjligt och 
det förhindrar dessutom spridning 
av könssjukdomar från tiken till 
hanen. Vid insemination används 
antingen färsk, kyld eller frysta 
sperma. 

Vaginal 
deponering

Vid vaginal insemination depo-
neras sperma längst in i tikens 
vagina. Det görs genom att en 
plastkateter sätts in i vagina och 
följer vaginans anatomi, först 
snett uppåt mot ryggen och se-
dan parallellt med ryggen helt till 
livmoderhalsen. Säden pressas 
genom plastkateter med hjälp 
av en spruta. Metoden är relativt 
enkel och ger goda resultat vid 
användning av färsk sperma (12), 
men betydligt sämre resultat med 
hjälp av fryst sperma (13).

Intrauterin 
deponering

Vid intrauterin (intra=i, uterus= 
livmoder) deponering görs det 
samma som vid vaginal depone-
ring, men plaströret förs genom 
livmoderhalsen och helt in i tikens 
livmoder, där säden deponeras.

Den norska metoden
I Norge och Sverige görs intra-
uterin insemination med ett spe-
ciellt rör, ett kateter, benämnd 
det norska kateter. Tiken står på 
ett undersökningsbord. Veterinä-
ren känner på tikens mage efter 
livmoderhalsen och när han eller 
hon hittar den, hålls den fast den 
mellan veterinärens fingrar, så 
han eller hon kan känna att kate-
tern kommer rätt. Katetern sätts 
in vaginalt, genom livmoderhal-
sen och in i livmodern, där säden 
deponeras.

I Norge och Sverige görs inse-
mination på vakna tikar. Bara i 
undantagsfall, om tiken spänner 
magmusklarna så mycket att ve-
terinären inte kan känna livmo-
derhalsen, ges lite lugnande. Då 
slappnar tiken av i musklerna 
och livmoderhalsen blir möjlig att 
känna. 

I Finland har jag upplevt att inse-
mination görs på liggande tikar. 
De får först en lugnande spruta, 
så de somnar. Sedan inseminerar 
veterinären dem medan de ligger, 
innan de får en uppvakningsspru-
ta och efter några minuter kan 
resa sig och gå igen.
Den norska metoden kräver ut-
bildning och träning, men genom-
förs den av en erfaren veterinär 
tar insemination oftast bara några 
minuter.

Endoskop-assisterad 
insemination
I svåra fall, där tiken är mycket 
stor eller fet så det blir svårt att 
känna livmoderhalsen, går det 
inte att använda den norska meto-
den. Det är helt nödvändigt att fix-
era livmoderhalsen med handen 
för att kunde föra katetern genom 
den och in i livmodern. I dessa fall 
kan det vara aktuellt att använda 

endoskop, som är en slang med 
kamera på. Denna förs in i tikens 
vagina och med kameran lokali-
serar man livmoderhalsen. Kate-
tern förs då genom livmoderhal-
sen och in i livmodern, där säden 
deponeras. Endoskop-assisterad 
insemination kräver dyr utrust-
ning om man sammanliknar med 
den norska metoden, men kan ge 
en bra bild av hur tikens könsvä-
gar ser ut, vilket man inte får vid 
den norska metoden.

Kirurgisk insemination
En tredje metod för att göra inse-
mination i livmodern är att göra ett 
kirurgiskt ingrepp på tiken. Hun-
den läggs i narkos, buken öppnas 
med ett litet snitt, livmodern lyfts 
ut och säden sprutas in med en 
kanyl som sticks genom livmo-
derväggen och in i livmodern. 
Nackdelarna med denna metod 
är uppenbara. Både narkos och 
öppning av buken medför en risk 
och belastning för tiken om man 
sammanliknar med den norska 
metoden, som är insemination 
på vaken tik. I Norge såväl som 
i Sverige är det förbjudet att göra 
kirurgisk insemination av hund.
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