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ANNONSÖRER

INFORMATION

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

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

Du är dessutom välkommen att delta i de andra aktiviteter som 
avdelningarna anordnar, t.ex. handlerträning, pälsvårdsträffar, 
ögonspeglingar, afghanträffar, tipspromenader, filmkvällar m.fl. 

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

BLI MEDLEM

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

Om du är nybliven afghanägare, fråga din uppfödare om valp-
gåvomedlemskap.

Medlemsavgifter 2018
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

xx

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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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 2008-2017

Genomsnittlig inavelsgrad per år peräknat per 5 generationer

Höftledsdysplasiröntgade afghanhundar födda 2006-2015

Antal reg/år 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tikar (imp) 50 (8) 59 (6) 37 (7) 55 (2) 25 (4) 29 (5) 25 (8) 24 (6) 20 (4) 18 (1)

Hanar (imp) 80 (5) 42 (1) 32 (7) 57 (2) 31 (6) 33 (2) 30 (5) 31 (5) 20 (6) 27 (5)

Totalt 130 (13) 101 (7) 69 (14) 112 (4) 56 (10) 62 (7) 55 (13) 55 (11) 40 (10) 45 (6) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Antal födda 85 120 110 104 73 84 54 42 42 44

Snittålder 
månad

48 24 56 34 24 18 24 20 26

HD grad A 1 4 2 3 4 3 1

HD grad B 1 2 1 1 6 1

HD grad C 2

HD grad D 1 1

HD grad E

Totalt 1 4 2 5 0 7 1 1 11 2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,4% 1,8% 3,3% 3,3% 5,5% 2,3% 1,1% 1,4% 3,1 % 2,0%

Inavelsgraden fördelat på parningar
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tom 
6,25%

16 13 8 10 6 6 6 8 6 5

6,26-
12,49%

1 1 3 2 1 1 0 0 2 2

12,5-
24,99%

0 1 0 1 2 0 0 0 0 0

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

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

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

Den nya mallen för RAS ska implementeras 
2020. Detta innebär att en hälsoenkät måste 
genomföras senast 2019. Senaste enkäten 
fick väldigt låg svarsprocent och det ger ett 
dåligt underlag för uppföljning av eventuella 
hälsoproblem hos vår ras. Har du några idéer 
på hur vi ska utforma en bra enkät är du väl-
kommen att höra av dig till styrelsen.

Under det senaste året har klubben kon-
centrerat sitt arbete till publicera vår årsbok 
samt att genomföra sommarutställningen på 
Strömsholm. Årsmötet 2017 beslutade att inte 
ordna andra aktiviteter, då intresset för de som 
ordnades under 2016 var mycket lågt. Förslag 
på medlemsaktiviteter är välkomna och styrel-
sen hjälper gärna till med att genomföra och/
eller marknadsföra dessa.

Statistik över registrerade hundar, importer 
samt hälsoundersökningar publiceras i årsbo-
ken. Nytt för i år är att hälsoundersökningar 
även finns redovisade på hemsidan. Under-
sökningar av höft- och armbågsleder liksom 
ögonundersökningar finns presenterade för 

de hundar som undersökts sedan 2000.  Data 
kommer att uppdateras 1-2 gånger/år. Alla 
uppgifter är offentliga och kommer från SKK 
avelsdata. 

Antalet registreringar/år för perioden 2008-
2017.
Siffrorna inom parentes anger antalet impor-
terade hundar, med svenskt registreringsnum-
mer.

Under perioden 2008-2017 registrerades i ge-
nomsnitt 79 hundar per år (varav 9 var impor-
ter) och totalt 869 hundar.

Det framgår av statistiken att det blivit en ök-
ning av antalet undersökta hundar av framfö-
rallt ögon under den senaste åren, men även 
en topp för HD- och ED undersökningar kan 
noteras för hundar födda 2014. 
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Ögonlysningar afghanhundar födda 2006-2015

Armbågsledsröntgade afghanhundar födda 2006-2015
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Antal 
födda

85 120 110 104 73 84 46 42 42 44

Snittålder 
månad

48 22 52 40 22 24 22 26

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

ED ua 1 1 1 3

ED ua 2 1

ED ua 3

Totalt 1 2 1 4 0 4 0 1 11 1

JANGEL’S
E: White Infinity’s Faraday Effect
U: Jangel’s Time After Time
Födda: 2016-11-20 (3+2)
Go For Gold, Go Go Girl, 
Grandslam, Gladiator, Gasolin

LEEJOY’S
E: Leejoy’s Essence Of True Life
U: Leejoy’s Felicity
Födda: 2017-04-23 (1+6)
Heritage On Stage, Heather 
Feather, Hilarious Delight, 
High Fidelity, Hip N Humble 
Scrumble, Heart String Player, 
Hope Faith N Love 

BAR KIN’S
E: Polo’s The Aviator
U: Alphaville’s Frozen Asset
Född 2017-04-28 (1+0)
Golden Heart

KINGSLEAH
E. Kingsleah Blueberry Breeze
U: Kingsleah Blue Heart
Födda 2017-03-17 (2+2)
Heart To Heart, Heart Of Gold, 
Wild At Heart, Sweet Heart

AWBARI
E: Stralucire MR Peppermint
U: Jangel’s Awbarilicious Life
Födda: 2017-05-31 (3+2)
Wow I’m Flawless, Wow I’m 
First Thnx, Wow I’m Like Ama-
zing, Wow Thanx And Crown 
Me, Wow I’m Frikkin’ Famous 

GOLD‘N COPPER
E: Gold’n Copper ’t Miner
U: Karagez Deja Vu For Gold’n 
Copper
Födda: 2017-06-17 (1+4)
Sky Full Of Stars, Colour 
Spectrum, Life In Technicolor, 
A Head Full Of Dreams, Life Is 
For Living 

BACK TRAMP’S
E: Pramya Eat Your Words
U: Back Tramp’s Black Sensa-
tion
Födda: 2017-06-26 (3+0)
Black Sabbath, Black Shadow, 
Black Gold

ALPHAVILLE’S
E: Mandinah Kalabaliken I 
Bender
U: Alphaville’s Hello Kitty
Födda 2017-10-25 (8+1)
Voyager In Time, The Space 
Between, Once Ye Go Jammf, 
Love Ye A Murtagh, Some Like 
It Scot, I’Ll Do Jamie Fraser, 
Blow My Kilt Up, Real Men 
Wear Kilts, Dragonfly In Amber

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014

Antal 
födda

85 120 110 104 73 84 46 55 42 44

Ögon ua 10 9 12 10 2 10 8 4 5

Vitreus-
prolaps

1

Katarakt 3 1

Irishy-
poplasi

PPM iris 
iris lineär

1 1

Corne-
adystrofi

2

Totalt 
ögonlysta

10 12 13 12 2 10 0 11 5 5

% ögon-
lysta av 
födda

11,76% 10,00% 11,82% 9,61% 2,74% 11,90% 0% 20,00% 11,9% 11,4%

Alfajiri Changeez
Hane. F. 2016-03-07
E: Ana-Shakti’s Bolero
U: Gul Pari
Uppf. Salmi Mia & Suomela 
Sami, Finland

Shou Gerat Jam Session
Hane. F 2015-05-12
E: Shou Gerat Graffity
U: Polos Formula One At Shou-
gerat
Uppf. Osipova I.v. Ryssland

Al Bittar Ebn Battal Von 
Haussman
Hane. F 2016-10-20
E: Battal Ebn Butrus Von Hauss-
man
U: Hayman Bint Malak Von 
Haussman
Uppf. Podesta Ramon, Chile

Jo-Kin’s Exotic Birds Do Not 
Tweet
Tik. F. 2017-03-28
E: Papatazin Ziggy Stardust
U: Xaga’s Lúthien
Uppf. Kinnari Johanna & Orpana 
Jennika, Finland

Agha Djari’s Phenomenon
Hane. F. 2017-04-21
E: Genesis Silverado
U: Agha Djari’s Director’s Cut
Uppf. Boieck Stefan & Kersten 
Nico, Tyskland

Papatazin Bulletproof
Hane. F.2015-10-26
E: Pramya Call To Fame
U: Papatazin Pretty Xciting
Uppf. Anne Lylymäki, Finland

REGISTERADE VALPAR 2017

IMPORTER 2017
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SRD 
SRD gör en omfattande översikt av de problem som rör exteriöra överdrifter hos rashundar. 
Överdrifter av hundens exteriör kan leda till allvarliga hälsoproblem för den enskilda hunden och konsekvenser för 
rasen som helhet. Därför tillämpar SKK sedan 2009 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar vid samtliga utställ-
ningar. SRD är ett komplement till gällande standard.

39 av de ca 300 FCI-raser som finns representerade i de nordiska länderna är listade i SRD. 
Två raser inom grupp 10 ingår bland de listade raserna; borzoi och irländsk varghund. 

OM RASERNA I GRUPP 10 
Rasgruppen kännetecknas av en enhetlig funktionstyp. Bettproblem finns hos några av raserna liksom dålig behå-
ring. I gruppen finns vissa afro-asiatiska raser med exotisk mentalitet (högdragen och avvisande) som ej får bli till 
överdriven otillgänglighet.

PRESENTATIONSÖVERDRIFTER 
Överdrifter i uppvisning och presentation kan på ett ofördelaktigt sätt påverka respekten hos allmänheten för ras-
hundsavel och hundutställningars seriösa mål. Domare uppmanas därför att observera och i kritiken påpeka sådana 
överdrifter i uppvisning och presentation som kan inverka menligt på hundarna och också kan vara oetiska ur hälso- 
och funktionssynpunkt. 
Pälspreparering och presentation kan förorsaka att hundens livsbetingelser blir oacceptabla och ska därför uppmärk-
sammas även om dessa inte är av betydelse för aveln. 
Uppvisning av hundars rörelser ska ske med för rasen specifikt sätt och hastighet.

GENERELLT GÄLLER FÖR ALLA HUNDAR
Alla domare ska genomföra en inspektion av varje hunds hälsa och sundhet - inte endast hundar av de listade ra-
serna. Observationerna - negativa och positiva - skall noteras i hundarnas individkritik. 
Blanketten för rapportering av SRD-observationer kan användas för alla raser där domare önskar fästa uppmärk-
samheten på ett problemområde. 

ANDNING
Alla hundar skall kunna andas obesvärat även under rörelse. 

ÖGON 
Alla hundar skall ha sunda, klara ögon utan tecken på irritation. 

BETT OCH TÄNDER 
Alla hundar skall ha friska tänder och standardenligt bett. Felplacerade tänder kan skada gommen. 
Käkarna skall kunna slutas normalt. 
Gom och tandkött skall inte uppvisa tecken på irritation eller skada. 
Sådana avvikelser kan vara tecken på ohälsa och skall påverka prissättningen.

VIKT 
Inga hundar skall vara feta/överviktiga eller avmagrade. Alla hundar skall uppvisa god muskelkondition. 

HUD OCH PÄLS 
Alla hundar ska ha en frisk hud utan tecken på irritation. Omfång och presentation av pälsen skall följa standardens 
anvisningar och inte vara så omfångsrik att den besvärar hunden i vardagen och försvårar hundens rörelser. 

RÖRELSER 
Alla hundar skall ha rastypiska rörelser och kunna röra sig utan ansträngning och besvär. 

MENTALITET 
Alla hundar skall ha mentalitet och uppförande som gör det möjligt för dem att fungera i det moderna samhäl-
let. Rastypisk mentalitet skall noteras och accepteras så länge social anpassning och tillgänglighet inte äventyras. 
Okontrollerat aggressivt beteende eller paniska flyktförsök kan inte tolereras och skall rendera hunden ”disqualified”. 
Beteendestörningar har nämnts i texten då de befunnits utgöra ett potentiellt riskområde.

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar 
rörande överdrifter hos rashundar
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Svenska Afghanhundklubben inbjuder till

PLATS
Strömsholms Slott, Strömsholm

DOMARE
Beatrix Maerki Casanova, Schweiz (Vi reserverar oss för domarändring.)

KLASSER & AVGIFTER
Valpklass 4-6 månader   200:-
Valpklass 6-9 månader   200:-
Juniorklass 9-15 månader   300:-
Unghundsklass 15-24 månader  300:-
Bruksklass > 15 månader   300:-
Öppenklass > 15 månader  300:-
Championklass    300:-
Veteranklass 8-10 år   220:-
Veteranklass > 10 år   gratis

ANMÄLAN
Onlineanmälan på www.svenskaafghanhundklubben.se - under utställningar 2018. 
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 29/7! 

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 28 JULI 2018

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG 4 JULI 2018
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Domarpresentation

BEATRIX MAERKI CASANOVA, SCHWEIZ

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG 4 JULI 2018

Animals have enriched my life from early 
childhood. I grew up in company of a Ger-
man Drahthaar and later a German shepherd 
as well as cats and rabbits. At the age of 10 
years, another passion took place in my life: 
horses, horse riding and jumping.

1975, while living in Paris, I have acquired 
my first Afghan hound “Lagash” and since 
this time, a lot of them shared my life. I have 
bred this breed under the prefix “Bou Saâda” 
and many dogs have acquired champion titles 
(conformation and working).
40-odd years I was (and am still) active in the 
board of different clubs: Sighthound Club of 
Switzerland, Afghan Hound Club, Irish Wolf-
hound Club, Saluki Club, Borzoi Club, Retrie-
ver Club, SpitzClub, Vice-president Internatio-
nal Borzoi Council etc. and since many years, 
I am responsible for judges education.

For several years I worked as a trainer for 
“Le Copain” a non-profit assistance dog or-
ganization where dogs (mainly Goldens and 
Labrador Retrievers) are trained to give some 
autonomy to physically disabled people which 
is known as “CANINE Companions for Inde-
pendence” in the US.

Since I have stopped breeding and showing, 
several rescue Afghan hounds and a Galga 
(spanish Greyhound) were our companions 
until their death. At the moment we live to-
gether with Lola and Berto, Lola is a small Po-
denca and Berto is a small Podenco mongrel, 
both rescued dogs from a perrera in Spain.

Approved by the FCI to judge group 5 and 10 
and as well all Retriever breeds and English 
Bulldog, I judge Junior Handling too.

I had the pleasure to judge all over Europe, 
mainly at Bundessieger Dortmund 1999, the 
Borzoi Specialty of Ontario/Canada 2009, 
at Kartano weekend Helsinki, la Nationale 
d’Elevage du Club du Barzoï/France, in 2011 
Donaueschingen/Germany, Bundessieger 
Tulln/Austria 2013, Spitz Clubshow in Wang-
en/CH and in 2014 The Annual Greyhound 
Show in Germany, Netherlands and Italian 
Afghanhound Clubshow 2015, 45th Champi-
onship Show Borzoï Club of Victoria /Australia 
2016, Eurodogshow Kortrijk 2016 as well as 
some very nice shows in CZ, NL, Sweden, SK
and Croatia.

For 2011, I was the organizer of the Internatio-
nal Borzoi Conference, which has been held 
in Fribourg/Switzerland coupled with a double 
dog show.

Judging since 1990 my goals have not chan-
ged: I look for type, soundness and good tem-
perament.



SE CH FI CH

C.I.B Khaos D’ Aram x CH Temper Miss Costaforune
Proud breeder: Saori Wohlin

Proud owner: Ingrid Moholm
www.kennelnewfashion.se
Ad by Marie Palmqvist



SBIS SE CH FI CH

C.I.B Xciting Rattle N’ Hum x C.I.B Thuja Bittersweet Me
Proud breeder: Kelly de Meijer, NL

Proud owner: Ingrid Moholm
www.kennelnewfashion.se

Ad by Marie Palmqvist
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Panameric eller någon av hans 
söner borgade för seger. Hundar 
med annan bakgrund fick stora 
svårigheter att hävda sig i ring-
arna. 

En av många minnesvärda tillfäl-
len var då Naskali gick och vann 
sitt första Best In Show (1969) på 
Charlottenlunds travbana i Kö-
penhamn, inte två år fyllda. Han 
sprang sig till segern i hårdaste 
konkurrens som tänkas kan. Be-
segrade bland annat Englands 
mest pristyngde terrier med 
proffshandlern Albert Langley i 
snöret. Svenska Hundsports bild-
redaktör uppmärksammade inte 
denna storseger. Desto roligare 
var det att Danska Kennelklub-
ben hedrade hunden och dess 
uppfödare med omslagsfoto och 
mittuppslag i text och bild. 

Jag är och förblir tacksam att An-
na-Leena och Pirkko Konttinen lät 
mig få äran att ha varit ägare till 
förmodligen den mest berömda 
av alla Panameric sönerna.

Bland Naskali’s många cham-
pionbarn minns jag speciellt EL 
KHYRIAS ESPACE (kennelns för-
sta storvinnare),  COAT WOOLS 
FAIZAL, syskonparet ISMAILS 
O’NASKALI och OZELOTH samt 
Toni Nicholausons betydande 
avelstik AFRODITE (utan kennel 
prefix). Och sist men inte minst 
mina egna JILDIRIM champions.

Reflektioner kring mina importer och deras härstamning.
FANNS DÄR NÅGONTING ATT HÄMTA?

De som händelsevis ”orkar” igenom nedanstående artikel kanske undrar varför den är skriven i jag-form. 
Glöm för den skull inte bort framlidne Lars Bertilsson. Min kennelkompanjon och livskamrat. Fortfarande 
skulle det kännas tungt att behöva använda ordet vi.

Under större delen av 1960-ta-
let hade ”samarbetande” trion El 
Kama (Danmark), Tuohi-Tikan 
och El Miharaja (Finland) varit 
tongivande kennlarna. Vilka för-
såg hela Norden med fantastiskt 
vackra och värdefulla hundar. 
Som gjorde rasen berömd och 
populär. 

Kennel Tuohi-Tikan fick på kort 
tid fram många enastående topp-
hundar. Därför var det helt logiskt 
att vända blicken ”öster ut” om 
man var ute efter det där lilla ex-
tra. Nåväl! Det är nu nästan 50 år 
sedan jag tog in min första hund 
utifrån (1967). 

TUOHI-TIKAN NASKALI var för 
all del född ”nästgårds”, men li-
kafullt en import. En hund som 
den här får de flesta inte en enda 
gång i sitt liv. Och jag kunde då 
rakt inte se att ”lilla” Sacco skulle 
bli den han blev. I så fall skulle jag 
ljuga, men det finns en och annan 
uppfödare som påstår sig ha fått 
den gudagåvan.

Text & bild Christer Mättik

Utan att överdriva alltför mycket, har jag noterat med en smula skade-
glädje, att Afghan-Sverige har fått den hund man förtjänar. 

Hade det tagits tillvara alla möjligheter som en gång stod till buds, kan-
ske rasen aldrig nått den låga nivån en dag som denna. Särskilt många 
har inte tagit lärdom av vare sig inhemska eller utsocknes uppföda-
res erfarenheter. Tydligen är man sig självt närmast. MEN KUNSKAP 
FÖDS MAN INTE MED, DEN FÖRVÄRVAS!

Anledningen till afghanhundens kvalitativa nedgång har flera orsaker; 
bristande genetiska kunskaper, avundsjuka, osamarbetsvilja, ensidigt 
avelstänkande och dåligt självförtroende. Kanske skräcken för att bli 
sittande i ”förortsvillan” med osålda valpar som ingen vill ha, eftersom 
föräldrarna inte var dom rätta enligt somliga. Eller beror det först som 
sist på den evinnerliga ut-aveln och blinda tron på de hundar som odug-
liga domare tar fram. Man negligerar tikarna, de glöms bort i samman-
hanget. En del kan vara värdefulla i aveln, andra borde aldrig ha fått 

lov att reproducera sig. Jag har en känsla av att mottot har blivit ”skit 
samma hur hunden ser ut, bara den vinner”.

1963 hade jag själv fräckheten att utan betänkligheter para en av mina 
tikar med dennes kusin. Båda svenskfödda, men med invandrarbak-
grund. Man sade att kullen var lovande. 

Men tro för allt i världen inte att det kom sig av min skickligt planerade 
avel. Det var rena rama nybörjarturen. Och det var inte min förtjänst att 
en av valparna fann vägen till berömmelsen. Den blev champion och 
BIS 2:a som bäst (på den här tiden tävlade vinthundar och sällskaps-
hundar i samma grupp).

Jag har haft stort utbyte av min uppfödning och större utställ-
ningsframgångar än de flesta. Tänker man på hur ”lite” valpar jag 
födde upp och hur få och sällan dessa ställdes ut. Då var fram-
gången imponerande. 

Hur som helst! Han förärades 
en massa titlar; Skandinaviens 
yngste champion genom tiderna, 
alla raser inräknade (detta var på 
stenåldern, och reglerna andra). 

Han var oslagbar de två första 
utställningsåren. Förmodligen för 
att han var elegantare än sina 
medtävlare. Hade spektakulär 
utstrålning och springvilja. Äls-
kade att bli fotograferad och hade 
egenskapen att vilja visa upp sig 
så snart han kände sig iakttagen. 
Liksom ”växte” då han promene-
rade bland mycket folk. Därutö-
ver råkade han vara den ”första” 
brindlefärgade svenska vinnaren 
sedan 1940-talet. 

Naskalis föräldrar var rätt olika, 
och jag törs påstå att han fick det 
bästa från dem båda. En snillrik 
kombination - en eloge till upp-
födarna (se stamtavlan). Som 
avelshund betraktad var Naskali 
enastående. Lämnade tillsam-
mans med sin far flest champions 
under flera år. Avkomma efter 

TUOHI-TIKAN NASKALI  (SACCO)
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TUOHI-TIKAN RITARI (TINO)

När jag fick vetskap om att Kont-
tinens hade parat den engelska 
tiken Chandahara Wild Willow 
med den rasande vackre TUOHI-

TIKAN TUULIHATTU, gick nyfi-
kenheten på högvarv. Jag blev 
erbjuden Tino, sandfärgad med 
svart mask. Vid första anblicken 

MOONJHET OF LAMPLIGHTER

Nio år efter första valpkullen var 
kunskapsnivån ett par snäpp hö-
gre. Jag var nu mogen att åter-
uppta min djupt slumrande upp-
födning. Sökte med ljus och lykta 
efter en avelstik, lämpad i första 
hand som moatje åt Naskali. Jag 
fann henne till sist i Minnesotas 
svenskbyggd.

Moonjhet med ett stamträd som 
dignade av historiska namn, var 
i huvudsak en produkt av det 
”FÖRSTA GAMLA BERÖMDA” 
Mecca-blodet (se stamtavla). Hon 
hade sin fars massa och stora 
päls, morfaderns siluett. Huvu-
det var elegant, ögonen små och 
mörka och nosen lång. Skuldra, 
kors och svans u. a. Ryggen kort. 

>>

Steget fjädrande, men kunde ha 
varit längre. 
Moonjhet var den första i raden 
av mina importer med korrekt, 
starkt, muskulöst bakställ som 
gick i arv. Gentemot sina nordiska 
medsystrar jämförelsevis liten 
med sina 65 cm ö. m.

Hon hade ett befriande glatt tem-

perament som ibland förtogs av 
att hon blivit ”bullerskadad” vid 
avlastningen i Köpenhamn. Jag 
var själv med vid tillfället och 
såg vad som hände. I väntan på 
planet till Göteborg blev bur och 
hund stående på plattan i två tim-
mar. 

Därmed var en eventuell utställ-

påtagligt lik sin far. Men han fick 
tyvärr lite för mycket av sin mors 
”spröda” elegans. 

Om Ritari blivit född några år ti-
digare hade historien förmodligen 
varit en annan. Han hamnade i 
skuggan av alla pampiga Pana-
meric-avkommorna. Kombinatio-
nen var ren out-cross, bestod av 
en salig blandning olika individer. 
Modern var en i raden av dessa 
”blå svarta”, vars härstamning 
man ibland ifrågasätter (se stam-
tavla).

Jag ställde ut Ritari två gånger, er-
höll 2:a skl och cert. Jag kan inte 
säga att han var en dålig hund, 
men päls, substans och rörelser 
var inte i klass med Naskalis. 
Ändå tror jag att om Ritari hade 
fått para en tik närbesläktad med 
fadern hade det med all säkerhet 
blivit något bra. Han lämnade ef-
ter sig en kull född på kennel El 
Khyria. Inte särskilt minnesvärd, 
och så vitt jag vet avlade man inte 
vidare på avkomman.
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FERMOY DIDGERIDOO (LOOPIE)

I samma veva hade jag turen att 
bli närmare bekant med Marianne 
Fürst Danielsson. Välkänd globe-
trotter världen över och enaståen-
de domare. Tack vare henne blev 
jag ägare till Loopie, 10 månader 
gammal (se stamtavla). 

Han var den första i en lång rad 
invandrare från Australien. Ing-
en hade tidigare importerat en 
HUNDRAS från detta avlägsna 
land.

Didgeridoo var en imponerande 
syn. Reslig välkroppad med ena-
stående bröstdjup och omfång. 
Jag var naiv och helt övertygad 
att ”ingen” skulle ignorera den här 
hunden. Tyvärr! Somliga kände 
sig hotade. Han var alltför lovan-
de. Krafter gjorde sitt bästa för att 
få mig att ge upp. Höjda röster 
sade; ”han skall motarbetas han 
skall bort”. Jag förstår att min 
stackars hund retade gallfeber på 
somliga, för han var varken kön-
lös, liten eller lågbent.

Fastän huvudet var tyngre än 
Naskalis, så var nosen ådrad och 
av godtagbar längd. Blicken skarp 
och vaken. Skuldran något brant, 
men inte stel eller framskjuten. 
Bakstället bra, och svansen per-
fekt. Rörelserna var heller inget 
att klanka ner på. Han hade svikt i 
knä och has. Temperamentet var 
strålande, och jag hade kunnat 
köra bruks med honom.

Didgeridoo blev med lätthet 
champion. Återkom på ålderns 
höst i veteranklass. Ibland tog 
han CACIB från ungdomarna och 

även BIR. Folk gratulerade med 
orden ”jag trodde han var död”. 
En prominent utlänsk uppfödare 
som såg honom vinna utropade 
till en svensk dito ”varför i helvete 
har du inte använt den här hun-
den ? ” . Ja det kan man fråga sig.
När jag så här långt efteråt ser 
tillbaka med facit i hand, kan jag 
inte annat än beklaga att ingen 
använde Loopiet i aveln. VILKET 
SLÖSERI!

Didgeridoo hade stora likheter 
med brodern Fermoy Holy Joe 
som inte utan anledning blev 
en av Australiens värdefulla av-
elshundar (se även Psidiums 
stamtavla). När kända S. Littorin 
dömde Loopie påstod hon sig sett 
likheter mellan honom och Ama-
nullah Khan of Acklam från sena 
1940-talet. Hon påtalade deras 
gemensamma fel och förtjänster. 
För all del väldigt smickrande. 
Men jag vill inte gå så långt. Dä-
remot kände jag igen Loopie i 
Bo Bengtssons Bohems Waalph 
från tidigt 60-tal och Åge Gjetnes 
storvinnare High And Low samt 
familjen Collinges rastypiska Tells 
Nobodys Business. 

Till eftervärlden lämnade Loopie 
en nordisk, en svensk och en tysk 
champion. Samtliga med Prefixet 
JILDIRIM. Det var det hela.

>>

ningskarriär skjuten i sank. Jag 
ville ändå att folk skulle få se 
henne och därför ställdes hon ut 
en gång. Glädjande kom hon tvåa 
bland tikarna. 

Naskali/Moonjhet kombinationen 
lämnade efter sig 6 champions. 
Bl. a. JILDIRIM TAMARA som 
gick på export och blev champion 
i 8 länder samt världsvinnare. 

Moonmist kom till ett privat hem, 
var lydnadstränad, ställdes ut och 
blev ett år 2: a vinstrikaste tik.

Uppfödare gjorde helt naturligt 
tummen ner. Anmärkningsvärt då 
detta blev Naskalis sista kull.
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COASTWIND AXIS (STEPPER)

Då tilltänkta parningen gått om 
intet fixad David Roche fram en 
partner till Black Pearl. Stepper 
visade sig passa som ”handen 
i handsken”. Med sin extrema 
framtoning har jag förstått att 
han skrämde livet ur somliga och 

många hade svårt att acceptera 
en hund som den här. Han var 
något man aldrig tidigare hade 
sett. Lite för mycket av det goda 
och en aning överdriven.

På plussidan lång lång hals och 

FERMOY BLACK PEARL

För att lyckas inom hunderiet 
glöms det ofta bort, att man kan-
ske till en del har andra att tacka 
för framgången. Fürst Danielsson 
stod mig bi åter igen. Hon överta-
lade David Roche att sända mig 
Holy Joe’s tvååriga kullsyster. 
Hon var välkroppad och hade 
vackert rastypiskt huvud. Enligt 
”all” expertis den bästa skuldra 
och front, som man någon gång 
kunde minnas sig ha sett. Enda 
smolket i bägaren skulle i så fall 
vara ryggen. Vilken i rörelse ver-

kade en aningen svag. Hon blev 
emellertid snabbt champion, och 
ställdes därefter bara ut spora-
diskt.

Pearl utsågs av ”klubben” till 
1979, 1980 och 1981 års avelstik. 
Därefter tog man bort ”årets” i sta-
tistiken. Så kan det gå!

Hon lämnade efter sig en hel del 
minnesvärda stora vinnare, som 
i sin tur gjorde sig hörda. Många 
fick moderns förtjänster och slapp 

tack och lov svaga överlinjer.

Tanken var att para Pearl med El 
Khyrias Hazztafer. Fru Jernberg 
gick med på att låna ut honom. 
Sedan bröt hon överenskommel-
sen. Jag tycker att vi blev berö-
vade en presumtivt bra valpkull. 
Paret kompenserade varandra 
på ett utmärkt sätt. Pearl hade 
större volym och stabilitet i fron-
ten. Hazztafer kortare och starka-
re rygg samt bättre svans. Pearl 
gav järnet i ringen. Hazztafer var 

måttligt showig. BÄGGE HADE 
BÄTTRE RÖRELSER ÄN NÅ-
GON ANNAN AFGHANHUND 
VID DEN HÄR TIDEN; DE VAR 
RASTYPISKA OCH DESSUTOM 
GODA NEDÄRVARE. 

Det kan tyckas ”ironiskt”, men nio 
år senare knackade fru Jernberg 
på ”min” dörr. Hon ville låna en 
av mina importer, vars far var fal-
len efter Pearls kullbror Holy Joe. 
Den kullen förde åter fram kennel 
El Khyria i rampljuset.

dito ben med breda lår. Fram-
trädande brösbenskam samt or-
dentligt bröstdjup. Stark rygg med 
synliga höftben. Han var varken 
trång eller kohasig. Rörelserna ty-
piska tidigt Coastwind. Dvs kraft-
fulla svepande.

Axis mindre tilltalande egenska-
per får tillskrivas mödernet. Hans 
huvud var främmande och i det 
närmast stoppöst. Överarmen lite 
rak, korset brett men kort. Krop-
pen muskulös men saknade lite 
volym. Han kunde dessutom ha 
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NAZLIS CROCUS

När Dolly Christenson (Tajmahal) 
fick nys om att det i New York 
fanns en valpkull med svenskt på-
brå, blev hon eld och lågor. Före-
slog att vi tillsammans skulle köpa 
en av vardera könet. Det kom på 
min lott att ta hand om tiken Naz-
lis Crocus.

Köpet gick med raketfart, och 
jag fick varken tid eller tillfälle att 
tänka eller ångra tilltaget. Jag såg 
inte heller skymten av vare sig 
bilder eller film på ”stjärnskotten”.

Dagen D juli 1975 anlände till 
karantänen i Göteborg två för-
skrämda valpar i urusel kondition. 
Crocus och Cypress var sex må-
nader gamla men såg ut att vara 
fyra. Det hade i ärlighetens namn 
varit bättre och billigare om vi om-
gående hade återbördat valparna 
till modershuset. 

Fru Christenson var emellertid op-
timistisk. Valparna tar sig och jag 
skulle inte oroa mig. Nog tog dom 
sig alltid. För det första verkade 

det som om de här små monst-
ren inte hade en tanke på att sluta 
växa. På höjden! Jag hade föga 
hopp om att ”ankungarna” skulle 
utvecklas till ”vackra svanar”.

Jag hade kunnat överse med de 
mesta om de ”bara” hade rört sig 
sunt. Rörelserna förblev tyvärr 
groteska, ryggarna sjukligt korta, 
bakställen svaga. Långt senare 
fick jag av uppfödaren höra en 
”välbevarad hemlighet”. Nämligen 
att det förekom HD på mödernet. 

Allt var för den skull inte enbart 
negativt. Det fanns drag från de 
förgångna hos de här syskonen. 
Speciellt tiken som hade stora 
likheter med Amnullah Khan och 
Acklam-avkommor jag som ung 
såg hos Ingrid af Trolle på hennes 
El Kandahar kennel.

Paret hade vackra huvuden. Ras-
typiska ögon med orientaliskt 
mystiskt uttryck. Vilket man sällan 
eller aldrig ser numera.

>>

haft kortare hasor och större föt-
ter. Fast han hade drag av sin 
världsberömde far, så tycker jag 
ändå han liknade mera sin mor-
far (se stamtavla). Glädjande för 
mig så lämnade Axis högklassiga 
avkommor med den tik han var 
ämnad för. Mentalt som en katt, 
ljudlös mjuk och tillgiven samt 
ovanligt läraktig. Inte skygg men 
känslig och ännu en av mina hun-
dar som kunde gå lös överallt.

Jag ställde ut Axis långt efter det 
att hans valpar blivit champions. 
Då tog han sin titel förvånans-
värt snabbt (5 utställningar). Blev 
BIR och BIG som bäst. Vann 
några prestigefyllda avelsgrup-
per. Bl. a. under Mrs James Ed-

ward Clark, USA. Han blev årets 
avelshund inom sin ras. En och 
annan kanske kommer ihåg nå-
got Axis-barn. Där var JILDIRIM 
GOLD’N COPPER, toppvinnare 
1983, JILDIRIM GREY SPHINX, 
vinstrikaste tik tre år i rad 1978, 
79 och 80 samt JILDIRIM GREY 
PEARL 1981. Idag tror jag dom 
hade uppskattats mer och kan-
ske till och med tagits emot med 
öppna armar.

Det sorglustiga i kråksången är 
att Danmarks mest framstående 
uppfödare importerade flera år 
senaste en annan Abraxas-son, 
vars mor var helsyster till Pride of 
Stormhill som var far till Moonjhet 
Of Lampfighter.

Crocus var den bättre. Hon hade 
vackra linjer. Lång hals, bra 
skuldra och långt kors. När Kay 
Finch (Crown Crest) fick se hun-
darna röra sig frågade hon; Hur i 
himlens namn har du lyckats im-
portera något sådant som det här. 
Har du tänkt avla på dem? Som 
tur var gjorde jag det inte. 

Det må så vara att kombinationen 
verkade lovande. Min uppfattning 
är att om inte föräldrarna är av 
hög klass eller passar varandra, 
spelar det ingen roll hur bra stam-

tavlan synes vara. Somliga indivi-
der eller blodslinjer går inte ihop 
(se stamtavla).
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Några av mina storvulna planer 
gick om intet. Tikar tomma och 
hundar stod inte till buds. Det var 
därför som jag antog erbjudandet 
att kvitta en valp mot en fyraårig 
hane. Jag fick för mig att han 
skulle passa till en av mina tikar 
för han hade starka blodsband 
med både Naskali och Moonjhet 
(se stamtavla). Sagt och gjort! Il-
lusion Do Vale Negro flögs från 

Portugal till privat karantän i Eng-
land.

Bogie visade sig vara en fascine-
rande uppenbarelse på mera än 
ett sätt, inte minst mentalt. Avvek 
inte heller alltför mycket från det 
man tidigare varit van att se. Men 
när ingen ens kunde tänkas vilja 
använda honom i aveln blev jag 
till en början lite förvånad. Man 

ILLUSION DO VALE NEGRO (BOGIE)

FERMOY GUNNEDAH (NICKE)

”Australia calling”; Fermoy Gun-
nedah damp ner i Sverige av 
en slump. David Roche ringde 
mig och ville sända hunden 
som gåva. Och han var överty-
gad om att Nicke skulle passa 
till Axis-döttrarna. Stamtavlan 
innehöll många heta namn, det 
kanske tarvas en förklaring. De 
här TIDIGA VÄRLDSBERÖMDA 
COASTWIND-HUNDARNA hade 
mycket lite gemensamt med en 
del av dessa tunna spindelika 
namnar från 1990 och 2000 ta-

let, som passerar revy på Fa-
cebook. Vid närmare påseende 
var Gunnedah mer lik sin far och 
farmor än övriga komponenter 
i stamtavlan. Utom då det gäller 
pälsen som var bomullslik, snålt 
tilltagen och en mardröm. Ett arv 
från modern (se stamtavla). Mer 
än någonsin intog fortfarande 
pälsmonstren våra utställnings 
ringar. Därför var det inte lönt att 
ställa ut honom och tro man hade 
en chans att vinna. Men Gunne-
dah var en stilfull hund som syn-

tes i mängden. Långhalsad och 
högbent med härlig topline. Han 
hade sin farmors vackra huvud. 
Rörelserna var u. a. Han betäckte 
en av fodertikarna och i ett svagt 
ögonblick lovade jag E. Boman 
att hon skulle få ta första kullen 
i sitt namn. Anledningen till min 
generositet var att nästan samti-
digt hade en annan tik blivit inse-
minerad med sperma från USA. 
Gunnedah-kullen resulterade i 
bl. a. ett vinstrikt syskonpar som 
lät höra talas om sig och de blev 

snabbt champions. Hanen satte 
Birgitta Runmarker fram till BIG 
på Öland. Systern vann för Bo 
Bengtsson. De hade stora likhe-
ter med Coastwind Phobos. Där-
för var det kanske inte så konstigt 
att när Richard Souza var i Sve-
rige så satte han hanhunden till 
BIM på en specialutställning och 
en El Khyria tik till BIR.

Några provrörsbarn såg aldrig da-
gens ljus och jag fick stå där med 
lång näsa.

kan kanske skylla på att vindarna 
började vända. 

Plötsligt översvämmades ut-
ställningsringarna av en speciell 
hundtyp. Med ens skulle ”allt” 
vara smått, black/silver och helst 

från en och samma kennel. Kan-
ske en naturlig och ofrånkomlig 
utveckling. Vad vet jag? I vart fall 
var Bogie en kraftfull sund hund. 
Präglad av Mecca Tajma Khan of 
Tajmir och i viss mån Pandora of 
Stormhill. Han hade med säker-
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På väg hem från en utställning 
råkade jag på Birgitha Runmar-
ker, som berättade att hon hade 
blivit erbjuden en afghanvalp från 
Australien. Själv kunde hon inte 
ta hand om den och andra tillfrå-
gade visade inget intresse. Därför 
gick bollen vidare till mig. 
Hunden var närbesläktad med 
Black Pearl och Didgeridoo. Som 
av en händelse råkade jag känna 
ägarinnan till täckhunden och 
via henne kom jag i kontakt med 
uppfödaren. Jag visste om att 
kombinationen var gjord tidigare 
med mycket gott resultat. Alla i 
den kullen var champions och 
mer därtill.

Min ”påtänkta” valp var som fa-
dern oyster-brindle. Men för för-
sta gången ställde jag som villkor 
att själv få välja valp, i annat fall 
skulle det inte bli något köp. Efter 
mycket schackrande hit och dit 
valde jag till slut Rahzmundahs 
Psidium. Med viss tvekan på 
grund av hans färg, rödbrindle-
domino. Sudden var något nytt, 
värt att notera då han i stora drag 
liknade sin mor och en hel del 
hundar bakom henne (se stam-
tavla). 

Jag drog en lättnadens suck då 
han en sen vinterkväll 1983 kom 
infarandes genom dörren, som 
om han bara varit borta en kort 
tid. Han tog mig med storm, dom 
andra hundarna på sängen. 

Varhelst han visade sig drog han 
till sig andras blickar. Tempera-
ment och skönhet i kombination 
är det som gjorde honom till den 
han blev. Vinstrik, beundrad och 
älskad av dom som kom honom 
nära. Andra hundar verkade ty sig 
till honom, sökte hans sällskap. 

Det var en hund med stor pondus 
och som sprudlade av livsglädje. 
Jag var ”hundra” på att den här 
gången skulle ”min import” klara 
sig från den värsta kritiken. Allra 
helst då det fanns personer som 
talade sig varma för varan och jag 
var smart som väntade med att 
ställa ut honom. Jag lät ”andra” 
sköta marknadsföringen. 

Premiärutställningen gick av sta-
peln februari 1984 i Helsingfors. 
Ryktet om att vi vunnit BIR, BIG 
och BIS 4:a hann före oss hem 
till Sverige. Där gick telefonerna 
varma. 

Några veckor därefter var det 
Stockholm som stod på tur och 
där vann han också. En månad 
senare - Jönköping där han under 
stort tumultartat jubel kammade 
hem sitt första BEST IN SHOW. 
Sen vann han och sen… Sex 
starter det året var tillräckligt för 
nomineringen årets vinstrikaste 
vinthund. 

Elva utställningar senare 1985 
snubblade han på målsnöret och 

RAHZMUNDAHS PSIDIUM (SUDDEN)

het passat bra till en del dåtida 
taniga benrangel. 

Sammantaget hade Bogie vack-
ert huvud, bra skuldra och bröst-
djup. Ryggen rak, men i biffigaste 
laget. Var rund över korset och 
saknade framträdande höftben. 
Rörelserna var varken bättre el-
ler sämre än många andras men 
steget kunde ha varit längre. För 
övrigt fanns inte särskilt mycket 
att klaga över. Det skulle i så fall 
vara en antydan till svaghet i ha-
sen. Rätt vanligt och som synes 

allmänt accepterat. Men sällan 
förekommande bland hundar 
med Fermoy eller Coastwind 
bakgrund, de var kända för sina 
starka bakställ.

Förutom hund fanns en intressant 
historia med i bagaget; Bogies 
första ägare kunde inte klara av 
pälsen och lämnade honom vind 
för våg. Han släpptes ut på mor-
gonen och återkom på kvällen för 
att äta och sova. Samma proce-
dur dag ut och dag in ända tills 
uppfödaren återköpte hunden. 

Och han lär ha varit far till en del 
lösspringande hundar. Tack vare 
det fria livet blev Bogie en ”cool 
och gatusmart” hund. Kunde gå 
lös på egen hand runt Ödeshög, 
utan att skapa panik eller oreda. 
Han blev därför mycket omtyckt 
bland ”vanligt” folk. Bogie var den 
enda afghanhunden jag någon 
gång sett, som tittade till vänster, 
höger, vänster innan han korsade 
en gata. 

Utställningsdebuten blev en full-
träff. BIR, BIG och BIS 2:a i Mal-

mö, och vi hamnade i TV.
Året därpå blev ”sorgens år”. Bo-
gies utvalda förlorade alla sina 
sex fullgångna valpar på grund av 
slarv. En oerfaren jourveterinär 
tordes inte snitta tiken. Som om 
detta inte var nog, inte långt där-
efter hade jag även förlorat Bogie. 
Det var ingen annan än jag som 
drog nytta av portugisen. Tre dyr-
köpta valpar var allt han lämnade 
efter sig på kenneln. Samtliga 
champions. Den ena t. o. m. nord-
isk champion, en mycket vacker 
tik.

slutade som 2:a vinstrikaste hun-
den alla raser. Sista utställningen 
gav lite besk eftersmak. Det var 
många, många utställare och 
uppfödare av ”andra raser” som 
var övertygade om att han skulle 
stå som segrare. Men, men, för 
första och enda gången kom han 
inte bland de främsta (på den ti-
den gav till och med BIR poäng). 

Det gav mig en tankeställare, och 
jag beslöt att ”aldrig” mer ställa ut 
den här hunden. Vid dryga tre års 
ålder drogs Psidium tillbaka från 

utställningscirkusen. Jag är tack-
sam och glad över all framgång, 
men glädjen var ändå störst när 
man såg hans avkommor vinna år 
efter år. Och att en av hans son-
döttrar snuvade åt sig den åtrå-
värda titeln ”Guldhunden”. 

Psidium blev räddningen för 
många uppfödare. Beviset fanns 
där ute i ringarna i form av avkom-
mor som i sin tur reproducerade 
sig och spred generna vidare ut 
över världen.
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ENROH QUO MINX (BRANDO) 1986 fick jag långväga gäster från 
Australien, medlemmar ur Quom-
klanen. Det blev en minnesvärd 
färd genom hundvärlden, där det 
vändes ut och in på allt och alla. 

Väl hemkommen måste man ha 
haft intensiva överläggningar, 
för det dröjde inte länge förän 
jag blev erbjuden treåriga hanen 
ENROH QUO MINX (obs stav-
ningen). Man påstod att han såg 
”svensk” ut och var ”exakt” den 
typ vi svenskar föredrog (vid det 
här laget var det bara jag, fru C. 
Jernberg, Åge Gjetnes och Maja 
Allander dom enda som hade 
upptäckt Psidiums potential).

Jag köpte Brando, den dyraste 
av alla mina importer, han var ju 
Gud bevars Australien-champion. 
För all del rätt tilltalande om man 
nu råkar föredra den här sortens 
hund, traditionellt black/silver fär-
gad. Och nog såg han svensk ut 
alltid. Det kanske låter grymt men 

jag hoppade inte jämfota av glädje 
då jag fått hem honom. Jag tyckte 
han var lite av en bluff. Dessutom 
var han inte i utställningsskick. 

Brando hade vackert huvud, 
men intrycket förtogs av det låga 
”Mona-Lisa” lika hårfästet och för-
skräckliga ”bockskägget”. Som 
sällan eller aldrig förekom förr 
i tiden på våra Afghaner. I dag 
klappar ägare och en del domare 
i händerna av förtjusning över 
detta framavlade fenomen. Jag 
tycker inte det hör hemma på en 
rastypiska Afghanhund, haklinjen 
och den vackra profilen försvin-
ner. 

Jag är även förvånad att domare 
tillåter hundar komma in i ringen 
med rakade ”TV-antenn”-lika 
svansar och hårt nedtrimmade 
”pelikan”-halsar. Förr hade detta 
aldrig tolererats av våra domare. 

Den här ”modetrenden” anamma-

QUOM ILKA TROUSASNAKE (FUNNY)

Påhejad av Krause Sydow anlän-
de hösten 84 Psidiums halvsys-
ter. Flertalet av mina tikar började 
komma till åren eller hade lämnat 
jordelivet.

Quom Ilka Trousasnake var nära 
nog en feminin upplaga av sin 
far och farfars far (se stamtavla). 
Hennes bakgrund kunde inte ha 
varit bättre och resultatet blev 
därefter, med fyra generationer 
av goda nedärvare i rakt nedsti-
gande led bakom sig. Det är lätt 
att ösa superlativer över sina hun-
dar, men som alla vet, ”smaken 
är som baken delad”. Den felfria 
hunden lär ju inte existera, fast 
JAG tror mig ha sett en och an-
nan under alla år. Dock INTE vare 
sig uppfödda eller ägda av mig. 
 
Funny hade rörelser i klass med 
Psidium. En del ansåg att hon till 
och med rörde sig bättre. Hennes 
huvud var ”sött”, men i mitt tycke 
aningen modernt och lite sto-
plöst. Ögonen mörka men stora, 
uttrycket inte särskilt orientaliskt 
kanske på grund av färgen, och 
jag hade önskat att hon varit guld-
färgad med svart mask. Svansen 
var inte helt sluten i en ring och 
lite fladdrig. För övrigt var Funny 
en mycket välskapt högklassig 
tik. Hon blev 1987 parad med 
Psidium-sonen Ch Jildirim Cover 
Boy. Det visade sig bli min allra 
sista valpkull (om man bortser 
från en kull född 1997/98 i Austra-
lien), ett fint slut som uppfödare. 
En tikvalp, Jildirim Fanny By Gas-
light blev i kennel Sandmans ägo 
champion och lämnade avkomma 
som fann vägen tillbaka till Aus-
tralien. 

Funny var den bästa mor jag 
någonsin varit ägare till: hade 
mycket lätt för att föda. Gjorde 
det snabbt och älskade sina små 
långt efter att de blivit avvanda. 
Utan bråk hjälpte hon till med an-
dra valpar i kenneln och adopte-
rade allt som kom i hennes väg. 
Av den anledningen lånade jag ut 
tiken två gånger till G. Håkansson 
och fodervärden E. Boman. Fun-
ny födde sina valpar hos mig och 
när de var avvanda lämnades de 
över till damerna som stod som 
uppfödare till varsin kull.

Kända vinstrika Psidium-sonen El 
Khyrias Never Say Never Again 
var far till Håkanssons kull. Även 
om fru Håkansson var en av de 
entusiastiska nybörjarna så borde 
dessa valpar ha väckt nyfikenhet 
bland valpköpare och uppfödar-
eliten. Varken ägare eller uppfö-
dare till täckhunden bemödade 
sig med att fråga vare sig mig 
eller uppfödaren vad vi tyckte 
om kullen. Det var bara herrarna 
Hagman och Sandström som 
hade förstånd att ta sig an en tik. 
Övriga i kullen såg försvinna ut i 
det okända och Håkansson slu-
tade föda upp. 

Funny ställdes bara ut 1987, blev 
på första utställningen BIR och 
BG 3:a. Tre starter senare svensk 
norsk champion och ”listad” årets 
vinstrikaste afghantik.
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QUOM UNCANNY X-MAN (MANNIX)

1987 var min uppfödargärning 
zu Ende. Jag gav bort alla hun-
dar. Besökte ibland en och an-
nan utställning, somliga år ingen 
alls. Jag var ofta utomlands, bl. 
a. i Australien och hade där en 

valpkull efter en tik jag leasat från 
USA. Men när L&R Johnsson från 
Örebro fick för sig att börja med 
uppfödning i liten skala, hjälpte 
jag dem att hitta en hane som 
de själva skulle ta hand om, men 

samäga med mig. Hit kom Quom 
Uncanny X-Man vars far var kull-
broder  till Quom Ilka Trousasna-
ke. Modern var ren Calahorra (se 
stamtavla). 

Tyvärr fick familjen skrinlägga 
alla avelsplaner. ”storken” kom 
på besök istället tre gånger i rad. 
I vanlig ordning var det ingen som 
frågade efter Mannix. Hade vi haft 
den här hunden idag då hade jag 

des bland nybörjare på 2000-ta-
let. Om man frågade varför så 
fick man till svar att de tyckte det 
var snyggt. Visst kan man trimma 
bort ett och annat hårstrå, efter-
som det är vårt eget fel att vi har 
avlat fram dessa jättepälsar. Men 
att likt en furie raka av päls på 
hals och svans är galet.

Jag kom visst ifrån ämnet! I vil-
ket fall så var Brando inte särskilt 
högbent och liksom sin far liten.  
Där upphör tyvärr likheterna. Bo-
ven i dramat kan vara modern 
och dennes mor (se stamtavla). 

För det första tycker jag han hade 
för kort rygg och kors. Bakbenen 
var förhållandevis längre än fram-
benen, ras(o)typiskt övervinklade 
med märkligt ”onormalt” korta ha-
sor. Om man av en händelse drog 
ut hans bakben för mycket och 
pillade på honom i onödan blev 
rygglinjen sluttande. 

Rörelserna var ett kapitel för sig. 
Han hade långt steg bak men inte 
fram och ringa spänst i knä och 
has. Pendlade med bakbenen likt 
en ”klockpendel”, och lyfte knappt 
fötterna från marken. Därutöver 
var han svårvisad, vilket jag tror 
berodde på hans psyke. Det ver-
kade som om hans hjärna sade 
till honom ”spring allt vad tygen 
håller”, inte speciellt smart vilket 
resulterade i att ryggen blev karp. 

Jag ställde ut honom två gånger 

utan större entusiasm och gjorde 
honom till dubbelchampion. 

Brando ingick ALDRIG i mitt 
avelsprogram, inte ens i tanke-
världen. Sedermera gav jag bort 

honom GRATIS till en valpkö-
pare tillika uppfödare som ställde 
ut hunden och han lär ha vunnit 
stort, t. o. m. Best In Show och 
kunde sätta internationell framför 
tidigare tilldelade titlar. 

Han lämnade efter sig avkomma 
både i Australien och hos den nya 
ägaren.
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satt en rejäl slant på att han skulle 
passa en och annan tik från kenn-
larna Mandinah och Khaos.

I början på 1990-talet var många 
medvetna om att mina kontakter 
”down under” kunde öppna dör-

rar. Krause Sydow ville skicka hit 
en tik för att få henne parad med 
en Psidium-son som hon själv 
hade sett ut. Jag ville på inget 
vis starta karusellen igen. Her-
rarna Sandström/Hagman hade 
två tikar från mig och var på jakt 

efter en avelshund: Jag sam-
manförde herrarna med Colleen. 
Som  tur och stor lycka för kennel 
Sandmans valde de tiken i stället 
för en hane. Föreningen Syringa 
Somewhere Over The  Rainbow 
och Quom Whistlebait Wanda 

gav eko i hundvärlden. Kombi-
nationen ”klickade”. Colleen fick 
tillbaka en hanvalp. Familjen Col-
linge en ovärderlig avelstik.

När jag med hjälp av mina dagböcker går tillbaka till tiden 
då jag tog in Fermoy-paret, då slår det mig att det var 
som att öppna ”PANDORAS ASK”. Hundarna frammana-
de konkurrenternas sämsta sidor; avundsjuka, förtal och 
personliga angrepp. Några hade till och med mage att ta 
upp jakten på David Roche i hopp om att kunna komma 
över en Fermoy-hund. När en av dessa - dessutom en 
domare -  blivit nekad, flyttade han över sin frustration på 
mig och mina hundar.

Använde man Naskali, hans halvbröder eller fader, då 
vara allting frid och fröjd. Alla satt ju i samma båt.

Chocken blev stor när jag återkom 2015 och fick se hur 
det var ställt med vår ras. Jag såg nästan inga uppfödare 
eller utställare från förr, de var puts väck. Såg att anmäl-
ningssiffrorna nått botten och till och med var lägre än på 
1960-talet.

Av Psidium syntes inte ett spår, däremot avtryck från 
dussintalet nya importer och meningslösa parningar. Det 
är till att gå över ån efter vatten, vill jag lova. Gränserna 
hade öppnats sedan sist och det var fritt fram att para 
och ställa ut runt jordens alla hörn.

Senaste året har ni utställare för det mesta varit en pate-
tisk syn. Häckandes likt fåglar i era utställningstält, med 
uppgivna anleten och tom blick, har många av er inte 
ens orkat följa med vad som händer i ringarna. Man talar 
villigt om vilken hund som är den givna vinnaren innan 
bedömningen ens börjat. Jag förstår er apati.

KORRUPTION, mygel och båg förekommer överallt i 
vårt samhälle. Den som tror att hundsporten skulle vara 
förskonad är verkligen naiv. Det har blivit en ”fåfängans 
marknad”. 

Så sent som i höstas råkade jag på en av de där över-
lägsna auktoriteterna. Och vi gick i clinch. Surt frågade 
han mig varför jag inte blivit domare, när jag trodde mig 
veta allt.

Men tro det eller ej! Jag sökte faktiskt i mitten av 1980-ta-
let. Svarade på frågor, uppfyllde alla krav, hade till och 
med referenser från en av ”dom åtta högsta hönsen” i 
FCI. Jag skulle bli kallad till intervju. Någon kallelse kom 
aldrig och jag brydde mig inte. Hade flera andra intres-
sen. I efterhand fick jag från mycket tillförlitligt håll veta 
att dåvarande ordföranden i SKK ansåg att PERSONER 

MED MIN LÄGGNING VAR INTE ÖNSKVÄRDA. Idag 
kan man se en hel del REGNBÅGSBARN trippa omkring 
både i och utanför ringarna. Senare blev jag ombedd att 
söka på nytt. Men mina kunskaper var alldeles för värde-
fulla för att slopas bort i onödan.

Jag säger som Marthin Luther King; I HAVE A DREAM 
att ER SOM DET BERÖR slutar snegla på hundens tidi-
gare meriter och kommer till insikt att den är inte vack-
rare efter efter 200 BIS eller blivit champion på Sumatra 
och Java. Att ni dömer hunden för dagen, och inte missar 
en eventuell vinnare som kommer bakefter. Att ni slutar 
med ”snördomeriet” och förstår att profilerade uppvisares 
hundar inte alltid är vinnaren. Att ni som får ångest över 
att döma vår ras, stig åt sidan och avsäg er uppdraget.

I HAVE A DREAM att uppfödare och utställare skippar 
avundsjukan och istället gläds åt om man händelsevis 
skulle få se en värdig vacker vinnare. Att ni börjar prata 
med varandra som vi gjorde förr i tiden oavsett vilket lä-
ger hunden kommer ifrån. Studera rasens ursprung och 
utveckling, där finns mycket att lära. Dela med er avels-
planer, erfarenheter och genetiska kunskaper om ni har 
några. Att babbla namn och titlar är meningslöst. Lär er 
istället känna hundarna bakom namnen. Träffas, umgås 
och åk och titta på varandras valpar, även om ni föredrar 
en annan kenneltyp. Alltid lär man sig något.

Mångfalden av topphundar lär vi väl aldrig mera få upp-
leva. Inte heller överflödet av kunniga rasspecialister. 
”MEN HAV FÖRTRÖSTAN” för ljuset i tunneln behöver 
inte nödvändigtvis vara ett tåg. 

På Strömsholmsutställningen nu senast såg i alla fall 
JAG ljuset i form av det vinnarparet och dom två norska 
veteranerna. Ett möte mellan nutid och dåtid. Dessa hun-
dar borde mindre bemedlade domare och utställare ta 
sig en titt på, inte bara en gång utan flera.

Alla år i hundvärlden har lärt mig att utställningar 
är ett spel. Ibland med höga insatser och godtyck-
lig utdelning. Är man införstådd med detta, så kan 
hunduppfödning och utställningar vara ett trevligt 
fritidsnöje.

*



Foto Maud Fast / Ad by Marie Palmqvist

2009-05-25 -- 2017-12-25 
C.I.B NORD CH YHAZIN FINDERS KEEPERS



debuterade på lure coursing

ny finsk, svensk och estnisk champion fjärde plats i open på Crufts, ny internationell champion, 
ny estnisk champion och tredje vinstrikaste tik i Finland

SCENTED COUNTER STRIKE 
SE, FI & EE CH YHAZIN FREELANCER

C.I.B, SE, FI, NO, DK, EE & BY CH FI JW-15, NORD JW-15 PRAMYA EYES ON ME PLEASE
OWNER MAUD FAST

Foto Kirsi Nousiainen & Maud Fast / Ad by Marie Palmqvist
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OG TRENING MED AFGHANSK MYNDER
BESKYTTELSE AV PELS
Text & foto Mette Magenta

Etter flere år med med en stor interesse for 
hundeutstillinger ble vi nok litt lei, både hun-
dene og jeg. De hadde fått mange titler og 
championater og jeg følte for å gå litt vidre og 
lære nye ting innen hundeaktiviter, men hva 
slags aktivitet kan man gjøre med en afghaner 
med pels, foruten om LC?

Jeg mange år bak meg som hundekjører og 
er glad i lange turer i skogen og på fjellet, men 
da med andre hunderaser en afghanere, men 
tenkte at med det riktige utstyret vil de sikkert 
ha like stor glede av dette som andre hunder.

Jeg begynte å sy (under navnet urban afghan) 
forskjellige Leggingser for å beskytte pelsen 
mot kvister, blader, frø osv…på barmark se-
songen og på vinteren mot snø, is, frost og 
kladder mellom potene. 

Kom til slutt frem til egnede matrialer og pass-
formen som kunne tåle både slitasje og holde 
seg på plass uten å floke til pelsen under.

Også vester i egnet materiale som gjør at man 
kan ha på seletøy med minimal slitasje, syn-
tes å fungere fint til de fleste seler og typer og  
trekkhund arbeid.

Min erfaring så langt er at Afghanske mynder 
har sterke kropper, god kjerne muskulatur og 
liker å være utendørs å trene, om de får lov. 
De liker å lære nye ting og er flinke til å jobbe 
mental. Tror at en utfordring er bare interes-
sant og utviklende for de fleste av dem.

Vi har tatt en ting av gangen, men i mange 
av trekk aktivitetene er både seletøy og ut-
styr det samme. Ved canicross/snøreløping 
brukes den samme Nome- trekkhund selen, 
med strikk og belte som snørekjøring, eller på 
sparkesykkel på barmark, eller kickspark på 
vinteren.

Også kommando ordene er de samme og er 
lurt å trene på før man kommer opp i fart!
Kommando ordene vi bruker er; 
Frem! For å starte opp eller ved passering av 
noen.
Høyre og venstre, i veikryss.
Stå!, for å stoppe.
Rolig! for å roe ned og slakke av farten I feks 
utforbakker.
Jeg bruker også «følg med!» ofte, for å holde 
fokus på de de gjør.

Det er veldig viktig å varme opp muskulatur 
før man belaster større muskelgrupper og å 
trappe ned, gå ned hunden, etter trening. Det-
te er for å unngå skader og for å få mest mulig 
utbytte av treningen.

Etter å ha sett hvor gøy afghaneren opplever 
trekk aktiviteter i fart, ville jeg utfordre dem ved 
å lære «dragweight» som er mer lik en styrke-
trening for hunder,  som der mennesker trener 
med vekter på treningsstudio. Dette foregår 
I et rolig tempo på en kortere tid og kortere 
strekninger.

Gemma og Shan med skreddersydde dragweightseler og kjettingvekt.

Bilden till vänster
Kickspark kan brukes både på 

veier og i skiløypa.
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Jeg fikk råd og tips av profesjonelle weight-
pull utøvere og selemakere, for å selv lage 
en skreddersydd sele for mynder, som sitter 
perfekt på den smale, benete myndekroppen. 
Den er polstret med foret fleece og fake pels 
rundt halsen og sitter den som støpt.

Man starter med en vekt på ca 10% av hun-
dens kroppsvekt, som hunden trekker etter 
seg. De fleste bruker kjettinger som vekt, da 
disse glir lett over terrenget og tåler mye sli-
tasje.

Dragweight er en fin måte å lære hunder 
«trekketekknikken» som den kan videreføre til 
å trekke kickspark eller ved canicross løping. 
Å trekke på noe, er noe de må forstå mentalt. 
Etterhvert vil de assosiere at de kan trekke når 
trekkhund-selene deres hente frem, derfor er 
det lurt å kun bruke seler når de får lov til å 
trekke.

En fin uke for oss med hunde aktivisering kan 
være trekkarbeid på morgen eller kveldsturen 
2 til 3 ganger i uken og løpe løs på morgen 
eller kveldsturene 4 ganger i uken, samt gå tur 
og sosialiserings turer 3 ganger i uken. 

Vi har badedag en dag i uken, hvor vi bader 
med hundeshampoo og balsam. Jeg lar bal-
samen sitte igjen i pelsen, da jeg tror den be-
skytter hårene mot støv og veiforurensning, 
samt snø og annet. Etter at balsamen er på-
ført den våte pelsen får de ligge med varme 
frotté badekåper ca 1 time, før utbørsting og 
tørking med føner. Tror det er viktig at de tør-
kes helt tørre hver gang.

Jeg er også tilhenger av å bruke dekken både 
på unge og eldre hunder for å beskytte både 
ledd og organer for vind, kulde og regn. Varme 
hunder kan bruke sin energi på å holde seg 
friske og glade. 

Vi bruker snodder ved foring og en hund har 
strikker på ørene for å beskytte pelsen, mens 
den andre vrir seg unna både snodd og strik-
ker på kort tid, så hun går uten da hun trives 
best med det.

Helt på tampen vil jeg også nevne at en af-
ghaner kan bære kløv/backpack på turer. Det 
behover ikke være så tung vekt, men ekstra 
tøy, sitteunderlag og lignende kan være både 
gøy og nyttig.

Jeg har ikke funnet en kløv som passer i en 
dyrebutikken enda, så har heklet en i bomull 
selv. Den er myk, lett og sitter godt på mynde 
kroppen.

Ønsker alle en morsom aktivisering og tre-
nings tid med sine afghanere og håper flere vil 
bli inspirerte til å legge ut på tur i skog og fjell 
med myndene sine. God tur!

Beste hilsen fra
Mette Magenta, Gemma og Shan. *

Canicrosstur i skogen er både morsomt og superbra mosjon både för hunde og eiere.

Bilden till höger
Gemma med heklet kløv og 

potesokker på tur i vinterfjellet.
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Historik

När det kommer till pälsvård har mycket förändrats sedan de första afghanerna gjorde entré på svenska mark. På 1950-talet hade man 
ett schampo, och man använde inget balsam. Schampots innehåll var rätt tvivelaktigt (det påstods att det innehöll DDT) och uppfö-
darna uppmanade valpköparna att inte bada hundarna för ofta. Man använde karda, kam och till och med rotborste, och tovor reddes 
ut genom att blöta ner pälsen med 95% sprit och sedan reda ut med en strumpsticka. 

På 1960-talet började man importera Vita Coat schampo från England, i flaskor med en pudel på och med en svag doft av kokos. Det 
som man dock bör komma ihåg är att på 1950- och 1960-talet var pälsstrukturen annorlunda, och även om den dåtida pälsvården var 
hårdhänt och slet på pälsen, så klarade den silkeslena, nästan nylonlika glänsande pälsen det bättre än den päls som som senare 
skulle komma in, med en mera bomullslik struktur.  

På 1970-talet började olika balsam marknadsföras, och vann stort gehör bland pälshundsägarna. Då jag fick min första afghan i slutet 
av 1970-talet var balsam redan en självklarhet. Man började skydda pälsen inför utställning, det fanns regnoveraller att köpa, och man 
använde matmössa till hunden. Att skydda öronen genom snoddning skulle det dock ännu dröja många år innan man började med.

PÄLSVÅRD
Text & foto Maud Fast

Grunden för all pälsvård är en välmående 
hund. När hunden äter mångsidigt, är frisk, av-
maskad, välmotionerad och mentalt stimule-
rad är dess päls i ett så bra skick som den för 
den individen kan vara. Kvaliteten i päls varie-
rar stort idag, och en genetiskt besvärlig och 
jobbig kvalitet kan aldrig bli bra hur väl hunden 
än mår, men en genetiskt bra päls kan bli dålig 
när huden mår dålig. Det tar dessutom tid at få 
ordning på pälsen igen. 

En annan viktig hörnsten för pälsvården är 
goda rutiner. En päls som regelbundet badas 
och borstas hinner inte bli tovig. Att reda ut 
tovor sliter alltid på pälsen, hur försiktig man Babybadkar.

Bad på trim. Foto Linda Ekberg

Badkar byggt av plastlåda och stativ med 
avtappningsventil i botten.

Hydrobath. Foto Sinttu Kervinen

Boosterbad.
Foto Linda Ekberg

än är. Det kan betyda att när hunden är i tov-
perioden där mellan ett och två års ålder får 
man bada med kortare tid emellan än vad man 
normalt gör, men på sikt lönar det sig. En tik 
som släpper päls efter löpet kan behöva tä-
tare bad, liksom alla hundar när det är ovan-
ligt smutsig väderlek. Det går inte riktigt att ge 
några riktlinjer, men man får ganska snabbt 
en fingertoppskänsla för när man skall minska 
tiden mellan baden.

Själva badet kan genomföras på många olika 
vis, och här gäller det nog bara att hitta den 
rätta metoden. För din egen rygg är det allra 
bästa att ha hunden i ett upphöjt badkar. På 
marknaden finns många olika modeller att 
köpa, men man kan också om man har eller 
känner någon med lämplig utrustning svetsa 
ihop en ram till en vanlig platslåda (se bild). 

Ett hydrobath har en inbyggd pump som dri-
ver runt vattnet, samma funktion kan man få 
till stånd med en dränkbar pump avsedd för 
trädgårdsdammar. Det går åt mindre vatten 
och medel på detta vis, och det ökade trycket i 
systemet gör att hundens päls blir effektivt ren 
utan att man behöver gnugga den. Om man 
inte har hydrobath eller pump blir hundens 
päls snabbast blöt om man sänker ner den i 
vatten med schampoo i, att med bara duschen 
blöta ner en tjock hanhundspäls tar tid och det 
går åt mycket vatten! Man kan använda ett 
babybadkar eller plastlåda av den lite större 
modellen som hunden ligger ner i, eller med 
en hink och en svamp blöta ner pälsen (hun-
den står i hinken med ett ben i taget och man 
böter pälsen ovanför med svampen). Det går 
snabbare om det finns lite schampo i vattnet. 

Jag brukar tvätta med schampo två gånger, 
den första gången i blötläggningsvattnet, 
sedan skölja ur, och därefter med schampo 
utblandat med vatten i en blandflaska. När 
man arbetar in schampot gäller det att inte 
gnugga, då det kan ge nya tovor. Efter den 
andra schamponeringen är det viktigt att nog-
grant skölja ur allt schampo innan man arbetar 
in balsam i pälsen. En del föredrar att arbeta 
in en mindre utspädd balsam-vatten bland-
ning och skölja ur, medan andra föredrar en 
hög utspädning, och balsamet lämnas sedan 
i pälsen. Jag har använt båda metoderna, be-
roende av vilket balsam det är frågan om och 
hurdan hundens päls är. 

Jag brukar låta hunden ligga en stund under 
handdukar för att suga upp det värsta innan 



29

jag börjar föna. Men även här varierar det 
från ägare till ägare hur man gör, endel låter 
hunden helt självtorka utom när det är ut-
ställningsbad, andra börjar föna direkt efter 
att hunden kommit från badet. Man kan föna 
hunden ståendes och man kan föna  med 
hunden liggandes. Även fönandet är något 
som lönar sig lära valpen i små portioner och i 
god tid. Det är inte roligt med en junior i värsta 
tovperioden som inte är van att bli fönas och 
borstad! Grundidén är att blåsa med fönen i 
pälsens riktning, och med lång jämna tag bor-
sta, då sliter man minst på pälsen och får det 
rakaste resultatet. Om det finns tovor i pälsen 
kan man sätta upp pälsen runtom med kläm-
mor så den in faller ner i vägen medan man 
reder ut tovan. Enklast arbetar man med en 
golvfön som låter en använda båda händerna 
till pälsen. En bra handfön behöver inte myck-
et mera tid än en golvfön, men jag upplever 
själv att det är besvärligt att bara ha en hand 
ledig. Det finns för handfönar böjbara ställ-
ningar som avhjälper problemet, jag har dock 
inte någon egen erfarenhet av huruvida de är 
praktiska eller ej. 

Till vardags skyddar jag mina hundars päls 
genom att snodda öronen, antingen med bara 
gummiband eller med tunna plast avsedda för 
att snodda. I sig tycker jag gummiband räcker, 
men min äldre tik leker väldigt gärna med lek-
saker, och får lätt in hela det snoddade örat i 
munnen. För att inte riskera att hon biter av 
hela den snoddade tofsen brukar jag lägga 
plast runt tofsen och knyta upp den till små 
knyten. Både när man snoddar och när man 
gör knyten är det viktigt att kontrollera att det 
översta gummibandet kommer nedanom hun-
dens öronlapp, t ex genom att föra en kam 

mellan det översta gummibandet och öronlap-
pen. Kommer öronlappen med in under gum-
mibandet kan den skadas och det bildas sår. 
Många använder bara en mössa på hunden 
även i vardags, det är mycket smaksak hur 
man gör. Och beror lite på hunden och dess 
päls. Jag har en tik vars pannlugg alltid faller 
ner i ögonen på henne, och öronen är i mun-
nen utan snoddar, för hon är ganska busig 
och vild. Mössor hålls inte alls på henne. Lös-
ningen är då att lägga en snodd i pannluggen 
och snodda öronen. Jag har en hanhund, vars 
päls aldrig faller i ögonen, och som egentligen 
aldrig har öronpälsen i munnen heller. Han är 
ofta utan snoddar helt. För utomhusbruk kan 
man sy mössan i neonfärgat tyg och sy re-
flexband på. Syns perfekt i vintermörkret! Jag 
använder reflexmössor vintertid på alla hun-
darna, även de som har öronen snoddade.

När hunden äter är det bra att dra på den en 
matmössa, det gör att öronen inte faller ner i 
matskålen, och pälsen med maten i munnen. 
Mössor är enkla att tillverka själv, valpens 
första mössa går att göra av tex en avklippt 
strumpa. Det finns vackra virkade bomulls-
mössor och fantastiska glittriga att köpa, men 
det är rätt enkelt att tillverka egna. Se ruta för 
DIY tips! Matmössa är något som det lönar sig 
att träna med valpen långt innan den behöver 
den, det går nämligen blixtsnabbt för en flink 
afghan att när man vänder den ryggen av-
lägsna mössan, och så är öronen i matskålen. 
Är hunden från liten van att använda mössa 
minskar risken.

På hanhundar är det skönt att snodd upp hå-
ren under magen och på framsidan av låren 
för undvika att hunden kissar på dem. Det 

luktar mindre, men pälsen hålls även friskare. 
Urin fräter på pälsen och missfärgat den, så 
snoddningen hjälper till att hålla pälsen i gott 
skick. Till utställning kan man använda ett 
kissskydd, även kallat kisspansar, som skyd-
dar håren under magen, och sedan snodda 
benhåren eller lägga upp dem med klämmor.

När vädret är uruselt, eller på höst och vår när 
torra löv vill nästla in sig i den långa pälsen, är 
det behändigt att använda leggings på hun-
den. De skyddar pälsen upp till armbågarna 
på frambenen, och en bit över hasarna på bak-
benen. Man kan använda rundstickad elastisk 
bomullstub som finns att köpa på apoteket, 
och hålls uppe av sig själv. Tuben är enkel att 
dra på, men då den blir våt glider den lätt av. 
Den funkar dock perfekt om hunden har tugg-
ben och man vill skydda pälsen så den inte 
blir gnagad när hunden håller i tuggbenet med 
tassarna, och så länge det är torrt väder utom-
hus. Tips! Vill man att skydden skall matcha 
hunden så går det bra att färga dem i maskin 
med tygfärg till önskad kulör! En mera hållbar 
variant är att sy leggings av vattenavstötande 
material och förse dem med fästen av gummi-
band och kardborreband. Modell för en enkel 
variant finns i tipsrutan. För utställning är det 
skönt att ha en variant med fot, även varma 
sommardagar kan det vara störande dagg i 
gräset tidigt på morgonen. 

Jag använder inte overall till mina hundar, 
men endel använder i skogen en typ av näto-
verall för att inte pinnar och kvistar skall fast-
na. Overallen har kroppsdelen av tunt nättyg, 
sådant som används i idrottskläder,och benen 
och undersidan av vattenavstötande mate-
rial. Det gör att overallen inte blir varm ens 

Mössa och leggings.
Foto Sanna Hietaoja

Leggings.

Leggings skyddar också mot snö.

Reflexmössor och leggings en mulen höstdag.

Leggings och uppsnoddade kisshår på 
hanhunden i förgrunden.

>>
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på sommaren. Vid regnväder är en regnman-
tel eller regnoverall behändig, men overallen 
lämnar tyvärr en hel del tovor efter sig. Bor 
man så att temperaturerna sjunker väldigt lågt 
kan värmande täcken vara behövliga, liksom 
före och efter träning och t ex LC lopp när det 
är lite svalare. Jag har använt back on track 
täcken, och upplever att dessa inte tovar allt 
för mycket, men håller hunden varm.

Vad mera? Ett fiffigt tips som fungerar speci-
ellt bra om man inte har skilda utrymmen för 
pälsvård är att skaffa ett myggnät från IKEA 
, den modellen som är tänkt att hänga över 
sängen, och hänga upp i taket över trumbord 
och fön. De hårstrån som virvlar iväg av fö-
nens luftdrag fastnar i myggnätet och blåses 
inte ut över hela rummet.

ENKÄT

Vi lät utföra en liten minienkät på hemsidan för 
att få bild av vad som är det vanligaste bland 
svenska afghanhundägare. Vi fick tyvärr bara 
7 svar på enkäten, så några långtgående slut-
satser kan inte dras. 

De flesta svarande hade 2 afghaner, en sva-
rande väldigt många. Tre av de svarande 
hade haft afghan över 30 år, de övriga mellan 
1,5 och 8 år.

De flesta badade sina hundar en gång i veck-
an, en svarande en till två gånger och en var 
12 till 21 dag. Alla använde hundprodukter, en 
svarande sade sig ibland använda även män-
niskoprodukter. De flesta sköljde ur balsamet. 
Två uppgav sig använda hydrobath eller 
dränkbar pump. De vanligaste vara att börja 
föna ca en timme efter badet. 

Alla gjorde skillnad mellan utställningsbad, 
antingen genom att börja föna tidigare efter 
badet, använda andra produkter, förbereda 
pälsen flera dagar i förväg, eller bara genom 
att vara lite noggrannare. 

Matmössa används för att skydda pälsen av 
alla utom en, leggings används av tre svaran-
den, kisskydd av två, overall vid dåligt väder 
av tre och boots vid dåligt väder av en. 

Snoddade öron. Uppsnoddade öron. Pälsvård under ett upphängt myggnät.
Foto Lea Koivistoinen

Valpen börjar tidigt att öva på att använda mössa.

Skogoverall. Foto Sanna Hietaoja
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TIPSRUTA
Leggings
Du behöver:
- vattenavstötande eller vattentätt tyg 50 cm 
på 140 cm bredd
- kardborreband 2 cm brett 75 cm 
- gummiband av samma bredd som kardbor-
rebandet 100 cm
- ev opåsybart reflexband
- gummiband för resåren 1 cm brett 40 cm
- sytråd, knappnålar

Rita upp ditt mönster på ett styvare papper. 
Klipp ut fyra delar ur dubbelvikt tyg, med den 
långa raka sidan mot den vikta kanten. Klipp 
12 bitar av båda sidor av kardborrebandet, 6 
cm långa, och 12 bitar av det bredare gum-
mibandet, 8 cm långa. Observera två längder, 
den längre för hanar, den kortare för tikar.

Om du har en hund med mycket päls måste 
leggingsen göras bredare, jag rekommende-
rar 20 cm för en välbepälsad hane. Det bety-
der dock att då behövs det 1 m tyg för att få 
bitarna att rymmas.

1. Placera ut reflexbandet rakt tvärs över be-
net, ca 12 cm nedanom den övre kanten, och 
sy fast det med en raksöm.

2. Tillverka spänndelarna: sy fast en del av var 
sida av kardborrebandet i var ända av gum-
mibandet, dock så att det ena kardborreban-
det har avigsidan upp och den andra rätsidan. 
Den observanta kan se på en av bilderna att 
jag missade detta på ett av banden. Men då är 
det bara att sprätta och sy på nytt. Använd en 
tät siksak söm till detta, och sy några gånger 
fram och tillbaka.

3. Placera ut spänndelarna  på rätt höjd  och 
ungefär mitt på. Jag gör alltid en vänster och 
en högersida, så att den lösa delen av bandet 
pekar bakåt. Sy fast den mjuka delen av kard-
borrebandet i leggingstyget.

4. Vänt tyget avigt och sy fast långsidan med 
rak söm. Vill du ha en vackrare insida och håll-
barare söm, sy först fast riktigt i kanten med 
tyget vänt rätt, sväng till avigsidan och sy en 
ny söm så att den klippta kanten blir inne i 
sömmen. Använd rak söm. 
5. Vänd ner 1 cm i övre kanten och sy fast 
med en rak söm.

6. Vänd in 2 cm i nedre kanten, sy fast med 
rak söm nära den klippta kanten så en 1,5 cm 
bred kanal bildas. Lämna en öppning för att trä 
in gummibandet.

7. Trä in det smala gummibandet i kanalen 
som bildas nere, klipp av och sy ihop ändorna 
så gummibandet får önskad längd. Fäst en sä-
kerhetsnål i ändan av gummibandet så går det 
lätt att föra det genom kanalen.

8. När du inte använder leggingsen, och när 
du tvättar dem så lönar det sig att svänga 
kardborrebandet med hakar i en ring och fästa 
det i den mjuka delen. Det gör att det fastnar 
mindre hår i hakarna, och de håller sig funk-
tionsdugliga längre. 

Virkad matmössa
Du behöver:
- virknål 3 mm
- bommullsgarn

Lägg upp så många luftmaskor  till en ring 
att snodden räcker runt hundens huvud. Slut 
till en ring, virka fasta maskor i  i varje mas-
ka två varv. Virka därefter halvstolpar 5-10 
cm, lite beroende av hundens huvud. Virka 
en halvstolpe, virka en luftmaska och hoppa 
över en maska, virka en ny halvstolpe, gör en 
luftmaska och hoppa över en maska osv. Den 
här delen får gärna vara ganska fast, då be-
hövs inget gummiband i öppningen. Gå över 
till att virka stolpar i varannan maska (och lägg 
alltid upp en ny luftmasks för var maska du 
hoppar över) så långt som du vill att mössan 
skall vara. 

Luftmaskor: Gör en ögla på garnet, stick se-
dan ner nålen i öglan, lägg garnet om nålen 
och dra igenom. Lägg garnet om nålen och 
dra igenom öglan du har på nålen och du har 
gjort din första luftmaska. 

Fasta maskor: Stick ner nålen i maskan från 
förra varvet och dra upp en ögla (två öglor på 
nålen). Lägg garnet om nålen och dra igenom 
båda öglorna.

Halvstolpar: Lägg garnet om nålen. Stick ner 
nålen i maskan från förra varvet och dra upp 
en ögla (tre öglor på nålen). Lägg garnet om 
nålen och dra igenom alla tre öglorna på en 
gång.

Stolpar: Lägg garnet om nålen. Stick ner nålen 
i maskan från förra varvet och dra upp en ögla 
(tre öglor på nålen). Lägg garnet om nålen och 
dra igenom de två första öglorna. Lägg garnet 
om nålen på nytt och dra igenom de två sista 
öglorna på nålen.

Källa för virkbeskrivningarna: 
http://www.virkoteket.se/pdf/virkskola.pdf

Sy fast reflexbandet.

Utplacerade spännband.
Obs! Den mittersta felmonterad.

Fastsydda spänndelar.

Färdig legging för höger sida.

Hoprullade spännband för tvätt och förvaring.

Mönster vänster ben. Höger är spegelvänt.

*
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1
2
3
4
5

SE UCH DK UCH SE V-16 
Mandinah Kismet
218 poäng (7) 
F: 2015-03-08 
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto Jenny Kristiansen

C.I.B NORD UCH
Mandinah Just Your Imagination  
187 poäng (7) 
F: 2011-07-14 
E: CH Xenos Comment
U: CH Mandinah Hopeless Whisper
Foto Per Gustavsson

NORD UCH SE V-17
Mandinah Kalabaliken I Bender   
186 poäng (7) 
F: 2015-03-08 
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto  Jan Bukoven

SE UCH DK UCH NORD JV-15
Mandinah King’s Speech  
156 poäng (7) 
F: 2015-03-08 
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto Misi

C.I.B. NORD UCH AR, CL, LT, LV & US CH
Simbad Ebn Rashida Von Haussman    
233 poäng (7) 
F: 2010-11-28 
E: Azis Eben Sharif Von Haussman
U: CH Rashida Bint Hugo Von Haussman
Foto Anna Szabo
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6
7
8
9
9

Jangel’s I Temptation
147 poäng (7) 
F: 2016-03-27 
E: CH White Infinity’s Faraday Effect
U: CH Jangel’s Paradise Will Wait
Foto Maja Knutsson

C.I.B. NORD UCH EE CH LV CH SE JV-12 SE LCCH 
Celestian I want It All  
144 poäng (7) 
F: 2011-07-08    
E: CH Xenos Comment
U: Karakush Goes Celestian
Foto Yvonne Mukkavaara

SE UCH FI UCH NO UCH
Gold’n Copper MR Valentine   
108 poäng (7) 
F: 2015-02-14 
E: Raffica’Sdance Of A Thousand Veils
U: Karagez Deja Vu For Gold’n Copper
Foto G. Johansson

C.I.B. SE UCH DK UCH NO UCH
Jangel’s Hawk Eye 
89 poäng (4) 
F: 2013-02-10
E: CH Mahali Rustic Ringmaster
U: CH Jangel’s Hell Of A Dream
Foto Misi

SE UCH DK UCH NORD LCCH
Vindaloo Super U
89 poäng (5)
F: 2013-06-04   
E: CH Xciting Rattle N’ Hum
U: CH Elisa Du Menuel Galopin
Foto Elin Sandström
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FÖRSTA GÅNGEN vi träf-
fade Simbad (CH Simbad Ebn 
Rashida Von Haussman) var han 
ca ett år gammal och vi tyckte 
jättemycket om honom. Hans 
uppfödare Ramon Podesta ville 
inte låta honom flytta till Sverige 
eftersom han behövde honom 
i sitt avelsarbete. Så här i efter-
skott ska vi nog tacka honom för 
det för annars hade inte någon 
av våra yngre hundar funnits till. 
De har alla Simbad i stamtavlan. 
Simbad ställdes inte ut speciellt 
mycket i Sydamerika utan det 
var hans kullsyster Hubub som i 
första hand fick representera kul-
len, men Simbad blev raskt chi-
lensk och argentinsk champion 
och när det var dags för Världs-
utställningen i Budapest var han 
där och fick ett reservcacib och 
som många säger idag ”reserv 
världsvinnare”. Ramon ville fortfa-
rande inte lämna honom ifrån sig 
men när vi hösten 2014 besökte 
Chile sa han äntligen att nu kan 
ni ta honom. Han ville dock ha 
någon mer kull efter honom så vi 
bestämde att vi skulle hämta Sim-
bad på Westminsterutställningen 
i New York 2015. 

DET VAR KALLT i New York i 
februari det året. Simbad skulle 
flyga tillsammans med några chi-
lenska vänner men plötsligt ringer 
Ramon och berättade att något 
inte fungerat så Simbad kunde 
bara komma till Florida. De var 
redan på flygplatsen och vi fick 
ca 20 minuter på oss att försöka 
hitta någon som kunde ta emot 
Simbad i Florida och för att fixa 
en flygbiljett tur och retur New 
York-Florida med hund i baga-
get på tillbakaresan. Givetvis var 
det omöjligt att ordna på så kort 
tid och nästa förslag var att Sim-
bad skulle åka tillsammans med 
en annan person som påföljande 
dag skulle flyga till New York från 
Chile. Simbad bokades in på den 
resan, allt verkade ordna sig och 
vi andades ut. Morgonen därpå, 
när flyget skulle avgå tidigt från 
Santiago var det ca -20 grader i 
New York och då tar inte flygbo-
laget med hundar. Att det skulle 
vara betydligt varmare när flyget 
skulle landa många timmar se-
nare spelade ingen roll. Regeln 
handlar om temperaturen vid fly-
gets avgång. Vad skulle vi göra 
nu? 

DET VAR SÖNDAG och jag hade 
en biljett hem på tisdagen för mig 
och Simbad men någon Simbad 
fanns inte i New York och kunde 
inte komma dit heller före tis-

NÅGRA ORD OM Årets afghanhund
SOM ÄVEN BLEV 
Årets Vinthund & #4 Årets hund av alla raser

dagen. Vad gör man i en sådan 
situation? Ger upp och åker hem 
utan hund? Oh no man fixar en 
biljett från New York till Santiago 
via Argentina och sedan en bil-
jett från Chile hem till Stockholm. 
Det gjorde i alla fall vi med stor 
hjälp av Ramon. Så istället för att 
flyga till Stockholm på tisdagen 
blev det en tripp söderut och efter 
många timmars flygning och en 
timma i Buenos Aires landade jag 
på onsdagsmorgonen i Santiago. 
Jag hade tur som packat ner lite 
kläder som inte var avsedda för 
-20 grader utan som kunde an-
vändas i +20 i Chile. Hela dagen 
ägnade vi åt Ramons hundar och 
på kvällen bar det av till en mysig 
fiskrestaurang i Santiago. Måste 
erkänna att jag inte minns mycket 
av den kvällen. All energi gick 
åt till att inte somna och dagen 
därpå var det dags att flyga igen, 
äntligen tillsammans med Simbad 
och på fredagsmorgonen landade 
vi välbehållna i Stockholm. 

DET VAR SÅLEDES inte helt lätt 
att få hit Simbad men vi har ald-
rig ångrat att vi genomförde det. 
Simbad är en fantastisk hund att 
leva med och så otroligt posi-
tiv och glad. Alltid villig att göra 
sitt bästa. Vi visade honom inte 
mycket 2015 och 2016, det var 
fortfarande Nacira som var ”hu-
vudpersonen” men vi tog honom 
till Världsutställningen i Milano 
där han återupprepade resultatet 
från Budapest och fick RCACIB 
och ”reserv världsvinnare”.

ÅR 2017 VILLE VI ställa ut 
Simbad lite mer och året bör-
jade fantastiskt med två BIR, ett 
BIG-2 och ett BIS-4 på My Dog 
i Göteborg. Vinthundarna be-
dömdes detta år på torsdagen 
och fredagen och i och med att 
Simbad vann gruppen på freda-
gen skulle han delta i BIS finalen 
på söndagen. Detta hade vi inte 
räknat med och problemet var att 
vi skulle åka till USA på tisdagen 
och det kräver ju vissa förbere-
delser så vad gör man? Jo vi åkte 
hem på fredagskvällen, packade 
och fixade under lördagen för att 
sedan återvända till Göteborg på 
söndagen, totalt två resor tur och 
retur till Göteborg på drygt 100 mil 
men det var ju värt alla vedermö-
dor, Simbad fick en BIS placering.

SÅ KOM VI DÅ IVÄG till Florida 
på tisdagen med Simbad i baga-
get. Vi hade anmält till Brooksville 
circuiten som innehåller 10 ut-
ställningar på 11 dagar. Helt su-
veränt då allt är på samma plats, 

Anna Strömberg bor ca 10 minu-
ters resa från utställningsplatsen 
och vi hade den fantastiska för-
månen att få bo hos henne och 
hennes man Ben. Vi kunde inte 
ha haft det bättre. Annas och 
Bens gästfrihet är otrolig. Utställ-
ningarna gick också jättebra för 
oss. Simbad fick flera BIR i kon-
kurrens med champions och fick 
titeln amerikansk champion. 

UTSTÄLLNINGARNA I USA skil-
jer sig mycket från hur det går till 
i Sverige. Inga kritiker skrivs så 
det går fort och en stor fördel är 
att man vet hur dags hunden ska 
bedömas. Det finns ett detaljerat 
tidsschema och säger det att ra-
sen bedöms t ex 11.13 så startar 
det då eller möjligen någon mi-
nut senare men aldrig tidigare. 
Klasserna är ungefär som här 
men inga kvalitetspriser delas 
ut. När alla hanar som inte redan 
är champions är färdigbedömda 
kommer alla klassvinnare in och 
domaren tar ut sin Winner’s dog 
och en reserv. Samma procedur 
med tikarna och därefter kommer 
samtliga champions, både hanar 
och tikar, in i ringen och tävlar 
om bäst i rasen tillsammans med 
winners dog och winners bitch. 
Därefter utses bäst i rasen, bäst 
i motsatt kön och best of winners. 
Sedan fungerar grupper och BIS 
ungefär som hos oss med grup-
perna har en helt annan indel-
ning. Afghanerna tillhör hounds 
och där ingår betydligt fler raser 
än i vår vinthundsgrupp. 

SIMBADS UTSTÄLLNINGSÅR 
fortsatte som det började, strålan-

de. Han deltog i princip bara på 
kennelklubbsutställningar och när 
2017 var till ända hade han sam-
lat ihop 11 BIS-placeringar, fyra 
BIS-1, tre BIS-2, ett BIS-3 och tre 
BIS-4. Det hade vi inte ens kun-
nat drömma om.

Vi är så otroligt glada och stolta 
över vår Simbad och så tack-
samma mot Ramon Podesta som 
ger oss förtroendet att ta hand om 
Simbad och alla de andra Von 
Haussman afghanerna som bor 
hos oss. Ramon är för oss inte 
bara en världsberömd uppfödare, 
han är också en mycket nära och 
kär vän.

Elisabet & Sven

Foto Anna Szabo

Simbad Ebn Rashida Von Haussman, Foto Lindblom

CH Simbad Ebn Rashida Von Haussman
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NÅGRA ORD OM Årets afghantik
CH Mandinah Key to My Heart 

HENNES FÖRÄLDRAR BLEV
Årets avelshund & Årets avelshane
ÄNNU ETT ÅR är avklarat och jag är väldigt 
stolt över att Tosca, CH Mandinah Key to My 
Heart blev årets vinstrikaste tik 2017! Men 
med en mamma och pappa som tog hem 
både årets avelshund och årets avelshane är 
det kanske inte så konstigt? 

FÖRRA ÅRET skrev jag lite om Tosca och hur 
hon var den minsta i kullen men visade sig 
vara en tuff tjej som hävdade sig vid tidig ål-
der. Och så har hon bara fortsatt, på LC fältet, 
i utställningsringen - hon har gått från klarhet 
till klarhet. 

HON HAR HYLLATS av rasspecialister både 
i, vid sidan av och utanför utställningsringen. 
Tyvärr har några all-rounders tyckt att hon 

haft för sparsamt med päls, men det får stå för 
dem. Kvaliteten sitter inte i pälsen. 

TILL VARDAGS lever Tosca med sin syster 
”L” CH Mandinah Karismatic Whisper och de 
är nästintill oskiljaktiga. De gör allt ihop och 
de är riktiga afghaner. De hoppar upp på sof-
for, bord, och de gör det gärna samtidigt. Utan 
problem, krockar aldrig men helt plötsligt kan 
de stå uppe på bordet och bara spana. 

TOSCA ÄR EN otroligt glad, mysig och per-
sonlig tjej, men helt klart med en egen vilja. Vill 
hon inte så vill hon inte, så är det bara. 

I ÅR HAR HON gått från klarhet till klarhet, 
hon har visat framfötterna där hon varit an-

mäld. Hon och hennes bror Kidd, CH Mandi-
nah Kalabaliken i Bender avslutade året i bra-
vur och vann BIR och BIM på årets största och 
sista utställning i Stockholm och fick därmed 
svensk vinnartitel båda två. 

JAG ÄR OTROLIGT STOLT över Tosca och 
hennes bedrifter. Nu i år väntar jag på att hon 
ska komma i löp och hon ska då paras med 
Dustie, CH Mandinah Just Your Imagination. 
Ett spännande nytt kapitel väntar!

Christina

Foto Annelie Månsson
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Årslistan utställning tikar 2017

1
2
3
4
5

SE UCH DK UCH SE LCCH SE V-17
Mandinah Key To My Heart 
189 poäng (7) 
F: 2015-03-08 
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto Misi

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

Jangel’s Dream Come True
175 poäng (7) 
F: 2016-07-18 
E: CH White Infinity’s Faraday Effect
U: CH Jangel’s Hell Of A Dream
Foto Saori Wohlin

SE UCH
Vindaloo Come Back
153 poäng (7) 
F: 2010-04-19    
E: CH Jangel’s Cliffhanger
U: CH Khaos Zingoalla
Foto Elin Sandström

SE UCH DK UCH 
Mandinah Karismatic Whisper
147 poäng (7) 
F: 2015-03-08 
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto Saori Wohlin
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Årslistan utställning tikar 2017

6
7
8
9

10

Gold’n Copper Fourfive Seconds
144 poäng (7)  
F: 2016-05-20 
E: CH Gold’n Copper ’t Miner
U: Shou Gerat Going To Gold’n Copper
Foto G. Johansson

SE UCH DK UCH NO UCH
Orientalwind’s Náschia   
128 poäng (5) 
F: 2012-05-16    
E: CH Moorflower’s Capolavoro
U: CH Khaos Badajoz
Foto Helena Wiström

Khaos Ain’t Love A Bitch 
125 poäng (4) 
F: 2016-04-16   
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: Nightwind Unique Queen For Khaos
Foto Saori Wohlin

C.I.C. SE UCH SE LCCH NO LCCH
Khaos Gillianne 
103 poäng (4)
F: 2009-09-10   
E: CH Khaos d’ Aram
U: CH Khaos Blackwattle
Foto Boa Strandberg

C.I.B. NORD UCH FI UCH DE CH EE CH LV CH
Kingsleah Star Of Asia   
101 poäng (4)
F: 2009-08-04 
E: CH Star’t Cutting Trax Of Jhanzi
U: CH Golddragon Fly So High
Foto Tez Shubert
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HANAR

1. Jangel’s I Temptation 147 (7) 
2. Awbari Minty Snow Sparkles 84 (5) 
3. Khaos Love Rollercoaster 70 (4) 
4. Oshanameh’s Old Habits Die Hard 58 (3) 
5. Kingsleah Blueberry Breeze 38 (2) 
6. Mandinah Kismet 37 (1) 
7. Jangel’s Gladiator 35 (2) 
8. Mandinah King’s Speech 20 (1) 
9. Al Bittar Ebn Battal Von Haussman 16 (1) 
10. Agha Djari’s Kiss ’N Tell 15 (1)

1. Jangel’s Dream Come True 175 (7)
2. Gold’n Copper Fourfive Seconds 144 (7)
3. Khaos Ain’t Love A Bitch 125 (4)
4. The Wones Blond Bombshell 66 (3)
5. Mandinah Key To My Heart 31 (1)
6. Awbari Licorice Raindrops 16 (1)
7. Jangel’s Go For Gold 12 (1)

HANAR

1. Moorflower’s Capolavoro 95 (6) 
2. Jangel’s Taste Of Victory 73 (4) 
3. Xenos Carrodano 57 (5) 
4. Khaos d’ Aram 54 (2) 
5. Yhazin Freelancer 12 (1)

Årslistan 2017

1. Jangel’s Top Model 181 (7) 
2. Khaos Gillianne 110 (5) 
3. Mandinah Hopeless Whisper 95 (5) 
4. Scaramis U Remember Me 73 (5) 
5. Mandinah Irresistible Whisper 66 (3) 
6. Alphaville’s Sex On Th’ Beach 26 (1)

HANAR

1. Jangel’s Hawk Eye 874 (5) 
2. Xenos Comment 416 (4) 
3. White Infinity’s Faraday Effect 369 (4) 
4. Xciting Rattle N’ Hum 281 (5) 
5. Khaos d’ Aram 280 (5) 
6. Karakush The Meow Factor 180 (4) 
7. Star’t Cutting Trax Of Jhanzi 125 (2) 
8. Moorflower’s Moondancer 99 (2) 
9. Jangel’s Cadiblack 98 (2) 
10. Polo’s Kabik T Sensation 94 (2)

1. Mandinah Irresistble Whisper 896 (5) 
2. Jangel’s Hell Of A Dream 315 (3) 
3. Jangels No Jerk For Me 254 (2) 
4. Mandinah Hopeless Whisper 248 (2) 
5. Elisa Du Menuel Galopin 242 (4) 
6. Khaos Badajoz 203 (3) 
7. Nightwind Unique Queen For Khaos 195 (2) 
8. Golddragon Fly So High 140 (2) 
9. Temper Miss Costafortune 139 (3) 
10. Mandinah Endless Whisper 137 (2)

1. Mandinah 936 (5) 
2. Jangel’s 665 (5) 
3. Khaos 428 (5) 
4. Vindaloo 395 (5) 
5. Von Haussman 312 (3) 
6. Gold’n Copper 252 (2) 
7. Leejoy’s 227 (5) 
8. Kingsleah 224 (5) 
9. Orientalwind’s 203 (3) 
10. Awbari 100 (2)

TIKAR

TIKAR

TIKAR

BÄSTA UNGHUND

BÄSTA VETERAN

BÄSTA AVELSHUND

BÄSTA UPPFÖDARE
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NÅGRA ORD OM Årets unghund
JAG HAR VUXIT UPP med afghaner i nästan 
hela mitt liv då min mamma ”Jangel’s Jana” 
skaffade vår första afghan när jag var ca 11 
år gammal. Afghaner och utställning har alltid 
varit en stor del av mitt liv, men jag har aldrig 
riktigt haft min alldeles egna Afghan, fast jag 
på ett sätt alltid har haft afghan.
 
VALPKULLAR har kommit och gått men jag 
har aldrig riktigt fått den där känslan att där är 
hon, MIN Afghan!  
 
MEN EFTER MÅNGA års vänta så kom det 
där samtalet 18 juli 2016. ”Joleen” CH Jangel’s 
Hell Of A Dream har fått en ensam liten tikvalp, 
det kan ju inte vara sant?! Hon gick ju tom?! 
Hon chockade oss alla. 

NU KOM DEN DÄR känslan jag väntat på, 
jag visste redan då i telefon att där är hon. 
Äntligen har hon kommit, min alldeles egna 
Afghanhund.
 
HON FLYTTADE IN hos mig på min födelse-
dag den 30/9-16 och det är det bästa som har 
hänt och jag kan inte tänka mig ett liv utan 
henne idag. Hon är min Dream Come True.
 
2017 BÖRJADE VI vår resa i utställnings-
ringen hade aldrig trott att det skulle gå såå 
bra, hon är ju så ung men jag slutar aldrig att 
förvånas över denna fantastiska afghan/clown 
hund.
 
VI AVSLUTAR ÅRET med 10 Cert och 5 BIM, 
årets afghantik nummer 3 och årets vinstrikas-
te unghund 2017 bara 17 månader gammal.
 
JANGEL’S DREAM COME TRUE (Zelda) är 
verkligen a Dream Come True för mig!
 
NU BLICKAR VI framåt mot 2018 och hoppas 
på ett nytt fantastiskt år med er alla! 

Sanna

Jangel’s Dream Come True, Zelda
Foto Sanna Flybring

Foto Saori WohlinFoto Sanna Flybring

Jangel’s Dream Come True

- A dream come true - 
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NÅGRA ORD OM 

I ÅR ÄR DET bitterljuvt att skriva 
men vem hade anat detta.

VI SKULLE BARA gå ut och ha kul, 
för inte trodde jag att mitt gryn skulle 
upprepa bedriften från ifjol.

MEN ÅTERIGEN radades fina pla-
ceringar upp trots alla fina afghaner 
som gav motstånd.

INTE HELLER TRODDE jag att jag 
i skrivande stund skulle sitta utan 
henne här.

SÅ LÅT MIG NU få passa på att 
tacka alla som under åren gjort detta 
möjligt i och på sidan av ringarna: 
Bosse Grönblad och Jana Flybring 
för förtroendet.

Sanna Flybring, Linda Hallgren, Eli-
sabeth Levén, Daniel Svensson och 
Marc Linnér för utan er hade det inte 
gått.
 

Biggan

Årets veteran
CH Jangel’s  Top Model

2008-03-31 -- 2017-11-01 

Foto Sofie Sundman & Saori Wohlin
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Årets uppfödareNÅGRA ORD OM 

ÄNNU ETT ÅR som årets uppfödare! Jag 
borde nog börja räkna, snart är jag nog uppe i 
20 år! Oavsett hur många år det är så blir jag 
lika stolt varje år! 

I ÅR HADE JAG 6 hundar placerade på årets 
topp 10 lista, inklusive årets tik och årets an-
dra vinstrikaste hane. Inte nog med det så de-
lar dessa två kullsyskon Gullit, CH Mandinah 
Kismet och Tosca, CH Mandinah Key to My 
Heart på första platsen för året lure coursing 
afghan! 

MANDINAH har haft ett helt fantastiskt år och 
några av höjdpunkterna har varit: Linus CH 
Mandinah Kingdom of Heaven blev BIR och 
BIS-3 på Skokloster Summer Show SvVK, en 
helt otrolig bedrift. 

Gullit vann SBIS på SvVKs special i januari 
strax över två år! 
Kidd, CH Mandinah Kalabaliken i Bender pla-
cerades som 2a i den stora öppenklassen på 
Världsvinnarutställningen i Leipzig. 

Tosca blev LC champion på tre tävlingar på 
rad. 
Kjelu, Mandinah Kvisue-Kjelu blev 5:e vinstri-
kaste tik i Tyskland. 
Dustie, CH Mandinah Just Your Imagination 
blev SBIS på SvVKs special i Hässleholm… 
och listan kan göras längre. 

JAG ÄR OTROLIGT STOLT över alla Mandi-
nor och alla valpköpare som tar hand om sina 
hundar och tävlar med dem både i ringarna, 
på lure coursing fältet.  

EFTER FEM GENERATIONER av Mandi-
nahhundar har jag kommit till det resultatet 
jag strävat efter. Jag har behållit samma typ 
men förbättrat rörelser, detaljer och elegans. 
Konstruktion, massa och ursprungssyfte finns 
kvar. 

Framtiden ser ljus ut och jag planerar en kull 
i år på Tosca och Dustie, en linjeavel på mitt 
grundmaterial och framförallt att dubbla på 
Laurie, CH Mandinah Endless Whisper. Van-

ligtvis har jag oftast en tanke på nästa kombi-
nation, vad jag vill ha och vad tiken behöver, 
men det slutgiltiga beslutet om hane tas oftast 
sent, sen är tyvärr utbudet av hanar begrän-
sat. Men just nu har jag planer för de näst-
kommande tre kullarna och det känns verkli-
gen spännande att fortsätta kombinera mina 
linjer med de amerikanska linjerna jag valt att 
införa. 

Tack alla för ett underbart år och nu tar vi nya 
tag inför 2018! 

Christina

Kennel Mandinah - Christina Gustafsson

Snart är jag nog uppe i 20 år! 

Foto Sofia Fast
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Årets avelshundNÅGRA ORD OM 

GABRIELLE, CH Mandinah Irresis-
tible Whisper kombinerar alla egen-
skaper en afghan ska ha i mina ögon. 

DENNA UTMÄRKELSE är speciellt 
viktig för mig. Alla mina tikar på den-
na linje från min stamtik Mandy, CH 
Khalibadh Honeysuckle Rose, har 
innehaft denna titel, de flesta flera år 
på rad. 

HÄR FINNS Syrsan CH Mandinah 
Careless Whisper och Laurie CH 
Mandinah Endless Whisper. Även 
Gabrielles äldre halvsyster Estelle 
CH Mandinah Hopeless Whisper har 
innehaft denna titel. 

JAG HAR SKAPAT en stark tiklinje 
som inte bara är vinstrik men även 
överför egenskaperna till nästa ge-
neration. 

EXTRA KUL ÄR DET att hennes 
barn redan börjat användas i av-
eln, Linus, CH Mandinah Kingdom 
of Heaven har en valpkull i Estland, 
Kidd, CH Mandinah Kalabaliken i 
Bender har en kull här i Sverige hos 
kennel Alphaville’s och Gullit, CH 
Mandinah Kismet är planerad att ha 
en kull på kennel Jegdalek i Belgien 
under början på 2018. 

GABRIELLE SJÄLV njuter av pen-
sionärslivets fördelar men kommer 
säkert att komma ut under året för att 
visa ungdomarna hur man ska göra. 

GABRIELLE VILL ÄVEN passa på 
att hälsa till sin ”make” Falcon, CH 
Jangel’s Hawk Eye som knep titeln 
årets avelshane! 

Christina

Årets lc afghan -13, Årets tik -14, och nu Årets avelshund - andra året i rad!  
CH Mandinah Irresistible Whisper 

Foto Maud Fast
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SOM SVERIGES BÄSTA LC-AFGHAN 2017 
placerar sig för första gången två unga duk-
tiga hundar som dessutom är kullsyskon! 
Tosca  (SE UCH  DK UCH  SE LCCH SE V-17  
Mandinah Key To My Heart) och Gullit (SE 
UCH  DK UCH SE V-16 Mandinah Kismet). 
Båda visade redan som valpar stort intresse 
för allt som rörde sig! När de blev större var 
det främst fåglar, katter, etc. som väckte deras 
intresse! 

SISTA LICENSLOPPET blev en riktig rysare! 
Gullit och Tosca är födda i mars 2015 och i 
slutet av 2016 blev det bråda dagar för Chris-
tina och mig som önskade att våra duktiga 
unghundar skulle få delta i årets sista lc-prov. 
Men tiden var knapp! Nu gällde det att hitta en 
träning för att få sista licensloppet godkänt och 
även hinna med att anmäla till oktoberprovet! 
På 18-månadersdagen anordnade LCK’södra 
en träning och Tosca och Gullit klarade galant 
sina licenser och anmälan till årets sista prov 
kunde skickas in! 

DET ÄR INTE SÅ KONSTIGT att Tosca och 
Gullit är så duktiga, för deras mor Multi Ch 
Mandinah Irresistible Whisper blev årsbästa 
lc-Afghan 2013 och innehar titeln Nord LCCH. 

FÖRSTA GÅNGEN jag såg Tosca på LC-fältet 
förstod jag genast på hennes rörelser, snabb-
het, entusiasm och fixering vid bytet ”haren”att 
hon var speciell och skulle komma att göra 
bra ifrån sig på kommande prov. När det gäl-
ler Gullit var jag från början mer tveksam med 
tanke på att hans tjocka päls kanske skulle 
hämma honom, då fälten ofta är ganska fuk-
tiga. Men det hade jag inte behövt oroa mig 
för! Han är liksom Tosca mycket rörlig, klarar 
olika underlag, har stor entusiasm, uthållighet 
och släpper inte bytet med blicken. Två riktigt 
duktiga och underbara LC-hundar!

TOSCA TOG TRE CERT i rad och blev där-
med lure coursing champion, på sitt tredje lc-
prov.  Under året har hon erhållit två 1:a place-
ringar och en silverplats.

GULLIT HAR UNDER ÅRET erhållit två CA-
CIL, tre CERT (fler går inte att ta under ett år) 
och tre 1:a placeringar.

BÅDA ÄR KOMPLETTA och vackra afghan-
hundar; Tosca är 1:a på Årslistan över uställ-
ning tikar och Gullit 2:a på Årslistan över ut-
ställning hanar.

SOM FAMILJEHUND är både Gullit som 
Tosca mycket sociala, glada, busiga, nyfikna, 
smarta, keliga och tjuvaktiga men kan även 
utan problem koppla av och vila. Två helt kom-
pletta och underbara afghanhundar som har 
allt man kan önska sig och lite därtill!!

Christina & Yvette

NÅGRA ORD OM Årets lure coursinghundar
SOM ÄR TVÅ 
- dessutom är dom kullsyskon

TOSCA 
SE UCH DK UCH SE LCCH  SE V-17 Mandinah Key To My Heart

Tosca tog tre cert i rad och blev därmed lure coursing champion, 
på sitt tredje LC-prov.

Foto Christian Magnusson

GULLIT 
SE UCH  DK UCH SE V-16 Mandinah Kismet

Gullit har under året erhållit två CACIL och tre CERT.

Foto Christian Magnusson

CH Mandinah Key To My Heart    & CH Mandinah Kismet
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Årslistan lure coursing 2017

5
4
3
1
1

SE UCH DK UCH SE LCCH SE V-17
Mandinah Key To My Heart
127 poäng (5)
Tik
F: 2015-03-08  
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto Sanna Persson

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

SE UCH DK UCH SE V-16 
Mandinah Kismet
127 poäng (5)
Hane
F: 2015-03-08  
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto Anders Pettersson

SE UCH DK UCH
Khaos La Peregrina
82 poäng (5)
Tik
F: 2014-10-09  
E: CH Khaos d’ Aram
U: CH Temper Miss Costafortune
Foto Maarit Viitala

SE UCH
Leejoy’s Glorious Gem   
80 poäng (3)
Tik
F: 2015-04-27      
E: CH Polo’s Kabik T Sensation
U: Tash Kurgan Pretty Hilarious
Foto Stefan Annala
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Årslistan lure coursing 2017

>>

6
7
8
9

10

Alphaville’s Finger Lickin’ Good
79 poäng (5)
Tik
F: 2013-10-21  
E: CH Xciting Rattle N’ Hum
U: Alphaville’s Simply Irresistible
Foto Helena Wiström

Punapaulan Palle
61 poäng (3)
Hane
F: 2015-08-19  
E: Punapaulan Erno
U: Punapaulan Kastanjetti
Foto Helena Wiström

SE UCH DK UCH
Mandinah Karismatic Whisper
54 poäng (5)
Tik
F: 2015-03-08  
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto Sanna Persson

SE UCH 
Orientalwind’s Zephyros
42 poäng (4)
Hane
F: 2012-05-16 
E: CH Moorflower’s Capolavoro
U: CH Khaos Badajoz
Foto Stefan Annala

SE UCH
Yhazin Flashy Looking Lady 
39 poäng (3)
Tik
F: 2009-05-25  
E: Tuohi-Tikan Teikkari
U: CH Yhazin Drums Of Africa
Foto Benny Wallin
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Årslistan lure coursing 2017

11
12
13
14
15

Oshanameh’s Old Habits Die Hard
33 poäng (2)
Hane
F: 2015-11-03 
E: Dahud Von Haussman
U: CH Oshanameh’s Lil Birdie Told Me
Foto Jan Malmsten

DK UCH SE UCH NO UCH
Orientalwind’s Náschia
27 poäng (2)
Tik
F: 2012-05-16    
E: CH Moorflower’s Capolavoro
U: CH Khaos Badajoz
Foto Stefan Annala

Awbari Take A Bow   
20 poäng (2)
Tik
F: 2011-03-20  
E: Scaramis U Make Me Wanna
U: Baakara’s In A Heartbeat
Foto Stefan Annala

SE UCH FI UCH EE CH
Yhazin Freelancer 
19 poäng (1)
Hane
F: 2009-05-25
E: Tuohi-Tikan Teikkari
U: CH Yhazin Drums Of Africa
Foto Kikko Kåhre

C.I.B SE UCH DK UCH NORD LCCH
Mandinah Just Around The Corner  
8 poäng (1)
Hane
F: 2011-07-14 
E: CH Xenos Comment
U: CH Mandinah Hopeless Whisper
Foto Jan Malmsten
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Årslistan lure coursing 2017

1. SE UCH DK UCH SE LCCH SE V-17
Mandinah Key To My Heart
127 poäng (5)
F: 2015-03-08 
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper

2. SE UCH DK UCH
Khaos La Peregrina
82 poäng (5)
F: 2014-10-09 
E: CH Khaos d’ Aram
U: CH Temper Miss Costafortune

3. SE UCH
Leejoy’s Glorious Gem  
80 poäng (3)
F: 2015-04-27     
E: CH Polo’s Kabik T Sensation
U: Tash Kurgan Pretty Hilarious

4. Alphaville’s Finger Lickin’ Good
79 poäng (5)
F: 2013-10-21 
E: CH Xciting Rattle N’ Hum
U: Alphaville’s Simply Irresistible

5. SE UCH DK UCH
Mandinah Karismatic Whisper
54 poäng (5)
F: 2015-03-08 
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper

6. SE UCH
Yhazin Flashy Looking Lady
39 poäng (3)
F: 2009-05-25 
E: Tuohi-Tikan Teikkari
U: CH Yhazin Drums Of Africa

7. DK UCH SE UCH NO UCH
Orientalwind’s Náschia
27 poäng (2)
F: 2012-05-16   
E: CH Moorflower’s Capolavoro
U: CH Khaos Badajoz

8. Awbari Take A Bow  
20 poäng (2)
F: 2011-03-20 
E: Scaramis U Make Me Wanna
U: Baakara’s In A Heartbeat

*

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.

ÅRETS LC TIK 

ÅRETS LC HANE 

1. SE UCH DK UCH SE V-16
Mandinah Kismet
127 poäng (5)
F: 2015-03-08  
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper

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

3. Punapaulan Palle
61 poäng (3)
F: 2015-08-19 
E: Punapaulan Erno
U: Punapaulan Kastanjetti

4. SE UCH
Orientalwind’s Zephyros
42 poäng (4)
F: 2012-05-16
E: CH Moorflower’s Capolavoro
U: CH Khaos Badajoz

5. Oshanameh’s Old Habits Die Hard
33 poäng (2)
F: 2015-11-03
E: Dahud Von Haussman
U: CH Oshanameh’s Lil Birdie Told Me

6. SE UCH FI UCH EE CH
Yhazin Freelancer
19 poäng (1)
F: 2013-06-04
E: CH Xciting Rattle N’ Hum
U: CH Elisa Du Menuel Galopin

7. C.I.B SE UCH DK UCH NORD LCCH
Mandinah Just Around The Corner 
25 poäng (1)
F: 2011-07-14
E: CH Xenos Comment
U: CH Mandinah Hopeless Whisper
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Om man vill vara med i landslaget i LC måste man börja planera tidigt.
Bra resultat från föregående år eller topplaceringar på de första tävling-
arna för året, är en förutsättning.

Klarar man det är det bara att anmäla till PKLC att man vill vara med, 
det är det enkla, alla har väl pass till hundarna? Men kolla att de är de 
rätt ifyllda, alla veterinärer är inte bra på det, tejpa över vaccinations-
lappen, första och andra raden på giltighetstid, stämplar ifyllda med 
veterinärens adress osv. Det är inte kul att bli stoppad i någon tull eller 
på tävlingsplatsen pga fel ifyllda papper.

Text & foto Anders Junkergård

Allt var väl ordnat i Schweiz.

Var ute i god tid med att boka boende, och 
kolla upp det före avfärd! I mitt fall bokade jag 
mycket tidigt, men när avresan närmade sig 
så visade det sig att hotellet hade upphört och 
försvunnit. Att ordna nytt boende på kort varsel 
var inte lätt, men till slut lyckades jag hitta ett 
hundvänligt hotell 4,5 mil från tävlingsplatsen.

Vi startade resan mot Schweiz med att ta bron 
över till Danmark. Bropass är bra att ha, det 

går smidigare att åka över, man behöver inte 
köa, och det är lite billigare. Att boka färja Röd-
by-Puttgarden är också bra, så man har ga-
ranterad plats. Jag bokade även hotell på vä-
gen ner i Hannover. Det var omväxlande köer 
(vägbyggen) eller höga farter på Autobahn. 
Vi mötte värmen, 32,5 grader i skuggan. På 
kvällen i Hannover gick vi ut till en Biergarten 
och beställde grillad mat och god tysk öl. Jag 
var nog den ende som hade kopplad hund, det 

Varför får inte jag bada idag?
Damour vid hotellets pool.

När man är ute får man många nya kompisar.

Området för campingen var stort.
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Obligatorisk bild på det svenska landslaget, tyvärr jag fick bara med en liten del av alla deltagare.

>>
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kom fram ett antal hundar och hälsade på oss, 
och alla var mycket balanserade och sociala. 
Nästa övernattning var bokad nära gränsen till 
Schweiz. 

Det visade sig vara tätt mellan gränserna, jag 
hade bokat 1 mil in i Frankrike, ett bra hotell 
i alla fall, med pool. Damour fick vara med 
överallt, ligga vid poolkanten, men inte bada. 
Vid middagen på kvällen så ville vi sitta ute 
och äta för att kunna ha med Damour, men 
de förklarade att efter 18.00 serverades mat 
endast inomhus. Vi trodde inte att hundar fick 
vara med inne på en gourmetrestaurang, men 
Damour var välkommen in och fick en egen 
vattenskål. Det kändes lite konstigt att sitta på 
en lyxkrog med sin hund, Sverige har lite att 
lära där. På natten var det ett riktigt åskväder, 
men vi sov gott.

Schweiz är inte med i EU och det är lite be-
kymmer för man måste köpa ett märke för att 
få köra på motorvägarna och att använda tele-
fonen kostar en del. Lite köer var det vid grän-

sen och till tullen, väl inne i Schweiz så var det 
mycket vackert, höga berg och fina vyer, bra 
vägar med många tunnlar.

Vi var tidigt på plats vid tävlingsområdet. Vi 
hade inte bokat plats för utställningstältet, 
vilket man måste göra för att få köra in med 
bilen, men det ordnade sig.

Det var c:a 900 hundar från 22 länder där, alla 
länder hade sitt eget område, så efter att folk 
anlände så blev det en trevlig blå och gul by.

Att lita på GPS är nog bra, men den tog oss 
från tävlingsområdet till vårt hotell, Alpenblick 
i Bern, på Schweiz minsta och brantaste väg, 
en riktig bakväg, att mötas var omöjligt, då fick 
man backa 1-2 km, men den vägen åkte vi 
bara en gång. På kvällen kom det ett riktigt 
störtregn, och när vi satt på en gourmetres-
taurang nära vårt hotell och mådde bra gick 
våra tankar till dem som bodde i tält på täv-
lingsområdet.

Det var många nationer.

Damour såg tjusiga tjejer.På invigningen var alla finklädda.
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Robert Dirksen håller ordning vid  
veterinärkontrollen.

Nästa dag var det invigning av tävlingarna, 
Ove Viktorsson vår fanbärare gick i täten för 
det svenska laget, som var en av de största 
grupperna. Vår lagledare Robert Dirksen hade 
uppmanat oss att smycka våra hundar och 
oss själva med våra färger, det var festligt och 
mycket välordnat.

Dagen före tävlingsdagen är det veterinärkon-
troll för nästa dags tävlande hundar, man går 
dit med lagledaren i samlad grupp på ett givet 
klockslag, det är ordning och reda.

Fredag och tävlingarna börjar. Alla var lite 
osäkra på hur det fungerade med haren, den 
hänger från en linbana på c:a 2,5-3 meters 
höjd, som gick runt så ingen tid för utläggning 
av bana. 

Det var c:a 3 min mellan varje start. På banan 
var det avspärrat med skynken c:a 70-80 cm 
mellan delarna av banan, det var en ingång på 
c:a 4 m som haren for igenom, om hundarna 
missade den var det bara att ge upp eller att 

hoppa över skynket. Det var 3 olika banor, va-
rav 2 var mer normala för oss svenskar. Första 
dagen kom 2 svenskar på prispallen, men det 
visade sig att en del hade missbedömt tiden 
och kom försent till start, trots att Robert Dirk-
sen påtalat vikten av att komma i tid. Det var 
långt att gå och 2-3 min mellan loppen  och 
inget krångel så tiden gick fort.
På lördagen var det dags för besiktning av Af-
ghanerna. Det var kö till veterinären och man 
måste gå gemensamt, så det var jobbigt att 
vänta i värmen mer än 1 timma. Startordning-
en för Afghanerna, vilka skulle starta 07.00 på 
söndag, kom ut först c.a 22.00 på kvällen.

Söndag, Afghandag och naturligtvis regn. När 
vi gick till sängs på lördagen visste vi inte när 
vi skulle starta, så vi gick upp 04.45 och for till 
tävlingsplatsen för det gällde att vara i tid. 

Det var c:a 30 min promenad till första banan, 
jag hade en bra och trevlig kontakt med det 
danska laget så promenaden gick fort. Vi fick 
besked om lottningen, och Damour hade tur 

Damour tyckte även att korna med bjällror var häftiga.

På bana ett var det linbanemodell. Bana ett. När det går uppför hade Damour mer ork.
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och blev lottad mot en belgisk Afghan, en av 
de få långhåriga. Det var en mycket ”tuff” han-
ne, men när de sprang var det bara focus på 
jakten. Haren flög mycket i luften, men båda 
jagade bra. Damour valde att flyga över skyn-
ket, han hade mera ork på slutet. 

Det var 5 domare,  en satte den belgiska först, 
en domare satte lika och tre domare satte Da-
mour först, men poängen blev lika så de fick 
mötas i lopp 2. Den banan var enklare med få 
svängar, vilket var en fördel för de ”hårlösa” 
Afghanerna. Precis när de skulle starta gjorde 
domarna en kaffepaus, vilket berodde på att 
i loppet innan hade en hund hade anfallit sin 
mottävlande och blev diskad.

Vi fick stå vid starten och vänta i c:a 15 min. 
Det är endast lagledaren som får tala med 
funktionärerna,  så det var lite jobbigt att stå 
i värmen med haren liggande framför oss och 
vänta, men det gick.

Damour har rätt bra ork och är inte någon stor 
fuskare så han slog sin motståndare väl och 
steg på listan. Många av kappafghanerna fus-
kade på den tekniskt svåra banan. Damour 
slutade på en 17:onde plats med 83,4 poäng 
av 38 hanar. Lars-Göran och Lena Larsson 
var där med Khaos La Peregrina, en tik som 

är mycket noggrann med att följa banan rätt  
så även hon jobbade upp sig i lopp 2. Båda 
banorna var c:a 800 meter+. När man startar 
får man ingen upplysning om när koppel ska 
tas av, vilket kändes osäkert, så det gäller att 
vara vaken. Starten sker med ett kommando 
”GO”, ej dunk.

Efter prisutdelningen i Afghanklassen, med 
bara kappafghaner på prispallen, fick vi våra 
tävlingsböcker av Robert Dirksen, först då 
kunde vi se vår egen poäng och placering.

Avslutningen var välordnad och fin, så vid 9 
på kvällen sa vi hejdå till våra lagkamrater, jag 
och min son Rikard, som varit med mig och 
fotat, varit sällskap, chaufför och alltiallo. Det 
är klar fördel att vara två, då man ibland måste 
vara på två ställen samtidigt.

Vi sträckkörde drygt 160 mil hem med enda 
stoppet vid färjan för lite påfyllning i borders-
hopen. Rikard klev av i Malmö och tog tåget 
hem till Stockholm, det var som vanligt krångel 
med tåget från Göteborg.

Nu hemma så är jag riktigt nöjd med resan och 
resultatet. En riktig pälsafghan i mitten av fäl-
tet och många kappafghaner efter.

*
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Vårat tält med den svenska flaggan i topp..

Bana två. Damour blev blöt men jättenöjd med att äntligen få kämpa. Eftersnack i väntan på avslutningsceremonin.

Från prispallen. Afghanerna var inte den typ vi ser här hemma. Gps:en inställd på ”hem”.





BIS BRUKSHUND SvA - UTTAGEN TILL EM I LURE COURSING 2018 - FYRA TRICKDOG TITLAR
ÄGARE BIRGITTA STRÖMBERG

Fler tricks finns på Facebook-sidan Stina & AliceFoto Helena Wiström, Maud Fast / Ad by Marie Palmqvist
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KHAOS D’ SPOONMAKER   
SE & FI CH 

2016-05-29 CERT, Piteå nat, domare Kitty Sjong
2016-08-14 CERT, Överkalix nat, domare Maret Kärdi
2016-08-20 CERT, Bjurholm SvVK, domare Laima Eidukiene
2016-09-17 CERT, Oulu nat, domare Tino Pehar
2017-03-18 CERT, Boden SvVK, domare Tim Finney

Född: 2014-10-09 
E: C.I.B Khaos d’ Aram
U: CH Temper Miss Costafortune
Uppf. Saori Wohlin, Nykvarn
Äg. Ingrid Moholm, Roknäs
Foto Moholm

SE CH

KHAOS LA PEREGRINA 
Född: 2014-10-09
E: C.I.B Khaos d’ Aram 
U: CH Temper Miss Costafortune
Uppf. Saori Wohlin, Nykvarn
Äg. Lena Larsson
Foto Boa Strandberg

2016-03-12 CERT, Strängnäs, domare Per Lundström 
2016-08-20 CERT, Bjurholm, domare Laima Eidukiene 
2017-09-09 CERT, Gimo, domare Bengt-Åke Bogren

SE CH

KINGSLEAH ANGEL DUST
Född: 2014-04-30
E: C.I.B Xciting Rattle N’ Hum
U: C.I.B Agha Dari Black Eyed Pea
Uppf. Gunilla Holmgren, Nora
Äg. Marita Sjödin
Foto Tuula Persson

2016-06-05 CERT, Norrköping, domare Bengt-Åke Bogren
2016-07-23 CERT, Köping, domare Barak Yochai
2016-08-21 CERT, Norrköping, domare Andrew Brown
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KINGSLEAH HUNKY DORY 
Född: 2014-04-30 
E: C.I.B Xciting Rattle N’ Hum
U: C.I.B Agha Djari’s Black Eyed Pea
Uppf. Gunilla Holmgren, Nora
Äg. Maria Nassirpour
Foto Maria Nassirpour

2015-08-23 CERT, Backamo SKK, domare Arvid Göransson 
2015-09-12 CERT, Eslöv SKK, domare Jan Törnblom 
2017-11-03 CERT, Växjö SKK, domare Laura Cox 

SE CH

LEEJOY’S GLORIOUS GEM
Född: 2015-04-27 
E: CH Polo’s Kabik T Sensation 
U: Tash Kurgan Pretty Hilarious
Uppf. Leena Pettersson, Laholm
Äg. Mary Abrahamsson
Foto Pernilla Wistad

2017-07-07 CERT, Tvååker, domare Eddie Patterson
2017-07-08 CERT, Tvååker, domare Susan Carr 
2017-09-03 CERT, Böda Sand, domare Åke Cronander

NORD CH SE V-17

MANDINAH KALABALIKEN I BENDER
Född: 2014-04-30
E: C.I.B Jangel’s Hawk Eye 
U: C.I.B Mandinah Irresistible Whisper
Uppf. Christina Gustafsson, Kvidinge
Äg. Cheettah Bengtsson
Foto Cheettah Bengtsson

2016-05-07 CERT, Lidköping, domare Birgitta Svarstad
2016-07-03 CERT, Borås, domare Maija Sylgrén 
2016-08-14 CERT, Ronneby, domare Lotte Jörgensen
2016-12-02 CERT, Älvsjö, domare Henrik Härling
2017-03-19 CERT, Malmö, domare Bengt-Åke Bogren
2017-08-19 CERT, Bornholm, DK, domare Tapio Eerola
2017-08-20 CERT, Bornholm, DK, domare Peter Harsanyi
2017-12-09 CERT, Helsingfors, FI, domare Natasa Blanusa
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MANDINAH KARISMATIC WHISPER   
Född: 2014-04-30
E: C.I.B Jangel’s Hawk Eye 
U: C.I.B Mandinah Irresistible Whisper
Uppf. & äg. Christina Gustafsson, Kvidinge
Foto Jenny Kristiansson

2016-07-03 CERT, Borås, domare Maija Sylgrén
2016-07-09 CERT, Tvååker, domare Anja Gregoire
2016-09-10 CERT, Eslöv, domare Lisbet Campbell
2017-06-10 CERT, Vänersborg, domare Patricia Alsina
2017-08-19 CERT, Bornholm, DK, domare Tapio Eerola
2017-08-20 CERT, Bornholm, DK, domare Peter Harsanyi

SE & DK CH SE LCCH

MANDINAH KEY TO MY HEART
Född: 2014-04-30
E: C.I.B Jangel’s Hawk Eye 
U: C.I.B Mandinah Irresistible Whisper
Uppf. & äg. Christina Gustafsson, Kvidinge
Foto Misi

2016-01-09 CERT, Göteborg, domare Åke Cronander
2016-05-14 CERT, Landskrona, domare Stephen Fisher
2016-07-31 CERT, Strömsholm, domare Brett Hamilton
2016-08-14 CERT, Ronneby, domare Lotte Jörgensen
2016-08-27 CERT, Ljungskile, domare Henrik Johansson
2016-11-06 CERT, Växjö, domare Maija Lehtonen
2016-12-12 CERT, Älvsjö, domare Henrik Härling
2017-01-06 CERT, Göteborg, domare Eva Nielsen
2017-04-30 CERT, Roskilde, DK, domare Marie-Christine Delabelle
2017-05-20 CERT, Hässleholm, domare Piau Bertrand
LC
2016-10-01 CERT, Torne
2017-04-01 CERT, Hovdala
2017-04-16 CERT, Hovdala

SE & DK CH NORD JV-15 

MANDINAH KING’S SPEECH 
Född: 2014-04-30
E: C.I.B Jangel’s Hawk Eye 
U: C.I.B Mandinah Irresistible Whisper
Uppf. Christina Gustafsson, Kvidinge
Äg. Helmer Önell & Jill Niklasson
Foto Misi

2017-01-05 CERT, Göteborg, domare Hans Almgren
2017-04-29 CERT, Riskilde, DK, domare Boris Spoljaric
2017-05-28 CERT, Gimo, domare Tino Pehar
2017-06-17 CERT, Vårdgårda, domare André van den Broken
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SE CH  DK CH  SE V-16

MANDINAH KISMET
Född: 2013-06-04
E: C.I.B Jangel’s Hawk Eye 
U: C.I.B Mandinah Irresistible Whisper
Uppf. Christina Gustafsson
Äg. Yvette Charlesdotter
Foto Yvette Charlesdotter

2016-08-05 CERT, Svenstavik, domare Jetta Tschokkinen
2016-12-04 CERT, Stockholm, domare Svend Lövenkjaer
2017-02-26 CERT, Upplands Väsby, domare Ivetta Vojtekova’
2017-04-23 CERT, Västerås, domare Jose Miguel Doval Sanchez
2017-04-30 CERT, Roskilde DK, domare Marie-Christine Delabelle

C.I.B* SE CH DK CH NO CH 

ORIENTALWIND’S NÁSCHIA 
Född: 2012-05-16 
E: CH Moorflower’s Capolavoro 
U: C.I.B Khaos Badajoz
Uppf. & äg. Linda Ekberg
Foto Orientalwinds’s

2016-07-23 CERT, Köping, domare Yochai Barak
2016-11-12 CERT, Kielce, PL, domare Erodofos Neofytou 
2016-11-13 CERT, Kielce, PL, domare Harto Stokmari 
2017-03-19 CERT, Kristiansand, NO, domare Arne Foss
2017-08-06 CERT, Svenstavik, domare Arne Foss
2017-11-03 CERT, Växjö, domare Laura Cox

C.I.B SE CH FI CH DK CH NO CH EE CH BY 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 Sanna Hietaoja

2016-01-16 CACIB, Åbo, FI, domare Jutta Tschokkinen
2016-02-27 CACIB, Minsk, BY, domare Jelena Kruus
2016-05-21 CACIB, Helsingfors, FI, domare Christian Jouanchicot
2016-08-13 CACIB, Askersund, SE, domare Anette Edlander
2016-10-16 CACIB, Sundsvall, SE, domare Jocelyne Gagne
2016-11-06 CACIB, Växjö SE, domare Maija Lehtonen
2016-05-25 CACIB, Fredrikshamn, FI, domare Pirjo Aaltonen
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YHAZIN FREELANCER
Född: 2009-05-25
E: Tuohi-Tikan Teikkari
U: C.I.B Yhazin Drums Of Africa
Uppf. Liza Lopez
Äg. Maud & Sofia Fast
Foto Johanna Männistö

2015-07-25 CERT, St Michels, FI, domare Hannele Jokisilta
2016-09-11 CERT, Lund, domare Roberto Forsoni
2016-11-06 CERT, Växjö, domare Maija Lehtonen
2017-02-11 CERT, Tallin, EE, domare Andrew Brace
2017-09-10 CERT, Eslöv, domare Gabriele Schröter

2014-07-20 CERT, Köping, domare Karin Hedberg
2017-08-06 CERT, Visby, domare Frank Kane
2017-10-22 CERT, Vallentuna, domare Saija Juutilainen

Född: 2013-06-04 
E: CH Xciting Rattle N’ Hum
U: CH Elisa Du Menuel Galopin 
Uppf. Sofia Lind, Stockholm
Äg. Linda Algsten
Foto Elin Sandström

Vindaloo See U 
SE CH

2014-03-29 CERT, Boden SvVK, domare Maija Sylgren
2014-05-17 CERT, Oulu nat, domare Jussi Liimatainen
2014-05-18 CERT, Oulu Int, domare Lisbeth Utke Ramsing
2014-06-15 CERT, Vännäs SvVK, domare Maria Nordin
2014-07-05 CERT, Piteå Int, domare M Pylvänäinen-Soursa
2014-07-06 CERT, Råneå SvVK, domare Kristin Kerem
2014-10-18 CERT, Boden SvVK, domare Katrin Raie
2017-03-18 CERT, Boden SvVK, domare Tim Finney

Född: 2013-02-11 
E: C.I.B Xciting Rattle N’Hum
U: C.I.B Thuja Bittersweet Me
Uppf. Kelly de Meijer, Holland
Äg. Ingrid Moholm, Roknäs
Foto Ingrid Moholm

THUJA DRESS TO IMPRESS 

SE CH FI CH 



Mandinah 

SE V-17 NORD UCH

Kalabaliken i Bender
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2017 ett år av katastrofer och fantastiska äventyr!
Pälstjorvor som falukorvar. 
Lure course träning som kunde 
ändat livet. 
Svensk Utställningschampion!  
Dansk Utställningschampion. 
Finsk Utställningschampion. 

Fem gånger BIR. BIG-4 i Stock-
holm. Fantastiska platser: Born-
holm, Leipzig, Helsingfors och 
alla svenska utställningar med 
trevliga människor och hundar. 
Pappa till nio superfina valpar! 
Tack Yvonne Ljungkvist för för-

troendet! Vi kan knappt bärga 
oss och se vad det blir av dem.
Tack Christina och team 
Mandinah det var makalöst 
roligt!

Stolt Matte
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Juniorklass hanar
EXC-1 CK Khaos Love Hangover
EXC-2 Jangel’s I Temptation
EXC-3 Khaos Love Rollercoaster
EXC-4 Jangel’s Mr Temptation
VG Calamus Idol

Unghundsklass hanar
EXC-1 Papatazin Borsalino
EXC-2 Oshanameh’s Old Habits Die Hard
VG-3 Scented California Gold Rush
G Papatazin Blue Suede Shoes

Öppenklass hanar
EXC-1 CK Mandinah Kingdom Of Heaven
EXC-2 CK Stralucire Sadalbari
EXC-3 Mandinah King’s Speech
VG-4 Jangel’s This Is My Life
VG Leejoy’s Fire Fox

Championklass hanar
EXC-1 CK White Infinity’s Faraday Effect
EXC-2 CK Eyes Gazing You Talkin’ To Me
EXC-3 CK Way Up James Bond

EXC-4 CK Orientalwind’s Zephyros
EXC CK Mandinah Kismet
EXC CK Stralucire Mr Peppermint
EXC Jangel’s Hawk Eye
EXC Celestian I Want It All 
EXC Pramya Call To Fame

Veteranklass hanar
EXC-1 CK Khaos d’ Aram
EXC-2 CK Elsto Khariz Odin 
EXC-3 CK Elsto Khariz The Magic Alladin
EXC-4 Khaos Francisco

Juniorklass tikar
EXC-1 CK Jangel’s Dream Come True
KEP Monkey Me Du Basundhara

Unghundsklass tikar
EXC-1 CK Khaos Ain’t Love A Bitch
EXC-2 CK Papatazin Bitty Boppy Betty
EXC-3 Temper Revelations

Bruksklass tikar
EXC-1 Alphaville’s Finger Lickin’ Good

Öppenklass tikar
EXC-1 CK Vindaloo See U
EXC-2 CK Papatazin Bonnie Blue Butler
EXC-3 Xanaghan’s Paradis Blomma
EXC-4 Mandinah Karismatic Whisper
EXC Stralucire Miss Opportunity
VG Stralucire Saiph Ianthe
VG Stralucire Shaula Aurora
G Leejoy’s Faithful Flavia

Championklass tikar
EXC-1 CK Esbelto’s Norwgian Design
EXC-2 CK Mandinah Key To My Heart
EXC-3 CK Pramya Eyes On Me Please
EXC-4 Way Up Amelie Polain
VG Khaos Zale Peace Of Light
VG Kjavu A Story To Tell
VG Orientalwind’s Náschia

Veteranklass tikar
EXC-1 CK Alphaville’s Sex On Th’ Beach
EXC-2 CK Jangel’s Top Model
VG-3 Khaos Awaba

SVA OFFICIELL UTSTÄLLNING 29/7 2017
DOMARE ESPEN ENGH, NORGE

Foto bakgrundsbild Jonny Hedberg
Foto BIS & BIM Maud/Sofia Fast

BIS babyvalp Jo-Kin’s I Snow You Love Me Papatazin

BIS valp Jangel’s Go For Gold 
BIM valp Jangel’s Gasolin

BIS junior Khaos Love Hangover
BIM junior Jangel’s Dream Come True

BIS unghund Khaos Ain’t Love A Bitch
BIM unghund Papatazin Blue Suede Shoes

BIS brukshund Alphaville’s Finger Lickin’ Good 

BIS veteran Khaos d’Aram
BIM veteran Alphaville’s Sex On The Beach

BIS avel Jangel’s Hawk Eye

BIS uppfödare Kennel Mandinah

BIS rörelser Mandinah Kingdom Of Heaven

BIM CERT CHAMPION CH Mandinah Kingdom Of Heaven
BH-2 C.I.B Khaos D’Aram 
BH-3 C.I.B White Infinitys Faraday Effect
BH-4 C.I.B Eyes Gazing You Talking To Me
R-CERT C.I.B Way Up James Bond 

BIS CERT Khaos Ain’t Love A Bitch 
BT-2 R-CERT Papatazin Bitty Boppy Betty 
BT-3 C.I.B Esbelto’s Norwegian Design
BT-4 CH Alphaville’s Sex On The Beach
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BIS BABYVALP
Jo-Kin’s I Snow You Love Me Papatazin

Foto Saori Wohlin

BIS & BIM VALP
Jangel’s Go For Gold & Jangel’s Gasolin

Foto Saori Wohlin

BIS JUNIOR
Khaos Love Hangover

Foto Maud/Sofia Fast

BIS UNGHUND
Khaos Ain’t Love A Bitch

Foto Maud/Sofia Fast

BIS BRUKSHUND
Alphaville’s Finger Lickin’ Good

Foto Maud/Sofia Fast

BIS VETERAN
Khaos d’Aram
Foto Hagar Mansvelt

>>
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BH-1, CERT & BIM
CH Mandinah Kingdom Of Heaven

Foto Maud/Sofia Fast

BH-2 
C.I.B Khaos d’Aram 

Foto Maud/Sofia Fast

BH-3
C.I.B White Infinitys Faraday Effect

Foto Maud/Sofia Fast

BH-4
C.I.B Eyes Gazing You Talking To Me

Foto Maud/Sofia Fast
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BT-1, CERT & BIS
Khaos Ain’t Love A Bitch 

Foto Maud/Sofia Fast

BT-2 & R-CERT
Papatazin Bitty Boppy Betty 

Foto Maud/Sofia Fast

BT-3
C.I.B Esbelto’s Norwegian Design

Foto Saori Wohlin

>>

BT-4
CH Alphaville’s Sex On The Beach

Foto Maud/Sofia Fast
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BIS AVELSGRUPP - Jangel’s Hawk Eye
Foto Maud/Sofia Fast

BIS UPPFÖDARGRUPP - Kennel Mandinah
Foto Maud/Sofia Fast

BIS RÖRELSER
Mandinah Kingdom Of Heaven

Foto Saori Wohlin

Utställningsringen på Strömsholm
Foto Maud/Sofia Fast
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Jeg tilhører dessverre den gruppen 
av «gamle» hundemennesker som 
synes at det meste var bedre før. 
Jeg går ganske ofte på utstillinger 
og tenker at visst fantes det både 
flere og bedre afghanske mynder i 
de gode gamle dager. Jeg minnes 
med fornøyelse og ikke lite nostalgi 
den første gangen jeg dømte Svens-
ka Afghanklubbens riksutstilling på 
Skokloster for 24 år siden. Jo, det 
var mange flere hunder med, og to 
dommere dømte hvert sitt kjønn over 
to dager. Og jo, det fantes mange ut-
merkede afghanere på den tiden, og 
særlig line-upen i tispeklassen den 
gangen var usedvanlig imponeren-
de. Og jo, vinnerne fra den gangen 
ville ha stått seg godt den dag i dag.

Men når dette er sagt, vil jeg be-
merke at jeg var gledelig overras-
ket over kvaliteten på hundene på 
Strømsholm 2017. Og antall hunder 
var ganske imponerende også, ikke 
minst fordi det deltok hunder fra øv-
rige Skandinavia og lenger bort. Sel-
vfølgelig var hundene i noen grad 
selektert i forhold til hva utstillerne 
antar er i henhold til min smak og pri-
oriteringer. Jeg har jo tross alt dømt 
rasen både lenge og mye og ikke på 
noen måte gjort noen hemmelighet 
av hvilke egenskaper jeg mener er 
essensielle. Men likevel, kvaliteten 
var forbausende bra!

Variasjonen i type og helhet er kan-
skje større en noen gang i dag. Ikke 
så merkelig ettersom det importeres 
hunder fra nær sagt overalt. For meg 
er det essensielle at en afghansk 
mynde må være en høyreist, ele-
gant, eksotisk og atletisk hund med 
verdighet, stolthet og reisning. Den 
må ha lange ben, lang hals og en 
kantete silhuett med markerte hofter 
og kryss og med en lavt ansatt, stolt 
båret hale. Den nå ha et typisk pels-
mønster med korrekt sadel, men den 
trenger bestemt ikke pels til bakken, 
snarere tvert imot - for mye pels kan 
lett forstyrre det atletiske inntrykket.

Som sagt var jeg gledelig overras-
ket - først og fremst fordi jeg var så 
heldig å ha en god del hunder blant 

de anmeldte som i høy grad tilsvarer 
de egenskapene jeg har listet opp 
ovenfor. Majoriteten av de utstilte 
hundene ble premiert med excellent, 
hvilket langtfra er noen selvfølge, 
men hundene fortjente det. 

Like fullt var dagens BIR- og BIM-
hunder i mine øyne i en klasse for 
seg. Ikke bare hadde de egenskape-
ne ovenfor i bøtter og spann, men de 
hadde også en allment høy kvalitet 
som man må lete lenge etter, vakre 
hoder og uttrykk og et element av ek-
sotisk villskap som bidrar til at disse 
hundene er av helt optimal rasetype. 

Hannhunden Mandinah Kingdom of 
Heaven er en særdeles vakker, atle-
tisk og eksotisk hannhund av fantas-
tisk type og helhet og med et unikt 
fjærende bevegelsesmønster som 
man bare svært sjeldent opplever, 
virkelig «smooth and springy with a 
style of high order». 

Unghundtispen Khaos Ain’t Love A 
Bitch er i mine øyne av helt optimale 
proporsjoner, kvalitet og type, og be-
veger seg med en selvfølgelig og na-
turlig reisning til alle tider. Hun min-
ner meg mye om de beste hundene 
fra 24 år siden. Disse to hundene var 
også dagens cert-vinnere. 

Det var interessant å se at BIR og 
BIM er halvsøsken etter CH Jangels 
Hawk Eye - hvilken avlshund! 

Kennel Mandinah stilte en impone-
rende oppdrettergruppe, og jeg vil 
gratulere til det jeg anser er en bety-
delig framgang i avlsarbeidet.

Takk til arrangøren og ikke minst til 
utstillerne for en minneverdig dag.

DOMARKOMMENTAR
Espen Engh, Norge
Foto XX

*



CAN CH, CAN GR CH, SE CH, DK CH 
Alphavilles She’s Naughty Naughty

(NORD CH Alphavilles Sneak Preview - AM CH, AM GR CH, SE CH Alphavilles Milky White Way)
WILL HOPEFULLY HAVE PUPPIES EARLY SUMMER 2018

Peanut have hips/eyes/heart/thyroid tested and clear

email: yvonne@alphavilles.se / phone:+46702751944Afghanhounds
Photo / Ad by Marie Palmqvist



VERY PROMISING FOR SHOW AND LURE COURSING

SUPERSWEET OUTGOING TEMPERAMENTS
(SE CH, DK CH, FI CH Mandinah Kalabaliken i Bender - Alphavilles Hello Kitty)

Both parents hips and eyes clear, lakrits also thyroid normal

Afghanhounds email: yvonne@alphavilles.se / phone:+46702751944

Alphavilles I’ll Do Jamie Fraser Alphavilles Blow My Kilt Up

Pictured at 11 & 13 weeks of age

Photo / Ad by Marie Palmqvist
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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 Hypotyreos, sköldkörtelrubbning.

Av veterinär Ingunn Solberg Eriksson

Hypotyreos, sköldkörtelrubbning
Senast publicerad i Salukibladet nr 4 2017

GENERELLT
Sköldkörteln (tyreoidea) är en 
körtel som sitter på halsen, pre-
cis nedanför struphuvudet och 
producerar sköldkörtelhormon, 
tyroxin. Tyroxin sprids med blo-
det till nästan alla kroppens celler 
och vävnad och har som verkan 
att höja ämnesomsättningen. Det 
görs genom att öka tillgänglighe-
ten av glukos, öka syntesen av 
protein, öka fettomsättningen, 
öka hjärtfrekvensen, samt att sti-
mulera nervsystemet. 

Medan katter oftast drabbas av 
sjukdomar i sköldkörteln som ger 
för hög produktion av sköldkörtel-
hormon, HYPERtyreos (hyper=, 
högt, för mycket), är det ovanligt 
hos hund. Hundar drabbas oftast 
av sjukdomar i sköldkörteln som 
ger för låg produktion av tyroxin, 
vilket kallas HYPOtyreos (hypo= 
lågt, för lite). Det drabbar vanligen 
vuxna hundar i åldern 2-6 år. Vis-
sa raser drabbas oftare än andra, 
vilket gör att en ärftlig komponent 
är sannolik.

Sköldkörtelns produktion av ty-
roxin styrs av en struktur i hjärnan 
som kallas hypofysen. Hypofysen 
utsöndrar tyreoidea-stimuleran-
de-hormon, TSH, ett hormon som 
ber sköldkörteln (tyreoidea) pro-
ducera tyroxin. Om anledningen 
till den låga produktionen av 
sköldkörtelhormon ligger i sköld-
körteln, kallas tillstånden primär 
hypotyreos, medan den kallas 
sekundär om problemet ligger i 
hypofysen. Vid primär hypotyreos 
produceras för låga mängder ty-
roxin. Vid sekundär hypotyreos 
produceras för låga mängder 
TSH, som igen bidrar till att det 
produceras för låga mängder ty-
roxin. Sekundär hypotyreos är 
ovanligt hos hund, så när vi talar 
om hypotyreos hos hund, är det 
vanligen primär. Det finns också 
en tredje variant, tertiär hypotyre-
os. Då ligger orsaken i en region 
i hjärnan som reglerar hypofysen, 
nämligen hypotalamus. Vad jag 
vet finns det inte beskrivet på 
hund.

Hypotyreos kan hos människor 
också orsakas av iodbrist (stru-
ma), eftersom tyroxin innehåller 
iod, men det är inte vanligt hos 
hund.

Hypotyreos är trolig överdiagnos-
tiserad hos hund och många hun-
dar, särskilt vinthundar behandlas 
sannolikt för en sjukdom de inte 
har.

ORSAK
Vid primär hypotyreos produceras 
det för lite tyroxin och ämnesom-
sättningen går ner. Det orsakas 
av problem i sköldkörteln, an-
tingen på grund av en inflamma-
torisk process som förstör körteln 
(lymfocytär tyroidit) eller på grund 
av att cellerna i körteln förtvinar 
(idiopatisk atrofi). 

Lymfocytär tyroidit
Lymfocytär tyroidit är en immun-
medierad sjukdom där immun-
försvaret angriper sköldkörteln 
och förstör dennas celler och 
vävnad. Orsaken till detta är att 
det har bildats antikroppar mot 
sköldkörtelcellerna, så kroppen 
tror att dessa celler är främmande 
och måste förstöras, precis som 
bakterier och virus. Eftersom lym-
focytär tyroidit är mer vanligt hos 
vissa raser, är det sannolikt att 
sjukdomen är ärftlig. Genetiken 
är dock inte känd, men troligen är 
den polygenetisk, vilket betyder 
att flera gener är involverade.

Idiopatisk atrofi
Idiopatisk atrofi kännetecknas av 
att sköldkörtelcellerna förtvinar 
och ersätts av fettvävnad. Orsa-
ken är inte känd, men en teori 
är att tillståndet är ett resultat av 
lymfocytär tyroidit och uppstår i 
sjukdomens slutskede.

SYMPTOM
När antikropparna mot sköldkör-
telns celler sätter sig på cellerna 
vid en lymfocytär tyroidit, förstörs 
dessa celler av kroppens immun-
försvar. Det pågår över år och 
först när över 75% av körtelväv-
naden är förstörd, vilket tar flera 

år, visar hunden symptom. Hun-
dar med hypotyreos är därför 
gärna 4-6 år. Det finns dock en 
medfödd (kongenital) variant som 
drabbar valpar, men den är ovan-
lig och har andra orsaker och ger 
andra symptom.

Symptomen utvecklas ofta lång-
samt och subtilt och eftersom 
hormonet tyroxin verkar på näs-
tan alla celler och organ i krop

pen är symptomen på hypoty-
reos många och olika. Klassiska 
symptom är påverkan av krop-
pens metabolism och hud. 

Symptom från metabolismen
Hundar med hypotyreos går ofta 
upp i vikt, trots normalt foderintag. 
De kan också vara trötta, slappa 
och orkar kanske inte gå lika 
snabba eller lika långa promena-
der som tidigare. Det är inte ovan-
ligt att ägaren tänker att hunden 
blivit lat. Många hundar blir också 
mer frusna och lägger sig på var-
ma områden som vid brasan eller 
nära elementet.

Hudsymptom
Många hypotyroida hundar får 
torr hud med mjäll och ändrad 
kvalité på pälsen. De kan även få 
kala fläckar, först och främst på 
svans, men också på bålen. Om 
man klipper ett område i pälsen 
tar det ofta lång tid innan pälsen 
växer ut igen. Många hypoty-
roida hundar får pigmenterade 
fläckar på huden, särskilt på de 
kala fläckarna. Kala fläckar på lå-
ren som många greyhounds och 
några salukis har, har dock oftast 
inget med hypotyreos att göra.

Eftersom brist på sköldkörtel-
hormon påverkar vissa delar av 
immunförsvaret kan hypotyroida 
hundar få sekundära bakteriella 
infektioner i huden, som är svåra 
att behandla, innan man behand-
lar själva sjukdomen. Hundar 
med hypotyreos kan också få kro-
niska öroninflammationer.

Symptom från 
reproduktionsorganen
Hypotyreos kan ge svaga löp, 
oregelbundna löp eller långt mel-
lan löpen hos tikar. Det är också 
möjligt att hypotyreos kan ge fos-
terdöd och abort.

Neurologiska symptom
Symptom från nervsystemet kan 
ses i samband med hypotyreos 
hos hund, men är inte vanligt. Allt 
från förtvining av muskler till häl-
ta, släpande av benen, vestibu-
lärt syndrom, ansiktsförlamning, 
krampor och koma. Beteende-
förändringar som aggression är 
också rapporterad.

Kardiovaskulära symptom
Det är vanligt med långsam hjärt-
frekvens (bradykardi) hos hundar 
med hypotyreos. Även om det 
har varit en misstanke om att det 
finns ett samband mellan hypoty-
reos och DCM (dilaterad kardio-
myopati) hos hund, så är det inte 
påvisat. Hundar med hypotyreos 
kan dock få nedsatt hjärtfunktion.

DIAGNOSTIK
Det är många sjukdomar som 
kan resultera i låga tyroxinvär-
den, men det är inte samma sak 
som att hunden har hypotyreos. 
Både metaboliska, infektiösa, en-
dokrinologiska sjukdomar, samt 
cancer kan alla ge låga tyroxin-
värden. Anledningen till det är att 
kroppen prioriterar ner ämnesom-
sättning när den har viktigare sa-
ker att koncentrera sig på. Låga 
tyroxinvärden skall i dessa fall 
inte behandlas och det är otroligt 
viktigt att veterinären kan skilja 
dessa situationer från sjukdomen 
hypotyreos. Om en sådan hund 
behandlas med tyroxinmedicin, 
kan man riskera att sköldkörteln 
efter ett tag inte själv klarar att 
producera sköldkörtelhormon, 
med den följd att man måste fort-
sätta att behandla hunden resten 
av hundens liv, även fast den inte 
hade hypotyreos från början. Fle-
ra läkemedel kan också ge låga 
tyroxinvärden.
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Hypotyreos diagnostiseras på 
bakgrund av blodprovsresultat 
OCH kliniska symptom.

Blodprov kan visa låga tyroxinvär-
den, men som nämnts ovan kan 
det orsakas av många olika till-
stånd, så det räcker inte att bara 
ha låga tyroxinvärden för att sätta 
in behandling för hypotyreos. Ett 
sätt att komma närmare en diag-
nos är att i tillägg till låga tyrox-
invärden påvisa att hypofysen i 
hjärnan (som kontrollerar produk-
tionen av tyroxin med att skilja ut 
TSH) jobbar mera än vanligt. Om 
sköldkörtelhormonen verkligen 
är för låga, vill oftast hypofysen 
producera mera TSH för att för-
söka få sköldkörteln att produ-
cera mera tyroxin. Hög TSH-nivå 
kombinerat med låg tyroxin-nivå, 
kan få veterinären att misstänka 
hypotyreos, om hunden i tillägg 
har symptom på sjukdomen.

En tredje blodparameter som 
kan användas i diagnostiken av 
hypotyreos är antikroppar mot 
komponenter i tyroxinhormonet, 
TgAA. TgAA kan påvisas hos 
hundar utan symptom och hun-
dar med symptom. Om de påvi-
sas hos hundar med symptom 
bekräftar det att denna hund har 
den typ av hypotyreos som kall-
las lymfocytär tyroidit. När hela 
körteln är destruerad, vill det dock 
inte produceras flera antikroppar 
och därför kan det vara att hundar 
som haft sjukdomen lång tid, inte 

har antikroppar i ett blodprov. En 
hund med TgAA antikroppar, men 
utan symptom, kommer sannolikt 
utveckla symptom på hypotyreos 
senare i livet.

Ett blodprov för att mäta TgAA 
antikroppar kan användas för att 
screena en avelshund för den ty-
pen hypotyreos som kallas lymfo-
cytär tyroidit. Normala TgAA anti-
kroppsvärden hos en annars frisk 
vuxen hund utesluter vanligen att 
denna kommer att utveckla lym-
focytär tyroidit. Normala tyroxin-
värden kan inte användas för att 
utesluta att en individ kommer att 
utveckla symptom på hypotyreos, 
då dessa värden kommer att vara 
normala i många år, fram till stora 
delar av sköldkörteln är destru-
erad.

En hypotyroid hund har ofta (ca 
50%) reducerat antal röda blod-
kroppar (anemi). Anledningen till 
denna anemi är att brist på tyreo-
ideahormon bland annat medför 
minskad produktion av EPO (ett 
hormon som reglerar bildningen 
av röda blodkroppar). Högt koles-
terol i blodet är också ett vanligt 
fynd hos hypotyroida hundar. Blir 
det högt nog kolesterol i blodet, är 
det risk för att hunden utvecklar 
ateroskleros (åderförkalkning).

Valpar har en normal hög kon-
centration av tyreoideahormoner 
i blodet och dessa normaliseras 
runt sex månaders ålder. Vint-

hundar har generellt låga koncen-
trationer av tyroxin jämfört med 
andra raser. Äldre hundar har 
normalt något lägre nivå av tyrox-
invärden än yngre vuxna.

BEHANDLING
Behandling av hypotyreos görs 
med tillförsel av tyreoideahormon 
i form av tabletter, som normalt 
ges två gånger dagligen. Tidi-
gare behandlades hundar med 
humanpreparatet Levaxin, men 
nu finns det ett eget preparat till 
hund som kallas Forthyron. Så 
länge det finns ett preparat regist-
rerad till hund, är vi som veteri-
närer skyldiga att skriva ut detta 
preparat även fast det är dyrare 
än humanpreparatet. Resultatet 
av behandlingen mäts i att de 
kliniska symptomen försvinner, 
samt att hormonnivåerna norma-
liseras i blodet. I början blir det 
därför flera återbesök hos veteri-
när tills behandlingen har stabili-
serats. Därefter räcker det oftast 
med återbesök för klinisk under-
sökning och blodprov 1-2 gånger 
per år. 

Behandlingen är livslång, då 
sköldkörteln i sig inte kan byggas 
upp igen. 

PROGNOS
Prognosen är vanligen god och 
de flesta hundar lever ett långt 
liv på mediciner. Redan efter en 
vecka kan man uppleva hunden 
som piggare och mindre lat. Om 

hunden haft hudproblem tar det 
dock längre tid för dessa att nor-
maliseras.

HYPOTYREOS HOS 
SALUKI
Studier i USA har visat att salu-
kis och andra vinthundar kan ha 
lägre tyroxinvärden normalt och 
att de ofta blir diagnostiserade 
med hypotyreos enbart på grund 
av dessa låga tyroxinvärden. Ef-
tersom det är påvisat låga tyrox-
invärden hos både friska Salukis 
och friska andra vinthundar, kan 
man inte diagnositisera hypoty-
reos på dessa raser enbart på 
grund av låga tyroxinvärden.

I en studie av Shiel et al där 283 
friska salukis utan symptom in-
gick, hade så många som 54,6 
% lägre sköldkörtelvärden (T4) 
än det som anges som normalt 
för hundar generellt (referensvär-
den), men bara 8,9 % hade för-
höjda TSH-värden och bara 1,4 
% hade TgAA antikroppar. In-
tressant var att hanhundar hade 
lägre T4-koncentrationer än tikar 
och Salukis från Country of Origin 
(COO) hade lägre tyroxinvärden 
än de som var registrerade av 
Amerikanska Kennel Klubben 
(AKC). Det var dock ingen skill-
nad i de hundar som var aktiva 
lure coursing-hundar och de som 
bara var familjehundar.

*
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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 - Lymfom & Hemangiosarkom.

Av veterinär Ingunn Solberg Eriksson

Senast publicerad i Salukibladet nr 2 2017

Lymfom & Hemangiosarkom Lymfom & Hemangiosarkom

LYMFOM

Generellt
Lymfom, som också kallas ma-
lignt lymfom eller lymfosarkom 
är en grupp av cancersjukdomar 
som härleder från en typ av vita 
blodceller som kallas lymfocyter. 
Lymfocyterna är en del av im-
munförsvaret och deras funktion 
är bland annat att skydda krop-
pen från infektioner. I motsats till 
leukemi som är en cancer i ben-
märgen (där lymfocyterna bildas), 
är lymfom en cancer i kroppens 
fasta lymfatiska organ, som lymf-
knutor och mjälte. 

Lymfom är den vanligaste cancer-
sjukdomen (4,35 % av alla tumö-
rer) hos hund och även om hun-
dar i alla åldrar kan drabbas, ses 
de flesta fallen hos medelålders 
hundar med genomsnittsålder 
på 6-8 år. Tikar och hanhundar 
drabbas lika ofta. Orsaken är inte 
känd, men antas vara multifakto-
rell och genetiska faktorer spelar 
nog en roll hos hund, eftersom 
vissa raser som boxer, bulldog, 
bullmastiff, cocker spaniel, berner 
sennen, airdale terrier, golden re-
triever och rottweiler är predispo-
nerade.

Symptom
Lymfom är cancer som drabbar 
kroppens lymfatiska organ. De 
stora lymforganen i kroppen är 
lymfknutor, mjälte och thymus 
(brässen), men det finns lymfatisk 
vävnad överallt annars i kroppen. 
Symptomen på lymfom varierar 
mycket, allt eftersom vilka delar 
av kroppen som drabbas och vil-
ka stadie sjukdomen är i när den 
upptäcks.

Lymfom kan delas in i fyra grup-
per, på bakgrund av vart sjukdo-
men uppträder.
1) Multicentrisk form
Karakteriseras av generell lymf-
knutsförstorning
2) Mediastinal form
Karakteriseras av förstorade 
lymfknuter i mediastinum 
3) Alimentär form

Karakteriseras av infiltration av 
cancervävnad i mage-tarm ka-
nalen
4) Ekstranodal form
Drabbar vilket som helst organ 
eller vävnad, med hud som det 
vanligaste
Hos hund är den multicentriske 
formen mest vanlig, medan den 
alimentära er mest vanlig hos 
katt.

Multicentriska formen
80 % av hundar med malignt 
(elakartad) lymfom utvecklar 
denna form och det typiska symp-
tomet är förstorade lymfknutar, 
vanligen smärtfria. Det kan vara 
det enda symptomet eller de kan 
i tillägg visa ospecifika symptom 
som trötthet, reducerad aptit, 
viktminskning och feber, eventu-
ellt ökad dricklust och ökad urin-
mängd.

Mediastinal form
Mediastinum är ett område i 
brösthålan mellan lungorna, där 
hjärta, luftstrupen och matstrupen 
finns. Ett lymforgan som kallas 
thymus (brässen) finns också här, 
samt några lymfknutor. Den me-
diastinala formen är mycket mera 
ovanlig hos hund och bara 5 % 
får denna form. Typiska symptom 
kommer från luftvägarna; and-
nöd, hosta, regurgitering (maten 
kommer inte ner i magen när hun-
den äter, utan kommer upp igen), 
samt ödem (vätskeansamling i 
vävnaden). Dessa symptom or-
sakas av att förstorade lymfknuter 
i området pressar på strukturar i 
området.

Alimentär form
Denna form ger symptom från 
mage-tarm systemet; kräkningar, 
anorexi, diarré och viktminskning. 
Vid undersökning kan man i vissa 
fall känna tumörer i buken eller de 
syns på röntgen. I andra fall kan 
man på ultraljud se att tarmväg-
gen är förtjockad på grund av en 
diffus infiltration av cancerceller. 
Ca 5 % av alla hundar med ma-
lignt lymfom får denna form.

Extranodal form
Denna form kan uppträda i alla 
organ och vävnad i kroppen och 
symptomen vill vara beroende av 
vilken vävnad som drabbas. Den 
vanligaste varianten är kutant 
lymfom, som drabbar huden (cu-
tis). Symptom från huden, even-
tuella sår eller tumörer i huden 
kan ses vid kutant lymfom.

Diagnostik
Blodprov
Blodprov tas för att få en översikt 
över hundens generella hälso-
tillstånd. Vanliga fynd är anemi, 
för högt eller för lågt antal vita 
blodkroppar, samt för lågt an-
tal blodplattor (trombocytopeni). 
Anemi och trombocytopeni är 
vanliga symptom vid många kro-
niska sjukdomar och skall inte 
förväxlas med immun-medierad 
hemolytisk anemi och immun-
medierad trombocytopeni. För 
hög calciumkoncentration i blodet 
kan också ses hos vissa individer 
med lymfom och vill ofta ge ökad 
dricklust och ökad produktion av 
urin. Förhöjda levervärden kan ge 
misstanke om att levern är drab-
bad.

Urinanalys
Urinprov kan visa om njurarna är 
drabbade av cancern eller inte.
Röntgen och ultraljud
Radiologisk undersökning av 
bröst- och bukhåla kan visa om 
inre organ är involverade eller 
inte. Man kan eventuellt se försto-
rade lymfknutor, förstorad lever 
eller mjälte, förtjockad tarmvägg, 
etc. 

Finnålsaspirat (FNA)
FNA är ett prov som tas genom 
att en liten nål sticks in i till ex-
empel en förstorad lymfknut. När 
nålen dras ut igen, tar den med 
några celler från lymfknuten. 
Dessa celler kan man överföra till 
ett objektsglas och se på i mikro-
skop. Om provet visar onormala 
lymfocyter, styrker det misstan-
ken om lymfom.

Benmärgsaspirat
Ett prov från benmärgen kan gö-
ras om man vill veta om den ock-
så är drabbad.

Biopsi
Vid biopsi skär man ut en liten bit 
av vävnaden, i det här fallet san-
nolikt en lymfknut och skickar in 
för analys. Då kan man få bekräf-
tat diagnosen lymfom, man kan få 

klassificerad lymfomet som B-, T- 
eller 0-cells lymfom och man kan 
få gjort en ”staging” av sjukdo-
men, något som är viktig för prog-
nos och behandling. T-lymfom 
har betydligt sämre diagnos än 
B-cells lymfom. Den vanligaste 
typen hos hund är B-cells lymfom.

När diagnosen är bekräftad är det 
vanligt att klassificera sjukdomen 
med ett «staging-system» utarbe-
tad av World Health Organization.
> Stadium I: En enskild lymfknut 
är involverad
> Stadium II: Flera lymfknutor är 
involverade, men bara på samma 
sida av mellangärdet
> Stadium III: Generell förstoring 
av lymfknutorna
> Stadium IV: Generell förstoring 
av lymfknutorna, samt förstorad 
lever och/ eller mjälte
> Stadium V: Något av ovanstå-
ende, plus involvering av ben-
märg eller andra strukturer
- Substadium a: asymtomatisk
- Substadium b: sjuk

Behandling och prognos
Vilket stadium av lymfom hunden 
har, vilken typ av lymfom (B- eller 
T-cells lymfom), hundens gene-
rella hälsotillstånd, djurägarens 
ekonomi och möjlighet att åka 
mer eller mindre långt för att få 
behandling, är med att avgöra 
vilken typ av behandling hunden 
skall få. 

Hundar som inte får någon be-
handling överlever i genomsnitt 
4-6 veckor efter att de fått diag-
nosen. Av de som får cellgiftsbe-
handling går 80-90 % i remission, 
vilket betyder att symptomen 
försvinner. Hundar som går i re-
mission kan överleva 12-16 må-
nader. Av dessa lever 20-30 % i 
mera än två år.

Om cellgiftsbehandling inte är 
möjligt av ekonomiska, tidsmäs-
siga, geografiska eller andra skäl, 
kan vissa hundar få en bättre livs-
kvalité och förlängd livslängd med 
några månader om de behandlas 
med kortison. Cellgiftsbehandling 
ger få biverkningar hos hund och 
de flesta hundar mår bra under 
behandlingen. Nackdelen är att 
det är dyrt och innebär många 
veterinärbesök i de 15-20 veck-
orna hunden behandlas. Det är få 
djurkliniker som erbjuder cellgifts-
behandling och avståndet kan bli 
långt för djurägaren.
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HEMANGIOSARKOM

Generellt
Hemangiosarkom är en ag-
gressiv elakartad typ av tumör i 
endotelceller, som täcker blod-
kärlens insida. Den är ovanlig 
hos andra arter (inklusive män-
niskan) än hund, där den utgör 
ca 2 % av alla tumörer. Hundar 
som drabbas är oftast 9-12 år. 
Hanhundar och tikar drabbas 
lika ofta och tysk schäferhund, 
golden retriever, boxer är bland 
raserna som är predisponerade. 
I en studie av tumörer hos saluki 
gjort av DVM MaryDee Sist i USA 
var 16 % av alla tumörer primärt 
hemangiosarkom, vilket antyder 
att hemangiosarkom möjligen är 
mycket mer vanlig hos saluki än 
andra raser.

Orsaken till denna sjukdom är 
inte känd, men eftersom vissa 
raser är mer predisponerade än 
andra, är det möjlig att det finns 
en genetisk faktor. Hudvarianten 
av sjukdomen misstänks vara 
associerad med exponering för 
UV-ljus. 

Hemangiosarkom finns i två for-
mer, en som drabbar huden och 
en som drabbar invärtes organ. 
Den variant som drabbar huden 
verkar vara mycket snällare än 
den som drabbar invärtes organ. 
Vanligast drabbas dock mjälten 
eller höger förmak. Tumörerna 
utvecklas långsamt i början, men 
sprider sig snabbt och oftast är 
det redan spridning till andra or-
gan när sjukdomen upptäcks. 

Spridning ses oftast till lungor, 
lever och andra bukorgan. Tu-
mörcellerna bildar nya kärl, men 
de är sköra och rupturerar lätt, 
vilket ofta ger invärtes blödning. 
Inte alla tumörer i mjälten är he-
mangiosarkom. Det finns även 
godartade tumörer, men av de 
elaka tumörer som finns i mjälten 
hos hund är ungefär 2/3 hemangi-
osarkom.

Symptom
Ofta är det inga eller små, ospe-
cifika symptom som till exempel 
viktförlust, reducerad aptit, trött-
het, bleka slemhinnor på grund 
av anemi (blodbrist) innan det 
gått så långt som att en tumör 
brister och hunden kollapsar eller 
dör av akut blodbrist. Hundar kan 
gå med stora tumörer i mjälten 
utan att visa smärta eller andra 
symtom, men när en tumör brister 
kommer symptomen plötsligt och 
är mycket allvarliga.

Om tumören sitter i mjälten och 
börjar blöda, fylls buken med blod 
och man kan eventuellt se ett för-
storat bukomfång. Om den ruptu-
rerar, kommer hunden att kollap-
sa och eventuellt dö av blodbrist. 

Sitter däremot tumören i förmaket 
och blöder, fylls hjärtsäcken med 
blod och hjärtat får ingen plats att 
utvidga sig på, vilket kan ge hjärt-
svikt.

Diagnostik
Diagnosen hemangiosarkom kan 
bara ställas om man skickar in 
tumören eller en bit av den på 
analys. Blodprov kan visa anemi 
(blodbrist), lågt protein och even-
tuellt trombocytopeni (för få antal 
blodplatter), men det är ospeci-
fika fynd och ger ingen diagnos. 
Om veterinären känner på buken, 
kan en stor tumör i mjälten kän-
nas. Röntgen och ultraljud kan 
visa förstorad mjälte eller försto-
rat förmak, samt fri vätska i form 
av blod i buk eller hjärtsäck. 

Behandling och prognos
Eftersom hemangiosarkom ofta 
upptäcks sent i förloppet, är prog-
nosen vid diagnos mycket dålig. 
Kirurgi där man opererar bort tu-
mören är ett alternativ, men över-
levnadstiden är tyvärr bara på 1-3 
månader. Hemagiosarkom i hu-
den har en mycket bättre prognos 
efter kirurgi. Kirurgisk behandling 
av hemangiosarkom i mjälten 
tillsammans med cellgiftsbe-
handling ger tyvärr ingen längre 
överlevnadstid om behandlingen 
inte påbörjas i ett tidigt stadium. 
Om hemangiosarkom i mjälten 
upptäcks på ett tidigt stadium är 
överlevnadstiden 9-12 månader 
om behandlingen inkluderar både 
kirurgi och cellgiftsbehandling.

Diskussion
I USA har DVM MaryDee Sist 
samlat in 179 tumörer från saluki. 
Hon har meddelat mig att 29 av 
dessa var hemangiosarkom och 
5 var lymfosarkom, vilket betyder 
att hemangiosarkom utgör 16,2 % 
av alla tumörer hos salukis i detta 
material, medan lymfom utgör ca 
2,8 %. I Svenska Salukiringens 
undersökning om vad svenska 
salukis dör av, är det en låg före-
komst av lymfom och hemangio-
sarkom. Emma Andersson kunde 
inte ge ett exakt tal, men berättar 
att det bara är enstaka saluki som 
fått diagnosen lymfom/hemangi-
osarkom eller där det har varit 
misstanke om dessa diagnoser i 
klubbens material.

I en rapport från Animal Health 
Laboratory i juni 1999 till Saluki 
Club of America redogjordes an-
tal hemangiosarkom hos saluki. 
Av 73 biopsi (vävnadsprover) 
från saluki var så många som 32 
hemangiosarkom, vilket betyder 
över 43 %. I detta material inklu-
derades dock MaryDees många 
prover, så resultatet är inte helt 
representativt för salukipopulatio-
nen, utan visar nog ett något för 
högt tal.

Vissa amerikanska salukistudier 
visar alltså att hemangiosarkom 
är betydligt vanligare hos saluki 
än andra raser, medan lymfom 
är mindre vanligt hos saluki än 
hos hundar generellt. Vi har inte 
nog material till att få ett exakt tal 
i Sverige, men min erfarenhet ef-
ter över 30 år med rasen, är att 
hemangiosarkom är mer vanligt 
hos saluki än andra raser, också 
i Skandinavien. För att få ett så 
exakt tal som möjligt är det viktigt 
att vi skickar in uppgifter på döds-
orsak på våra hundar till Svenska 
Salukiringen via deras enkät på 
hemsidan. Det är också viktigt 
att vi ber veterinären att göra en 
biopsi (vävnadsprov) och skicka 
denna in för analys, om vår saluki 
dör av eller blir avlivad på grund 
av misstänkt cancer. 

DVM MaryDee Sist analyserar 
proverna gratis om de skickas till 
henne. Se mer information på Sa-
luki Health Research: 
www.salukihealthresearch.com
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DENNA GÅNG GÅR JAG 
TILLBAKA PÅ MIN EGEN 
UPPFÖDNING OCH KOMBI-
NERAR 4  GENERATIONER 
AV MINA EGNA TIKAR, 
SOM ALLA HAR INNEHAFT 
TITELN ”ÅRETS AVELSTIK”,  
SAMT MÅNGA  FRAMSTÅ-
ENDE  AVELSHANAR. 

EN KOMBINATION MED 
KLASSISK TYP OCH 
RASTYPISKA DETALJER. 

VI FÖRVÄNTAR OSS VALPAR 
MED STIL, ELEGANS OCH 
RÖRELSER I EN MÄNGD 
OLIKA FÄRGER.

VI ÄR STOLTA ÖVER ATT PRESENTERA 
MANDINAH’S KOMMANDE 
L-KULL

C.I.B 
Mandinah Just Your Imagination
CH Xenos Comment x CH Mandinah Hopeless Whisper

NORD CH
Mandinah Key To My Heart
CH Jangels Hawk Eye x 
CH Mandinah Irresistible Whisper

Christina Gustafsson - mandinah@hotmail.com
Foto Madeleine Skogh & Annelie Månsson / Ad by Marie Palmqvist
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UTSTÄLLNINGSRESULTAT 2017
SKK Göteborg Internationell 5/1 2017
Domare Hans Almgren, Sverige
Antal deltagande hundar: 9+4
BIR BIG-2 CACIB AR CH C.I.B. CL CH FI 
UCH LT&LV CH NORD UCH Simbad Ebn 
Rashida Von Haussman
BH-2 CERT R-CACIB NORD JV-15 Mandi-
nah King’s Speech
BH-3 C.I.B. DK UCH LV CH NO UCH SE 
UCH SE V-10 Jangel’s Taste Of Victory
BH-4 R-CERT Shou Gerat Graffity
BIM CERT The Wones Blond Bombshell
BT-2 CACIB SE UCH Vindaloo Come Back

SKK Göteborg Internationell 6/1 2017
Domare Eva Nielsen, Sverige
Antal deltagande hundar: 11+8
BIR BIG BIS-4 CACIB AR CH C.I.B. CL CH 
FI UCH LT&LV CH NORD UCH Simbad Ebn 
Rashida Von Haussman
BH-2 R-CACIB DK UCH NORD LCCH SE 
UCH Mandinah Just Around The Corner
BH-3 C.I.B. DK UCH LV CH NO UCH SE 
UCH SE V-10 Jangel’s Taste Of Victory
BH-4 CERT+CH Shou Gerat Graffity
R-CERT Mandinah King’s Speech
BIM CERT CACIB Mandinah Key To My 
Heart
BT-2 R-CERT The Wones Blond Bombshell
BT-3 C.I.B. FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH 
Mandinah Hopeless Whisper
BT-4 R-CACIB SE UCH Vindaloo Come 
Back

SvVK Upplands Väsby Officiell 26/2 2017
Domare Iveta Vojteková
Antal deltagande hundar: 10+10
BIR CERT SE V-16 Mandinah Kismet
BH-2 SE UCH Orientalwind’s Zephyros
BH-3 AR CH C.I.B. CL CH LT&LV CH NORD 
UCH US CH Simbad Ebn Rashida Von 
Haussman
BH-4 R-CERT Jangel’s I Temptation
BIM SE UCH Khaos Zale Peace Of Light
BT-2 CERT NORD LCCH Vindaloo Magic U
BT-3 FI UCH NO UCH NO V-16 SE UCH US 
CH Hafiza Aviad Von Haussman
BT-4 R-CERT Alphaville’s Finger Lickin’ Good

SKK Strängnäs Internationell 11/3 2017
Domare Hans Almgren, Sverige
Antal deltagande hundar: 4+4
BIR BIG BIS CACIB AR CH C.I.B. CL CH 
LT&LV CH NORD UCH US CH Simbad Ebn 
Rashida Von Haussman
BH-2 CERT R-CACIB Agha Djari’s Kiss ’n Tell
BH-3 R-CERT NORD JV-15 Mandinah King’s 
Speech
BH-4 Vindaloo Feel U
BIM CERT CACIB Papatazin Bitty Boppy Betty
BT-2 R-CERT Awbari Candy Moonflower
BT-3 R-CACIB Jangel’s Hell Of An Angel

SvVK Boden Officiell 18/3 2017
Domare Timothy Finney, Irland
Antal deltagande hundar: 8+2
BIR C.I.B. EE CH NORD UCH SE JV-12 SE 
LCCH Celestian I Want It All
BH-2 CERT+CH Khaos d’ Spoonmaker
BH-3 R-CERT Gold’n Copper MR Valentine
BIM CERT+CH SE UCH Thuja Dress To 
Impress

SKK Malmö Internationell 19/3 2017
Domare Bengt-Åke Bogren, Sverige
Antal deltagande hundar: 8+4
BIR BIG CACIB AR CH C.I.B. CL CH LT&LV 
CH NORD UCH US CH Simbad Ebn Rashida 
Von Haussman
BH-2 R-CACIB DK UCH NORD LCCH SE 
UCH Mandinah Just Around The Corner
BH-3 CERT+CH Mandinah Kalabaliken I 
Bender
BH-4 R-CERT Awbari Splashin’ Candy 
Puddles
BIM CACIB C.I.B. DE CH EE CH FI UCH LV 
CH NORD UCH Kingsleah Star Of Asia

SKK Västerås Nationell 23/4 2017
Domare Wera Hubenthal (juniorklass), Jose 
Dove Sanchez
Antal deltagande hundar: 12+13
BIR BIG-2 C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH 
Jangel’s Hawk Eye
BH-2 CERT SE UCH SE V-16 Mandinah Kismet
BH-3 DK UCH NO UCH SE UCH 
Orientalwind’s Hurricane
BH-4 FI UCH SE UCH Stralucire MR Peppermint
R-CERT Jangel’s I Temptation
BIM SE UCH SE V-14 Back Tramp’s Black 
Sensation
BT-2 CERT NORD LCCH Vindaloo Magic U
BT-3 SE UCH Vindaloo Come Back
BT-4 R-CERT Leejoy’s Glorious Gem

SKK Lidköping Internationell 6/5 2017
Domare Christia Jouanchicot
Antal deltagande hundar: 8+5
BIR BIG CACIB AR CH C.I.B. CL CH LT&LV 
CH NORD UCH US CH Simbad Ebn Rashida 
Von Haussman
BH-2 R-CACIB C.I.B. NORD UCH Mandinah 
Just Your Imagination
BH-3 SE UCH SE V-16 Mandinah Kismet
BH-4 C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH 
Jangel’s Hawk Eye
BIM CACIB NO UCH SE UCH Don’t Do Me 
Any Favours
BT-2 R-CACIB BY CH EE CH FI JV-15 NO 
UCH NORD JV-15 SE&DK&FI UCH Pramya 
Eyes On Me Please
BT-3 SE UCH Jangel’s Hell Of An Angel

SKK Piteå Nationell 20/5 2017
Domare Jetta Tschokkinen
Antal deltagande hundar: 7+1
BIR BIG-3 SE UCH Nightwind Victory Dreams
BH-2 CERT+CH Way Up Artis Temporus

SKK Göteborg Internationell 5/1 2017
Foto Nikola Börjestedt

SKK Göteborg Internationell 6/1 2017
Foto Nikola Börjestedt

SvVK Upplands Väsby Officiell 26/2 2017
Foto Maud Fast

SvVK Boden Officiell 18/3 2017
Foto Yvonne Mukkavaara

SKK Västerås Nationell 23/4 2017
Foto Maud Fast

SKK Lidköping Internationell 6/5 2017
Foto Maud Fast

SKK Piteå Nationell 20/5 2017
Foto Yvonne Mukkavaara
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SvVK Hässleholm Officiell 20/5 2017
Domare Bertrand Pieu
Antal deltagande hundar: 9+8
BIR C.I.B. NORD UCH Mandinah Just Your 
Imagination
BH-2 DK UCH SE UCH SE V-16 Mandinah 
Kismet
BH-3 CERT Kingsleah Blueberry Breeze
BH-4 R-CERT Leejoy’s Essence Of True Life
BIM C.I.B. DE CH EE CH FI UCH LV CH 
NORD UCH Kingsleah Star Of Asia
BT-2 C.I.B. DK UCH FI UCH NORD LCCH 
SE UCH Mandinah Irresistible Whisper
BT-3 CERT Mandinah Key To My Heart
BT-4 DK UCH SE UCH Leejoy’s Delicious 
Delight
R-CERT Leejoy’s Glorious Gem

SKK Hässleholm Internationell 21/5 2017
Domare Henrik Johansson, Sverige
Antal deltagande hundar: 5+6
BIR CACIB DK UCH SE UCH SE V-16 Man-
dinah Kismet
BH-2 R-CACIB C.I.B. NORD UCH Mandinah 
Just Your Imagination
BH-3 CERT Kingsleah Blueberry Breeze
BH-4 SE UCH Mandinah Kalabaliken I 
Bender
BIM C.I.B. DK UCH FI UCH NORD LCCH SE 
UCH Mandinah Irresistible Whisper
BT-2 CACIB SE UCH Mandinah Key To My 
Heart
BT-3 CERT R-CACIB Leejoy’s Faithful Flavia

SKK Gimo Internationell 28/5 2017
Domare Henrik Härling, Sverige
Antal deltagande hundar: 5+10
BIR BIG BIS CACIB AR CH C.I.B. CL CH 
LT&LV CH NORD UCH US CH Simbad Ebn 
Rashida Von Haussman
BH-2 CERT R-CACIB NORD JV-15 Mandi-
nah King’s Speech
BH-3 R-CERT Leejoy’s Fire Fox
BH-4 Awbari Minty Snow Sparkles
BIM DK UCH SE UCH SE VV-16 Jangel’s 
Top Model
BT-2 CERT Jangel’s Dream Come True
BT-3 R-CERT CACIB Oshanameh’s Ooh La La
BT-4 R-CACIB SE UCH Back Tramp’s Black 
Jangel

SKK Norrköping Internationell 3/6 2017
Domare Daniele Poltri
Antal deltagande hundar: 13+5
BIR BIG-2 CACIB AR CH C.I.B. CL CH 
LT&LV CH NORD UCH US CH Simbad Ebn 
Rashida Von Haussman
BH-2 R-CACIB DK UCH SE UCH SE V-16 
Mandinah Kismet
BH-3 CERT Jangel’s I Temptation
BH-4 FI UCH SE UCH Stralucire MR Pep-
permint
R-CERT Khaos Love Rollercoaster
BIM DK UCH SE UCH SE VV-16 Jangel’s 
Top Model
BT-2 CACIB SE UCH Khaos Zale Peace Of 
Light
BT-3 CERT Jangel’s Dream Come True
BT-4 R-CERT R-CACIB Stralucire Shaula 
Aurora

SKK Norrköping Internationell 4/6 2017
Domare Andrew Brace
Antal deltagande hundar: 9+5
BIM CERT Jangel’s I Temptation
BH-2 R-CERT Khaos Love Rollercoaster
BH-3 CACIB FI UCH SE UCH Stralucire MR 
Peppermint
BH-4 R-CACIB SE UCH Kingsleah Angel Dust

BIR BIG-4 CERT Khaos Ain’t Love A Bitch
BT-2 DK UCH SE UCH SE VV-16 Jangel’s 
Top Model
BT-3 CACIB SE UCH Khaos Zale Peace Of 
Light
BT-4 R-CERT Jangel’s Dream Come True
R-CACIB Stralucire Shaula Aurora

SKK Norrköping Internationell 5/6 2017
Domare Tim Thomas
Antal deltagande hundar: 10+5
BIR CACIB DK UCH SE UCH SE V-16 Man-
dinah Kismet
BH-2 R-CACIB SE UCH Kingsleah Angel Dust
BH-3 CERT Jangel’s I Temptation
BIM CERT Khaos Ain’t Love A Bitch
BT-2 DK UCH SE UCH SE VV-16 Jangel’s 
Top Model
BT-3 R-CERT Jangel’s Dream Come True
BT-4 CACIB Stralucire Shaula Aurora
R-CACIB Khaos Zale Peace Of Light

SKK Vänersborg Nationell 10/6 2017
Domare Patricia Alsina
Antal deltagande hundar: 5+4
BIR BIG BIS-4 AR CH C.I.B. CL CH LT&LV 
CH NORD UCH US CH Simbad Ebn Rashida 
Von Haussman
BH-2 DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandi-
nah Just Around The Corner
BH-3 FI UCH LT CH RU CH SE UCH Shou 
Gerat Shelkovy Veter
BH-4 C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH 
Jangel’s Hawk Eye
CERT Al Khabara Let The Sensation Rock
BIM SE UCH Mandinah Key To My Heart
BT-2 CERT Mandinah Karismatic Whisper
BT-3 SE UCH Scaramis U Remember Me

SKK Leksand Nationell 11/6 2017
Domare Gunilla Sandberg
Antal deltagande hundar: 4+0
BIR BIG BIS-4 CERT+CH Khaos Idol’s Eye
BH-2 R-CERT DK UCH NORD JV-15 SE 
UCH Mandinah King’s Speech
BH-3 Jangel’s Lifeguard
BH-4 DK UCH SE UCH Jangel’s Fake It Til 
U Make It

SvVK Vännäs Officiell 17/6 2017
Domare Zafra Sirik
Antal deltagande hundar: 4+4
BIM DK UCH SE UCH Eyes Gazing You 
Talkin’ To Me
BH-2 CERT Oshanameh’s Old Habits Die Hard
BH-3 C.I.B. EE CH NORD UCH SE JV-12 SE 
LCCH Celestian I Want It All
BH-4 R-CERT Gold’n Copper MR Valentine
BIR C.I.B. DE CH EE CH FI UCH LV CH 
NORD UCH Kingsleah Star Of Asia
BT-2 FI UCH NO UCH SE UCH Agha Djari’s 
Just Gold N’ Copper

SKK Hässleholm Internationell 21/5 2017
Foto Anna Sukhoveeva

SKK Gimo Internationell 28/5 2017
Foto Sven Westerblad

SKK Norrköping Internationell 3/6 2017
Foto Isa Söderkvist

SvVK Vännäs Officiell 17/6 2017
Foto Yvonne Mukkavaara

SKK Vänersborg Nationell 10/6 2017
Foto Madelein Thorman Persson

SvVK Hässleholm Officiell 20/5 2017
Foto Anna Sukhoveeva

>>
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SvVK Tånga Hed Officiell 17/6 2017
Domare André Van Der Broek
Antal deltagande hundar: 11+9
BIM C.I.B. NORD UCH Mandinah Just Your 
Imagination
BH-2 DK UCH SE UCH Moorflower’s Capo-
lavoro
BH-3 CERT+CH NORD JV-15 Mandinah 
King’s Speech
BH-4 SE UCH Orientalwind’s Zephyros
R-CERT Bar Kin’s Tough Enough
BIR DK UCH NO UCH SE UCH 
Orientalwind’s Náschia
BT-2 SE UCH Mandinah Key To My Heart
BT-3 SE UCH Mandinah Karismatic Whisper
BT-4 SE UCH Scaramis U Remember Me
CERT Golddragon Born To Run

SKK Vännäs Internationell 18/6 2017
Domare Gabriela Veiga
Antal deltagande hundar: 6+5
BIR BIG-2 CACIB DK UCH SE UCH Eyes 
Gazing You Talkin’ To Me
BH-2 R-CACIB AR CH C.I.B. CL CH LT&LV 
CH NORD UCH US CH Simbad Ebn Rashida 
Von Haussman
BH-3 C.I.B. EE CH NORD UCH SE JV-12 SE 
LCCH Celestian I Want It All
BH-4 CERT Oshanameh’s Old Habits Die 
Hard
R-CERT Gold’n Copper Mr Valentine
BIM CACIB C.I.B. DE CH EE CH FI UCH LV 
CH NORD UCH Kingsleah Star Of Asia
BT-2 R-CACIB FI UCH NO UCH SE UCH 
Agha Djari’s Just Gold N’ Copper

SKK Gällivare Internationell 30/6 2017
Domare Ann-Christin Johansson, Sverige
Antal deltagande hundar: 7+2
BIR BIG BIS-4 CACIB AR CH C.I.B. CL CH 
LT&LV CH NORD UCH US CH Simbad Ebn 
Rashida Von Haussman
BH-2 R-CACIB CERT Gold’n Copper MR 
Valentine
BH-3 SE UCH Khaos d’ Spoonmaker
BH-4 R-CERT Scented California Gold Rush
BIM CERT Gold’n Copper Fourfive Seconds
BT-2 R-CERT CACIB Pramya Everybody 
Dance Now

SKK Borås Nationell 2/7 2017
Domare Robert Paust
Antal deltagande hundar: 4+6
BIR BIG-3 DK UCH NORD JV-15 SE UCH 
Mandinah King’s Speech
BH-2 DK UCH SE UCH SE V-16 Mandinah 
Kismet
BH-3 CERT Jangel’s This Is My Life
BIM SE UCH Mandinah Key To My Heart
BT-2 SE UCH Mandinah Karismatic Whisper
BT-3 CERT Oshanameh’s Ooh La La

SKK Tvååker Internationell 7/7 2017
Domare Eddie Pattersson
Antal deltagande hundar: 5+9
BIR BIG-4 CACIB C.I.B. NORD UCH Mandi-
nah Just Your Imagination
BH-2 R-CACIB AR CH C.I.B. CL CH LT&LV 
CH NORD UCH US CH Simbad Ebn Rashida 
Von Haussman
BH-3 CERT Khaos Love Hangover
BH-4 FI UCH SE UCH Stralucire MR Pep-
permint
R-CERT Leejoy’s Essence Of True Life
BIM CACIB DK UCH SE UCH Leejoy’s 
Fancy Fatima
BT-2 R-CACIB CERT Leejoy’s Glorious Gem
BT-3 R-CERT SE UCH Mandinah Karismatic 
Whisper
BT-4 SE UCH Mandinah Key To My Heart

SKK Tvååker Nationell 8/7 2017
Domare Susan Carr
Antal deltagande hundar: 2+10
BIR BIG AR CH C.I.B. LT&LV CH NORD 
UCH SE UCH US CH Simbad Ebn Rashida 
Von Haussman
BH-2 FI UCH SE UCH Stralucire MR Pep-
permint
BIM DK UCH SE UCH Leejoy’s Delicious 
Delight
BT-2 SE UCH Mandinah Key To My Heart
BT-3 CERT Leejoy’s Glorious Gem
BT-4 R-CERT Leejoy’s Faithful Flavia

SKK Alfta Nationell 9/7 2017
Domare Martin Johansson
Antal deltagande hundar: 8+7
BIR BIG-3 AR CH C.I.B. LT&LV CH NORD 
UCH SE UCH US CH Simbad Ebn Rashida 
Von Haussman
BH-2 CERT Jangel’s I Temptation
BH-3 DK UCH SE UCH Moorflower’s Capo-
lavoro
BH-4 SE LCCH SE UCH Vindaloo Super U
BIM SE UCH Vindaloo Come Back 
BT-2 CERT Jangel’s Dream Come True
BT-3 DK UCH NO UCH SE UCH 
Orientalwind’s Náschia
BT-4 R-CERT Vindaloo See U

SKK Piteå Internationell 15/7 2017
Domare Christian Vantu
Antal deltagande hundar: 9+3
BIM C.I.B. & NORD UCH FI UCH LV CH 
NORD VV-15 RU CH SE LCCH Xenos Car-
rodano
BH-2 SE UCH Khaos Francisco
BH-3 CACIB AR CH C.I.B. LT&LV CH NORD 
UCH SE UCH US CH Simbad Ebn Rashida 
Von Haussman
BH-4 R-CACIB CERT Scented California 
Gold Rush
R-CERT Gold’n Copper Music Of The Nights
BIR BIG-4 CACIB CERT Xenos Siracuse
BT-2 R-CERT Gold’n Copper Fourfive 
Seconds

SvVK Tånga Hed Officiell 17/6 2017
Foto Madeleine Skogh

SKK Gällivare Internationell 30/6 2017
Foto Yvonne Mukkavaara

SKK Tvååker Internationell 7/7 2017
Foto Jonny Pettersson

SKK Tvååker Nationell 8/7 2017
Foto Sven Westerblad

SKK Piteå Internationell 15/7 2017
Foto Yvonne Mukkavaara

SvVK Råneå Officiell 16/7 2017
Foto Yvonne Mukkavaara

SKK Vännäs Internationell 18/6 2017
Foto Yvonne Mukkavaara
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SvVK Råneå Officiell 16/7 2017
Domare Ludovika Salomon
Antal deltagande hundar: 8+3
BIR SE UCH Khaos Francisco
BH-2 CERT Gold’n Copper MR Valentine
BH-3 C.I.B. EE CH NORD UCH SE JV-12 SE 
LCCH Celestian I Want It All
BH-4 DK UCH SE UCH SE V-16 Mandinah 
Kismet
R-CERT Stralucire Sadalbari
BIM CERT Gold’n Copper Fourfive Seconds
BT-2 R-CERT Stralucire Miss Moneypenny

SKK Köping Internationell 22/7 2017
Domare Erodotos Neofytou
Antal deltagande hundar: 10+7
BIR BIG BIS-2 CACIB AR CH C.I.B. LT&LV 
CH NORD UCH SE UCH US CH Simbad 
Ebn Rashida Von Haussman
BH-2 R-CACIB DK UCH NORD JV-15 SE 
UCH Mandinah King’s Speech
BH-3 CERT Jangel’s I Temptation
BH-4 R-CERT Afshar Man In The Moon
BIM CERT Jangel’s Dream Come True
BT-2 DK UCH SE UCH SE VV-16 Jangel’s 
Top Model
BT-3 CACIB DK UCH SE UCH Afshar 
Mousse Au Chocolat
BT-4 R-CACIB SE UCH US CH Kingsleah 
Million Dollar Baby
R-CERT Oshanameh’s Ooh La La

SKK Ransäter Internationell 29/7 2017
Domare Nina Karlsdotter, Sverige
Antal deltagande hundar: 7+2
BIR BIG CACIB AR CH C.I.B. LT&LV CH 
NORD UCH SE UCH US CH Simbad Ebn 
Rashida Von Haussman
BH-2 R-CACIB CERT Vindaloo Feel U
BH-3 C.I.B. DK UCH LV CH NO UCH SE 
UCH SE V-10 Jangel’s Taste Of Victory
BH-4 R-CERT Al Khabara Let The Sensation 
Rock
BIM CACIB SE UCH US CH Kingsleah Mil-
lion Dollar Baby

SvA Strömsholm Officiell 29/7 2017
Domare Espen Engh
Antal deltagande hundar: 27+24
BIM CERT Mandinah Kingdom Of Heaven
BH-2 C.I.B. HR CH HU CH NORD&DK UCH 
SL CH US CH Khaos d’ Aram
BH-3 NORD V-15 SE UCH White Infinity’s 
Faraday Effect
BH-4 DK UCH SE UCH Eyes Gazing You 
Talkin’ To Me
R-CERT Way Up James Bond
BIR CERT Khaos Ain’t Love A Bitch
BT-2 R-CERT Papatazin Bitty Boppy Betty
BT-3 NO UCH SE UCH Esbelto’s Norwgian 
Design
BT-4 SE UCH Alphaville’s Sex On Th’ Beach

SvVK Strömsholm Officiell 30/7 2017
Domare Wilfriede Schwerm-Hahne
Antal deltagande hundar: 21+18
BIR Mandinah Kingdom Of Heaven
BH-2 C.I.B. NORD UCH Mandinah Just Your 
Imagination
BH-3 CERT Way Up James Bond
BH-4 C.I.B. HR CH HU CH NORD&DK UCH 
SL CH US CH Khaos d’ Aram
R-CERT Papatazin Borsalino
BIM CERT Way Up Amelie Polain
BT-2 R-CERT Papatazin Bonnie Blue Butler
BT-3 Papatazin Bitty Boppy Betty
BT-4 BY CH EE CH FI JV-15 FI UCH NORD 
JV-15 NORD UCH Pramya Eyes On Me 
Please

SKK Visby Nationell 5/8 2017
Domare Petter Fodstad
Antal deltagande hundar: 5+4
BIR BIG AR CH C.I.B. LT&LV CH NORD 
UCH SE UCH US CH Simbad Ebn Rashida 
Von Haussman
BH-2 CERT Al Bittar Ebn Battal Von Hauss-
man 
BH-3 SE LCCH SE UCH Vindaloo Super U
BIM FI UCH NO UCH NO V-16 SE UCH US 
CH Hafiza Aviad Von Haussman
BT-2 C.I.B. FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH 
Mandinah Hopeless Whisper
BT-3 SE UCH Vindaloo Come Back

SvVK Svenstavik Officiell 5/8 2017
Domare Säde Hohteri
Antal deltagande hundar: 9+8
BIR DK UCH SE UCH SE V-16 Mandinah 
Kismet
BH-2 CERT SE JV-16 Temper Song Of Songs 
BH-3 R-CERT Gold’n Copper MR Valentine
BH-4 C.I.B. EE CH NORD UCH SE JV-12 SE 
LCCH Celestian I Want It All
BIM DK UCH SE UCH SE VV-16 Jangel’s 
Top Model
BT-2 DK UCH NO UCH SE UCH 
Orientalwind’s Náschia
BT-3 CERT Gold’n Copper Fourfive Seconds
BT-4 R-CERT Gold’n Copper Queen Of The 
Night

SKK Visby Internationell 6/8 2017
Domare Frank Cane
Antal deltagande hundar: 5+5
BIR BIG-4 CACIB AR CH C.I.B. LT&LV CH 
NORD UCH SE UCH US CH Simbad Ebn 
Rashida Von Haussman
BH-2 R-CACIB SE LCCH SE UCH Vindaloo 
Super U
BIM CACIB JEUW-15 NO UCH SE UCH 
Alaqadar Courtesan
BT-2 R-CACIB FI UCH NO UCH NO V-16 SE 
UCH US CH Hafiza Aviad Von Haussman
BT-3 CERT Vindaloo See U 
BT-4 SE UCH Vindaloo Come Back

SvA Strömsholm Officiell 29/7 2017
Foto Maud Fast

SvVK Strömsholm Officiell 30/7 2017
Foto Maud Fast

SKK Visby Nationell 5/8 2017
Foto Sven Westerblad

SKK Svenstavik Internationell 6/8 2017
Foto Yvette Charlesdotter

SKK Visby Internationell 6/8 2017
Foto Isa Söderkvist

SKK Köping Internationell 22/7 2017
Foto Sven Westerblad

SKK Svenstavik Internationell 5/8 2017
Foto Yvette Charlesdotter >>
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SKK Svenstavik Internationell 6/8 2017
Domare Arne Foss
Antal deltagande hundar: 11+7
BIR BIG-3 CACIB DK UCH SE UCH SE V-16 
Mandinah Kismet
BH-2 R-CACIB CERT+CH Jangel’s Lifeguard
BH-3 C.I.B. EE CH NORD UCH SE JV-12 SE 
LCCH Celestian I Want It All
BH-4 R-CERT SE JV-16 Temper Song Of Songs
BIM CERT Jangel’s Dream Come True
BT-2 DK UCH SE UCH SE VV-16 Jangel’s 
Top Model
BT-3 R-CERT Gold’n Copper Fourfive 
Seconds
BT-4 CACIB DK UCH NO UCH SE UCH 
Orientalwind’s Náschia

SKK Överkalix Nationell 12/8 2017
Domare Kresten Scheel, Danmark
Antal deltagande hundar: 5+1
BIR BIG-4 CERT Scented California Gold Rush
BH-2 R-CERT Gold’n Copper MR Valentine
BH-3 C.I.B. EE CH NORD UCH SE JV-12 SE 
LCCH Celestian I Want It All
BH-4 SE UCH Khaos Francisco
BIM CERT Gold’n Copper Fourfive Seconds

SKK Askersund Internationell 12/8 2017
Domare Rui Oliviera
Antal deltagande hundar: 11+6
BIR BIG BIS-2 CACIB AR CH C.I.B. LT&LV 
CH NORD UCH SE UCH US CH Simbad 
Ebn Rashida Von Haussman
BH-2 R-CACIB C.I.B. DK UCH NO UCH SE 
UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-3 CERT+CH Al Khabara Let The Sensa-
tion Rock
BH-4 R-CERT Bar Kin’s Tough Enough
BIM CERT Jangel’s Dream Come True 
BT-2 CACIB R-CERT Kingsleah Edith Piaf

SKK Ronneby Internationell 13/8 2017
Domare Lynne Harwood
Antal deltagande hundar: 4+6
BIR CACIB SE UCH Mandinah Kalabaliken 
I Bender
BH-2 CERT Awbari Minty Snow Sparkles
BIM CACIB SE UCH Mandinah Karismatic 
Whisper
BT-2 R-CACIB DK UCH SE UCH Leejoy’s 
Fancy Fatima
BT-3 CERT The Wones Blond Bombshell
BT-4 R-CERT Afshar Magic Smoothie

SKK Eskilstuna Nationell 19/8 2017
Domare Bertil Lundgren
Antal deltagande hundar 2+2
BIR CERT Awbarai Minty Snow Sparkles
BH-2 R-CERT Jangel’s I Temptation
BIM CERT Jangel’s Dream Come True
BT-2 R-CERT Afshar Mousse Au Chockolat

SvVK Bjurholm Officiell 19/8 2017
Domare Meike De Haney
Antal deltagande hundar: 7+5
BIR CERT Oshanameh’s Old Habits Die Hard
BH-2 C.I.B. EE CH NORD UCH SE JV-12 SE 
LCCH Celestian I Want It All
BH-3 R-CERT Khaos Love Rollercoaster
BH-4 SE LCCH SE UCH Vindaloo Super U 
BIM C.I.C. NO LCCH SE LCCH SE UCH 
Khaos Gillianne

SKK Norrköping Nationell 20/8 2017
Domare Marie Gadolin
Antal deltagande hundar: 8+4
BIR BIG-2 AR CH C.I.B. LT&LV CH NORD 
UCH SE UCH US CH Simbad Ebn Rashida 
Von Haussman
BH-2 CERT Jangel’s I Temptation
BH-3 C.I.B. DK UCH LV CH NO UCH SE 
UCH SE V-10 Jangel’s Taste Of Victory
BH-4 R-CERT Vindaloo Feel U
BIM DK UCH SE UCH Afshar Mousse Au Chocolat
BT-2 CERT Jangel’s Dream Come True

SKK Märsta Nationell 27/8 2017
Domare Åke Cronander
Antal deltagande hundar: 5+1
BIR BIG BIS AR CH C.I.B. LT&LV CH NORD 
UCH SE UCH US CH Simbad Ebn Rashida 
Von Haussman
BH-2 CERT Jangel’s MR Temptation
BH-3 R-CERT Awbari Minty Snow Sparkles
BIM CERT Jangel’s Dream Come True

SKK Ljungskile Nationell 27/8 2017
Domare Henrik Härling
Antal deltagande hundar: 4+6
BIR DK UCH NORD JV-15 SE UCH Mandi-
nah King’s Speech
BH-2 CERT+CH Goran Shams-An-Nahar
BH-3 R-CERT Khaos Love Rollercoaster
BIM CERT+CH CA CH Alphaville’s She’s 
Naughty Naughty
BT-2 SE UCH Scaramis U Remember Me
BT-3 R-CERT Celestian Seeking Millionaire
BT-4 Golddragon Born To Run

SKK Sandviken Internationell 2/9 2017
Domare Ann-Christin Johansson
Antal deltagande hundar: 3+4
BIM CACIB CERT Jangel’s I Temptation
BH-2 R-CACIB DK UCH SE UCH SE V-16 
Mandinah Kismet
BH-3 R-CERT Jangel’s Gladiator
BIR DK UCH SE UCH SE VV-16 Jangel’s Top Model
BT-2 CERT Jangel’s Dream Come True
BT-3 R-CERT Jangel’s Go For Gold
BT-4 CACIB SE UCH Khaos La Peregrina

SKK Öland Nationell 3/9 2017
Domare Åke Cronander
Antal deltagande hundar: 2+2
BIR BIG AR CH C.I.B. LT&LV CH NORD 
UCH SE UCH US CH Simbad Ebn Rashida 
Von Haussman
BIM CERT+CH Leejoy’s Glorious Gem

SvVK Lund Officiell 9/9 2017
Domare Mikael Nilsson
Antal deltagande hundar: 6+6
BIM C.I.B. NORD UCH Mandinah Just Your 
Imagination
BH-2 SE UCH Mandinah Kalabaliken I Bender
BH-3 CERT Khaos Love Rollercoaster
BIR SE UCH Mandinah Key To My Heart
BT-2 C.I.B. DK UCH FI UCH NORD LCCH 
SE UCH Mandinah Irresistible Whisper
BT-3 SE UCH Mandinah Karismatic Whisper
BT-4 CERT Papatazin Bonnie Blue Butler

SKK Askersund Internationell 12/8 2017
Foto Sven Westerblad

SKK Ronneby Internationell 13/8 2017
Foto Cheetah Bengtsson

SKK Norrköping Nationell 20/8 2017
Foto Sven Westerblad

SKK Märsta Nationell 27/8 2017
Foto Sven Westerblad

SKK Öland Nationell 3/9 2017
Foto Sven Westerblad

SKK Sandviken Internationell 2/9 2017
Foto Yvette Charlesdotter
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SKK Gimo Nationell 9/9 2017
Domare Bengt-Åke Bogren
Antal deltagande hundar: 4+6
BIR BIG AR CH C.I.B. LT&LV CH NORD 
UCH SE UCH US CH Simbad Ebn Rashida 
Von Haussman
BH-2 CERT Awbari Minty Snow Sparkles
BH-3 R-CERT Leejoy’s Fire Fox
BIM CERT+CH Khaos La Peregrina
BT-2 SE UCH Vindaloo Come Back
BT-3 R-CERT Jangel’s Dream Come True
BT-4 DK UCH SE UCH SE VV-16 Jangel’s 
Top Model

SKK Eslöv Internationell 10/9 2017
Domare Gabriele Schröter
Antal deltagande hundar: 5+5
BIM CACIB CERT+CH Yhazin Freelancer
BH-2 R-CACIB SE UCH Mandinah Kalabali-
ken I Bender
BH-3 C.I.B. NORD UCH Mandinah Just Your 
Imagination
BIR CACIB BY CH EE CH FI JV-15 FI UCH 
NORD JV-15 NORD UCH Pramya Eyes On 
Me Please
BT-2 R-CACIB CERT Papatazin Bonnie Blue 
Butler
BT-3 R-CERT Celestian Seeking Millionaire
BT-4 Leejoy’s Glorious Gem

SvVK Sundsvall Officiell 7/10 2017
Domare Rudi Brandt, Danmark
Antal deltagande hundar: 5+8
BIM DK UCH NORD LCCH SE UCH 
Vindaloo Super U
BH-2 CERT Jangel’s I Temptation
BH-3 R-CERT SE JV-16 Temper Song Of Songs
BH-4 Chawwa’s Camelot
BIR C.I.C. NO LCCH SE LCCH SE UCH 
Khaos Gillianne
BT-2 SE UCH Vindaloo Come Back
BT-3 C.I.B. FI UCH NO UCH SE UCH Here 
Comes The Day After Tomorrow
BT-4 CERT Awbari Licorice Raindrops 
R-CERT Jangel’s Dream Come True

SKK Sundsvall Internationell 8/10 2017
Domare Arvid Göransson
Antal deltagande hundar: 9+6
BIR CACIB CERT Jangel’s I Temptation
BH-2 R-CACIB AR CH C.I.B. LT&LV CH 
NORD UCH SE UCH US CH Simbad Ebn 
Rashida Von Haussman
BH-3 BG CH SE UCH Esbelto’s My Norwe-
gian Fairytale
BH-4 SE UCH Jangel’s Lifeguard
R-CERT Jangel’s Gladiator
BIM C.I.C. NO LCCH SE LCCH SE UCH 
Khaos Gillianne
BT-2 CACIB SE UCH Vindaloo Come Back
BT-3 R-CACIB SE UCH Jangel’s Hell Of An 
Angel

SvVK Boden Officiell 14/10 2017
Domare Tomas Munch
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 CERT+CH Gold’n Copper MR Valentine
BH-3 R-CERT Scented California Gold Rush
BIM CERT Gold’n Copper Fourfive Seconds

SvVK Vallentuna Officiell 22/10 2017
Domare Saija Juulatainen
Antal deltagande hundar: 9+10
BIR SE UCH Mandinah Kalabaliken I Bender
BH-2 SE UCH Mandinah Judgement Day
BH-3 CERT+CH SE JV-16 Temper Song Of 
Songs
BH-4 DK UCH SE UCH SE V-16 Mandinah 
Kismet
R-CERT Kingsleah Blueberry Breeze
BIM DK UCH SE UCH Mandinah Karismatic 
Whisper
BT-2 DK UCH SE LCCH SE UCH Mandinah 
Key To My Heart
BT-3 CERT+CH Vindaloo See U
BT-4 C.I.C. NO LCCH SE LCCH SE UCH 
Khaos Gillianne

SKK Växjö Internationell 3/11 2017
Domare Laura Cox
Antal deltagande hundar: 10+9
BIR BIG-3 CACIB SE UCH Mandinah Kala-
baliken I Bender
BH-2 R-CACIB AR CH C.I.B. LT&LV CH 
NORD UCH SE UCH US CH Simbad Ebn 
Rashida Von Haussman
BH-3 DK UCH SE UCH SE V-16 Mandinah 
Kismet
BH-4 CERT+CH Kingsleah Hunky Dory
R-CERT Khaos Love Rollercoaster
BIM C.I.B. FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH 
Mandinah Hopeless Whisper
BT-2 CACIB DK UCH NO UCH SE UCH 
Orientalwind’s Náschia
BT-3 R-CACIB SE UCH Leejoy’s Glorious Gem

SKK Stockholm Internationell 16/12 2017
Domare Anette Edlander, Sverige
Antal deltagande hundar: 11+12
BIR BIG-4 CACIB SE V-17 SE UCH Mandi-
nah Kalabaliken I Bender
BH-2 R-CACIB CERT Agha Djari’s Kiss ’n Tell
BH-3 AR CH C.I.B. LT&LV CH NORD&DK 
UCH RU CH US CH Simbad Ebn Rashida 
Von Haussman
BH-4 R-CERT SE JV-17 Jangel’s Gladiator
BIM CACIB SE V-17 DK UCH SE LCCH SE 
UCH Mandinah Key To My Heart
BT-2 R-CACIB CERT Khaos Ain’t Love A 
Bitch
BT-3 R-CERT CA CH Awbari Cotton Candy 
Cloud Sardula
BT-4 Papatazin Bonnie Blue Butler

SvVK Lund Officiell 9/9 2017
Foto Maud Fast

SvA Strömsholm Officiell 29/7 2017
Foto Sven Westerblad

SKK Eslöv Internationell 10/9 2017
Foto Maria Nassirpour

SvVK Boden Officiell 14/10 2017
Foto Yvonne Mukkavaara

SvVK Vallentuna Officiell 22/10 2017
Foto Andrea Caputo

SKK Växjö Internationell 3/11 2017
Foto Maria Nassirpour

SKK Stockholm Internationell 16/12 2017
Foto Cheetah Bengtsson
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Övriga resultat 2017
Alla definitioner är hämtade från SKK.se

AGILITY - hoppklass  

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 freestyletävling ut-
för 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 framträdandet och man kan göra en per-
sonlig 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 il-
lustreras 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.

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 kur-
ser och tävlingar runt om i landet. Agility är en av de populäraste 
hundsporterna med runt 100 000 starter varje år.

JINGLES RING A BELL  

Goldn Copper Queen of the Night - Nosework godkänd doftprov 1.

Punapaulan Helga - Viltspår anlagsklass godkänd.

2017-05-06 Torsby  D
2017-05-25 Timrå  Placering 5/18 
2017-05-26 Timrå  Placering 7/20
2017-05-27 Timrå  Placering 7/17
2017-07-22 Upplands Väsby Placering 12/34
2017-07-29 Dala-Floda Placering 6/27
2017-08-19 Frövi  D

FDI, HTM1, RLD N, SE UCH Kingsleah Crazy Horse

NOSEWORK
I nosework ska hund med sin förare söka efter specifika dofter i olika 
miljöer. Hundsporten är inspirerad av de utmaningar som professio-
nella sökhundar utför dagligen inom till exempel polisen och tullen. 
Men det är också ett enkelt och roligt sätt att aktivera din hund!
Om du vill tävla i nosework måste hunden först klara ett doftprov, 
som den tidigast får utföra vid 10 månaders ålder. Därefter är den 
välkommen att börja tävla efter att den fyllt ett år. 
Det finns fem typer av tävlingstyper
TEM* - Behållare - 4 sök
TEM* - Inomhus - 4 sök
TEM* - Utomhus - 4 sök
TEM* - Fordon - 4 sök
TSM** - behållare, inomhus, utomhus, fordon - 4 sök

* TEM = enskilt moment, fyra sök av samma moment
**TSM = tävling i samtliga moment, alla fyra moment ingår
Varje tävlingstyp består av tre klasser.

NOSEWORK 
Gold’n Copper Queen Of The Night

2017-04-09 Frösön  Gokänd doftprov 1

VILTSPÅR
Viltspårprovets ändamål är att kvalitetsbedöma deltagande hundars 
spårförmåga och lämplighet för eftersök av skadat eller dött klövvilt 
eller de stora rovdjuren, samt att stimulera intresset för att vidare-
utbilda hunden för praktiskt eftersök. På viltspårprov öppet för alla 
hundraser arrangeras anlagsklass och öppenklass. Registrerade 
hundar av raser vars specialklubb har ansökt om det, kan erhålla 
titeln Svensk Viltspårchampion.

VILTSPÅPROV
Punapaulan Helga

2017-07-01 Trehörningsjö  Anlagsklass Godkänd
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LURE COURSINGRESULTAT 2017
Foto Kjell-Rickard Brevik & Camilla Fritz

1. 325 p - CERT - CHAMPIONAT - Mandinah Key To My Heart (t)
2. 320 p - CERT - Punapaulan Oline, DK (t)
3. 319 p - Leejoy’s Glorious Gem (t)
4. 318 p - Mandinah Karismatic Whisper (t)
5. 317 p - SE JV-14 SE JV-15 Caravan Din Damour (h)
6. 315 p - SE V-16 Mandinah Kismet (h)
7. 314 p - Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t)
8. 313 p - Khaos La Peregrina (t)
9. 278 p - SE UCh Orientalwind’s Zephyros (h)

HOVDALA, INTERNATIONELLT 1/4
Årets första prov var även i år förlagt till Skåne och denna gång till 
Hovdala slott i Hässleholm. För provet gällde även uttagning till EM av 
en hane och en tik.

Afghanhundarna startade sent vilket innebar att marken hann torka upp 
från tidigare regnskurar. Provet gick på två kraftigt kuperade fält med en 
längd på ca 700 meter. 

Tio afghanhundar (4+6) deltog i provet. Dömde gjorde Simon Van Zan-
ten (NL), Robert Rijnbeck (NL), Sofia Lindh (SE) och Charlotte Anders-
son (SE).

Helt överlägsen var den unga tiken Leejoy’s Glorious Gem som intog 
första plats med CERT. På andra plats med CERT kom tiken Mandinah 
Key To My Heart. På tredje plats med CACIL placerade sig kullbrodern 
Mandinah Kismet och på fjärde plats med R-Cacil tiken Khaos La Pe-
regrina.

1. 343 p - CERT - Leejoy’s Glorious Gem (t)
2. 331 p - CERT - Mandinah Key To My Heart (t)
3. 328 p - CACIL - SE V-16 Mandinah Kismet (h)
4. 320 p - R-CACIL - Khaos La Peregrina (t)
5. 316 p - SE JV-14, SE JV-15 Caravan Din Damour (h)
6. 306 p - Mandinah Karismatic Whisper (t)
7. 301 p - Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t)
8. 294 p - Int & Nord UCh Nord LCCh Mandinah Just Around The 
Corner (h)
9. 285 p - SE UCh Orientalwind’s Zephyros (h)
Punapaulan Oline, DK - noll poäng i lopp 1

HOVDALA, NATIONELLT 15/1
Årets andra LC-prov var också förlagt till Hovdala slott i Hässleholm. 
Morgonen började bra och afghanhundarna (3+6) var först till start på 
ett fält med bra underlag. Till andra omgången hade ovädret nått oss 
med full styrka men provet gick ändå att genomföra trots starka vindar, 
regn och snö! Stor eloge till alla funktionärer! Även för detta prov gällde 
EM uttagning av en hane och en tik! Dömde gjorde Lars Johansen (DK) 
och Thomas Brandt (SE)

På första plats med CERT och championat placerade sig superduktiga 
tiken Mandinah Key To My Heart som deltagit i endast tre prov och nu 
tagit sitt Championat. På andra plats med CERT placerade sig danska 
tiken Punapaulan Oline.

1:a & CERT -  Leejoy’s Glorious Gem, 2:a & CERT - Mandinah Key To My Heart, 
3:a & CACIL - Mandinah Kismet, 4:a & R-CACIL - Khaos La Peregrina

1:a, CERT & CHAMPIONAT - Mandinah Key To My Heart 
Foto Christian Magnusson

Text Yvette Charlesdotter
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HEDEMORA, NATIONELLT 13/5
Årets tredje LC-prov var förlagt till Nås i Hedemora och bjöd på härligt 
solsken och svalkande vindar! Fältet var kraftigt kuperat och längden 
på banan ca 700 meter. Afghanhundarna startade sist vilket innebar 
ganska tuffa lopp i stekande sol.

Dömde gjorde Lars-Göran Larsson (SE) och Sofia Lindh (SE).
Fem afghanhundar (3+2) deltog i provet. På första plats med CERT 
kom duktiga tiken Alphaville’s Finger Lickin’ Good som var helt opåver-
kad av värmen.

1. 319 p - CERT - Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t)
2. 311 p - SE V-16 SE UCh DK UCh Mandinah Kismet (h)
3. 300 p - SE JV-14 SE JV-15 Caravan Din Damour (h)
4. 279 p - SE UCh Orientalwind’s Zephyros (h)
5. 274 p - SE UCh DK UCh NO UCh Orientalwind’s Naschia’ (t)

1:a & CERT - Alphaville’s Finger Lickin’ Good
Foto Yvette Charlesdotter

KATRINEHOLM, NATIONELLT 28/5
Årets fjärde LC-prov var förlagt till Claestorp säteri, Katrineholm. Fäl-
tet var mycket åskådarvänligt. Man kunde se hundarna starta, springa 
över hela fältet och slutligen gå i mål! Det fanns också gott om prome-
nadstråk. 
Dömde gjorde Mats Carlsson (SE) och Yvette Charlesdotter (SE) 

Åtta afghanhundar (1+7) deltog i provet och på första plats placerade 
sig den duktiga tiken SE LCCh Mandinah Key To My Heart och på 
andra plats med CERT kom Khaos La Peregrina. På tredje plats med 
CERT kom åttaåriga tiken SE UCh  DK UCh  Yhazin Flashy Looking 
Lady. 

1. 328 p - SE LCCh Mandinah Key To My Heart (t)
2. 320 p - CERT Khaos La Peregrina (t)
3. 315 p - CERT SE UCh DK UCh Yhasin Flashy Looking Lady (t)
4. 314 p - SE UCh Orientalwind’s Zephyroz (h)
5. 305 p - SE UCh DK UCh NO UCh Orientalwind’s Naschia’ (t)
Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi (t) - för låga poäng i lopp2
Mandinah Karismatic Whisper (t) - kom ej i mål i lopp 2
Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t) - kom ej i mål i lopp 2

3:a & CERT - Yhazin Flashy Lookin Lady
Foto Christian Magnusson

2:a & CERT - Khaos La Peregrina
Foto Christian Magnusson

1:a - Mandinah Key To My Heart
Foto Christian Magnusson
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1:a & CERT - Mandinah Kismet
Foto Christian Magnusson

>>

NYLAND, NATIONELLT 10/6
Dagen började bra med klart väder. Provet bestod av två separata fält 
varav ett var mycket tekniskt och det andra starkt kuperat som främst 
mätte hundarnas kondition!. Afghanhundarna fick starta ganska sent i 
ett underbart solsken med fläktande vindar. När det var dags för lopp 2 
började regnet sakta sila ner precis när afghanhundarna skulle starta. 
Det blev ett ordentligt kraftprov på blött fält och med tunga våta pälsar, 
som alla hundar klarade galant! Dömde gjorde Susanne Leifors (SE) 
och Per Nordahl (SE)

Fyra afghanhundar (2+2) deltog i provet. På första plats med CERT 
placerade sig den duktiga hanen SE V-16  SE UCh  DK UCh  Mandinah 
Kismet.

1. 306 p - CERT - SE V-16 SE UCh DK UCh Mandinah Kismet (h)
2. 290 p - Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t)
3. 289 p - Punapaulan Palle (h)
Awbari Take A Bow (t) - bröt lopp 1

NORBERG, INTERNATIONELLT 1/8
Årets sjätte LC-prov var förlagt till Norberg och var mycket välorgani-
serat av LCK Bråviken tillsammans med LCK Svealand. Provet bestod 
av två separata fält varav den ena teknisk och den andra kuperad som 
främst mätte konditionen! Båda fälten var mycket tuffa för hundarna 
som sprang i stekande sol men med lite svalkande vindar. Nio hundar 
(3+6) deltog i provet. Dömde gjorde Frie Den Boer (NL), Els Siebel 
(NL), Robert Dirksen (SE) och Thomas Brandt (SE).

På första plats placerade sig den unga afghanhanen SE V-16 SE UCh  
DK UCh Mandinah Kismet med CACIL och CERT och på andra plats 
med CERT och R-Cacil den finska tiken FI UCh SE UCh Popovs In 
White Satin.
                                                                

1. 335 p - CERT - CACIL - SE V-16 SE UCh DK UCh Mandinah 
Kismet (h)
2. 331 p - CERT - R-CACIL - FI UCh SE UCh Popovs In White Satin 
(t)
3. 327 p - SE LCCh SE UCh DK UCh Mandinah Key To My Heart (t)
4. 325 p - SE JV-14 SE JV-15 Caravan Din Damour (h)
5. 318 p - Oshanameh’s Old Habits Die Hard (h)
6. 317 p - Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t)
7. 315 P - Khaos La Peregrina (t)
8. 288 p - SE UCh DK UCh Mandinah Karismatic Whisper (t)
Alphaville’s Floozie In The Jacuzzi (t) - disk 1.9.1.3

1:a, CERT & CACIL - Mandinah Kismet
Foto Lina Martinsson

BJURHOLM, NATIONELLT 20/8
Ett mycket tufft och kraftigt kuperat fält möte hundarna i Bjurholm. Det 
blev ett riktigt kraftprov! Hela provet fortlöpte utmärkt tack vare alla duk-
tiga funktionärer som gjorde ett superjobb. Ett extra plus att prisutdel-
ningen var löpande! Fyra hundar (3+1) deltog i provet.
Dömde gjorde Peter Rönn (FI), Ari Raappana (FI), Andrej Kerpan (SL) 
och György Tesics (HU).

På första plats med CERT kom afghanhanen SE V-16 SE UCh DK UCh  
Mandina Kismet.

1. 311 p - CERT - SE V-16 SE UCh DK UCh Mandinah Kismet (h)
2. 309 p - Khaos La Peregrina (t)
3. 303 p - Oshanameh’s Old Habits Die Hard (h)
4. 299 p - SE JV-14 SE JV-15 Caravan Din Damour (h) 1:a & CERT - Mandinah Kismet

Foto Anders Pettersson

2:a, CERT & R-CACIL - Popovs In White Satin
Foto Christian Magnusson
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MARIESTAD, INTERNATIONELLT 27/8
Årets åttonde LC-prov var förlagt till Mariestad. Två fält användes där 
det ena var ett tekniskt fält och det andra ett mer konditionskrävande. 
Vädret var perfekt för lure coursing! Prisutdelning efter varje ras upp-
skattades, med tanke på att många hade långa resvägar framför sig. 
Dömde gjorde Johannes Buroh (DK), Berit Dyka (DE), Thomas Brandh 
(SE) och Robert Dirksen (SE).

Tio afghanhundar (3+7) deltog i provet! Helt överlägsen med CACIL 
och CERT var tiken Leejoy’s Glorious Gem och på andra plats med R-
Cacil SE V-16 SE UCh DK UCh Mandinah Kismet. På tredje plats med 
CERT kom den unga duktiga afghanhanen Punapaulan Palle.

1. 343 p - CERT - CACIL - Leejoy’s Glorious Gem (t)
2. 327 p - R-CACIL - SE V-16 SE UCh DK UCh Mandinah Kismet (h)
3. 327 p - CERT - Punapaulan Palle (h)
4. 326 p - SE UCh DK UCh SE LCCh Mandinah Key To My Heart (t)
5. 317 p - SE JV-14 SE JV-15 Caravan Din Damour (h)
6. 316 p - Awbari Take A Bow (t)
7. 316 p - Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t)
8. 313 p - Khaos la Peregrina (t)
9. 295 p - SE UCh DK UCh Mandinah Karismatic Whisper (t)
10. 293 p - SE UCh DK UCh Yhazin Flashy Looking Lady (t)

1:a, CERT, CACIL - Leejoy’s Glorious Gem
Foto Yvette Charlesdotter

Vi ses på fältet till våren!

BODEN, NATIONELLT 16/9
Årets nionde prov var förlagt till Boden. Det var tre afghanhundar (1+2) 
som deltog i provet. Dömde gjorde Ingela Hägg (SE) och Mats Carls-
son (SE).

Helt överlägsen och på första plats med CERT placerade sig den finska 
tiken Kirman Umnia. På andra och tredje plats kom två duktiga kullsys-
kon på åtta år!                                                       

1. 336 p - CERT - Kirman Umnia, FI (t)
2. 312 p -  SE UCh FI UCh EE CH Yhazin Freelancer (h)
3. 291 p -  SE UCh DK UCh Yhazin Flashy Looking Lady (t)

2:a & R-CACIL - SE V-16 SE UCh DK UCh Mandinah Kismet
Foto Christian Magnusson

1:a & CERT - Kirman Umnia, FI
Foto Piia Kinnunen

TORNE, NATIONELLT 7/10
Årets sista LC-prov var även i år förlagt till samma fina plats som förra 
året i Torne. Fältet var mycket åskådarvänligt och det fanns möjlighet 
att se loppen från start till mål. Parkeringen var nära fältet, vilket natur-
ligtvis uppskattades av alla. Det enda negativa var regnet som vi inte 
kunde påverka. En stor eloge till alla funktionärer. Elva afghanhundar 
(3+8) deltog i provet.
Dömde gjorde Ingrid E Ydreborg (SE) och Per Nordahl (SE)

På första plats med CERT placerade sig den duktiga danska tiken Pu-
napaulan Odetta. CERT nummer två gick till Punapaulan Palle på 4:e 
plats.  
1. 339 p - CERT - Punapaulan Odette, DK (t)
2. 331 p - SE V-16 SE UCh DK UCh Mandinah Kismet (h)
3. 321 p - SE LCCh SE UCh DK UCh Mandinah Key To May Heart (t)
4. 320 p - CERT - Punapaulan Palle (h)
5. 317 p - DK LCCh Punapaulan Oline, DK (t)
6. 315 p - Oshanamehs No Name No Blame, DK (t)
7. 309 p - SE VJ-14 SE VJ-15 Caravan Din Damour (h)
8. 301 p - SE UCh DK UCh Mandinah Karismatic Whisper (t)
9. 300 p - Awbari Take A Bow (t)
Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t) - för låga poäng i lopp1
SE UCh DK UCh Khaos La Peregrina (t) - fullföljde ej lopp 2

1:a & CERT - Punapaulan Odette, DK
Foto Kirsten Sanne Nielsen



ETT UNDERBART 
UTSTÄLLNINGS- 
& LURE COURSING-ÅR2017

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

BÄSTA HANE  2 PÅ ÅRSLISTAN
BEST IN SHOW
BIS UNGHUND
CRUFTS KVALIFICERING
CACIB
BIR, BIG
SE UCH, DK UCH

Foto Jenny Kristiansson / Ad by Marie Palmqvist

Ett varmt tack till Daniel Svensson som 
visat Gullit under året och som gjort 
årets fina resultat möjligt!



2017 1:A PÅ ÅRSLISTAN 
FÖR 
LURE COURSING
tillsammans med sin kullsyster Tosca!

2 x CACIL
SMUG OG SMIDIG
1:a placering x 3
2:a placering x 4
3 x CERT

Foto Anders Pettersson / Ad by Marie Palmqvist

Gullit

Ägare Yvette Charlesdotter

SE V-16  SE UCH  DK UCH  
MANDINAH KISMET



94

PÅ RESA MED HUND I NORDEN
När jag bollade olika idéer för vad jag skulle skriva om till 
denna årsbok, kom jag att tänka på temat att resa med hund. 
Att resa med hund är ju inte svårt eller komplicerat, bara 
man vet hur, och vilka regler som gäller. Först kände jag 
mig ambitiös och tänkte att jag skall skriva om att resa med 
hund i Europa, men jag kom fram till att det kräver mera re-
search än vad jag nu kan göra. 

Men jag har själv rest med hund i alla nordiska länder utom 
till Island, så jag bestämde mig för att begränsa mig till det. 
Jag har också begränsat mig till det resande som sker när 
hunden reser med sin ägare, om hunden reser i förväg eller 
kommer efter, eller om man reser med fler än fem hundar 
utan att resa på utställning, tävling eller sportevenemang, 
gäller också andra regler.

HUNDENS PAPPER; 
REGLER FÖR GRÄNSÖVERTRÄDELSE

När det gäller att resa till Sverige framgår kra-
ven från Jordbruksverkets hemsidor. Det som 
krävs är att hunden är id-märkt, att den har 
en giltig grundvaccination mot rabies, som är 
minst 21 dagar gammal, att den har ett EU-
pass, samt att hunden anmäls hos tullen. 
Anmälan kan göras i förväg, varefter man vid 
gränsöverskridandet får gå på den gröna lin-
jen. Har man inte anmält i förväg, skall anmä-
lan göras vid gränsövergången genom att gå 
på röd linje. Anmälan kan göras elektroniskt. 
Denna anmälan bör även göras för svenska 
hundar som återvänder hem efter utomlands-
resa. För inresa till Sverige gäller kravet på ra-
biesvaccination även valpar under 12 veckor, 
vilket betyder att man i praktiken inte kan im-
portera valpar yngre än 15 veckor.

För att få resa till Finland och Norge krävs 
avmaskning mot rävens dvärgbandmask. Av-
maskningen skall göras 1-5 dagar före inresan 
hos veterinär som skriver in det i EU passet. 
Avmaskningen antecknas med klockslag, vil-
ket lönar sig att beakta om man reser i någon-
dera kanten av tidsfristen. Reser man många 
gånger fram och tillbaka lönar det sig att hålla 
hunden på det sk 28-dagars schemat, vilket 
betyder att det räcker med en avmaskning i 
månaden. Närmare information om avmask-
ning hittar man i Finland på Eviras hemsidor 
och i Norge på Mattilsynets hemsidor. 

Vid resa till Norge från Sverige krävs id-märk-
ning och EU pass för avmaskningen, men inte 
rabies vaccination, förutsatt att hunden inte 
har besökt något annat land innan resan till 
Norge. Man får också utan särskilt tillstånd 
föra in under tre månader gamla valpar från 
Sverige till Norge. Icke aktuellt för oss med af-
ghanhund, men värt att komma ihåg om man 
reser tillsammans med andra, att alla raser 
inte är tillåtna inresa till Norge. Det gäller Pit-
bullterrier, Amerikansk staffordshireterrier, Fila 
brasilerio, Toso inu, Dogo argentino, Tshecko-
slovakisk Ulvehund samt blandningar av 
dessa raser. Om hunden kommer från Sverige 
och inte har besökt andra länder före måste 
man inte anmäla i tullen att man gör gränsö-
verskridningen. Kommer man dock från t ex 
Danmark via Sverige måsta man visa hun-
dens handlingar vid tullstationen. 

Även till Finland får man resa med ovaccinera-
de valpar från andra EU-länder, förutsatt att de 
är under 12 veckor gamla, och man medför ett 
intyg över att de inte varit i kontakt med vilda 
djur som kan smittas av rabies. Id-märkning, 
EU pass och avmaskning krävs dock även för 
valpar. Djur äldre än 12 veckor gamla måste 
vara id-märkta, ha EU pass och giltig grund-
vaccination mot rabies, vaccinationen minst 
21 dagar gammal. Vaccinationen får utföras 
tidigast vid 12 veckors ålder.

Till Danmark gäller kravet på id-märkning, 
EU pass samt giltig (över 21 dagar gammal) 
grundvaccination mot rabies. Valpar under 12 
veckor gamla får införas utan rabiesvaccina-
tion. Den danska listan över förbjudna hund-
raser är betydligt längre än den norska, och 
omfattar även vildhundar och blandningar av 
dessa. 

På båtresa till och från Finland får man rasta hundarna ute på däck.

I princip går bokningen till lika hos alla flygbolag, men skillnader kan förekomma.

Text & foto Maud Fast
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Skall man tävla eller gå på utställning lönar det 
sig ytterligare att kontrollera vaccinationskrav 
med arrangerande klubb. Valpsjukevaccina-
tion krävs i alla länder, men tidsfristerna kan 
variera.

Kontrollera alltid gällande krav för inresa med 
myndigheterna i det land du reser till. Länkar 
finns i slutet av artikeln!

OCH SÅ BÄR DET AV!

Så, när allting är klappat och klart med hun-
dens papper så är det bara att börja planera 
själva resan.

I princip kan man resa med bil mellan alla 
de nordiska länderna, och då behövs ingen 
desto vidare planering. När man kör över till 
Danmark med Öresundsbron kan man betala 
sin enkelresa direkt vid bron, men det blir billi-
gare om man har BroPass. BroPasset beställs 
på https://www.oresundsbron.com/sv/priser . 
Man får då en BroBizz, som är en liten elektro-
nisk sändare som registrerar resan, och ens 
kreditkort debiteras för resan. BroPasset gör 
genomkörningen snabbare då bilar försedda 
med BroBizz kör i egna filer.

Till Finland kan man resa med båt från Stock-
holm med Tallink eller Viking Line, från Kap-
pellskär med Viking Line eller Finnlines, samt 
från Umeå med Wasaline. Resan från Stock-
holm till Åbo (Turku) tar 10 timmar, till Helsing-
fors tar det 17 timmar. Finnlines trafikerar Kap-
pelskär - Nådendal (Naantali) och resan tar 
8,5 timmar. Resan mellan Umeå och Vasa tar 
4 timmar. På alla båtar måste man köpa biljett 
för hunden. På Wasaline finns en hundsalong 
där man kan vara med hunden under resan. 
På Tallink, Vikingline och Finnlines måste 
man ha hytt om man har hunden med, även 
på dagsresa. På däck finns en rastlåda som 
hundarna kan uträtta sina behov i. Jag har 
rest mellan Sverige och Finland med fem olika 
hundar de senaste sju åren, och ingen hund 
har haft problem att utföra sina behov där, inte 
ens tikarna. Den enda som varit rädd var min 
äldsta hund Ludde på sin första resa, han var 
rädd för allting på båten, och vågade följaktli-
gen inte göra något på lådan, men hans andra 
resa gick fullständigt utan problem. Till dags 
dato vet jag inte varför han panikerade under 
den första resan.

Till Danmark kan man även resa med båt från 
Helsingborg, vilket är praktiskt om man skall 
till de norra delarna av landet. Rutten trafi-
keras av Scandlines, både med färjor under 
namnet Scandlines, samt färjor under namnet 
HH Ferries. Biljetter kan köpas i hamnen eller 
på webben, eller mot en extra avgift över mo-
bilen. Resan tar 20 minuter, och avgångarna 
sker med 20 minuters mellanrum. Även för rut-
ten Helsingborg - Helsingör fungerar BroBizz. 
Vill man till Bornholm trafikeras rutten av Born-
holmfaergen. Resan från Ystad till Bornholm 
tar 1,5 timmar.

Mellan Norge och Danmark trafikerar Fjord 
Line, Stena Line, DFDS Seaways & Color 
Line. Det finns tre hamnar i Danmark och sex 
hamnar i Norge.

En översikt över färjtrafiken hittar man på 
http://www.directferries.se. Här hittar man 
även information om färjtrafiken till Polen och 
de baltiska länderna, samt de interna färjorna 
i Danmark.

Jag har inte själv flugit med hund, och jag re-
kommenderar att den som första gången tän-
ker ta med hunden på flyget kontaktar någon 
med erfarenhet av flygresor med hund före 
bokningen. I princip går det till lika hos alla 
bolag, men skillnader kan förekomma. Här 
kommer en kort sammanfattning av de krav 
som SAS ställer och hur de på sin hemsida 
instruerar hundägaren att handla.

Vill man flyga med hund gäller det att efter att 
man bokat sin egen biljett kontakta flygbolaget 
för att boka in hunden*. Hos SAS skall man 
göra det inom 24 timmar, och man får också 
besked om huruvida det går att få hunden 
med inom 24 timmar, och kan avboka sin bil-
jett ifall hunden inte ryms med. Betala aldrig 
flygresan före det är bekräftat att hunden ryms 
med. I kabinen får endast små hundar resa, 
maxvikten för transportväska och hund är 8 
kg. När det gäller afghaner betyder det att det 
bara är valpar man kan resa med i kabinen. 
Valpen måste vara 8 veckor gammal, och är 
den under 14 veckor kräver SAS ett veterinär-
intyg som bekräftar att den klarar transporten. 
Väskan valpen reser i måste vara tillräckligt 
stor för att den ska kunna stå upp, ligga ned 
och röra sig naturligt. Väskan räknas som 
handbagage, och man får följaktligen inte ha 
annat handbagage med sig. Maxstorleken 
för väska hos SAS är 40 x 25 x 23 cm. Större 
hundar reser i fraktutrymmet och måste resa i 
transportburar eller -lådor som är läckagefria, 
fasta, täta, rena och desinficerade. Buren/lå-
dan måste vara tillverkad av glasfiber, metall 
(inte svetsad eller galler), styv plast, helträ el-
ler plywood, med handtag på sidorna och ett 
helt golv (nätgolv är ej tillåtna). Det lönar sig 
att fästa luckan med buntband i hörnen ifall 
transportpersonalen lyfta buren från luckan. 
Den måste vara utrustad med behållare för 
mat och vatten och burens/lådans golv måste 
vara täckt med tidningspapper eller sågspån 
(inte hö eller halm). Buren måste vara tillräck-
ligt stor för att hunden ska kunna stå upp, 
vända sig och ligga ned bekvämt. När hundar 
(och andra djur) transporteras i lastutrymmet 
är lufttrycket och temperaturen desamma som 
i passagerarkabinen. Tillgången till syrgas för 

djuren i lastutrymmet begränsar antalet och 
storleken på de djur som kan transporteras på 
samma flygning.

När det gäller hotellövernattningar måste man 
alltid boka in hunden också. De flesta hotell 
tar en extra avgift för hunden, endel per natt, 
andra per vistelse, och ibland skild avgift för 
varje hund. 

Trevlig resa och lycka till med nya reseäventyr 
med hunden!

För den som är intresserad av hur det var att 
ordna en resa till Crufts och de krav gränsö-
verträdelsen till Storbritannien ställde kan i 
Svenska Afghanhundklubbens årsbok för år 
2016 läsa mitt resereportage från Crufts 2017.

Sverige: Jordbruksverket: http://www.jord-
bruksverket.se/amnesomraden/djur/resoroch-
transporter/hundarkatterochillrar.4.58f206681
3fc03d6a206e3a.html
Tullverket: http://tullverket.se/sv/privat/resa/
resameddjur/resamedhundellerkatt.4.7df61c5
915510cfe9e7107ce.html

Finland: Evira: https://www.evira.fi/sv/djur/in-
forsel-och-utforsel/eu-medlemslander-norge-
och-schweitz/hundar-katter-och-illrar/

Norge:  Mattilsynet: https://www.mattilsynet.
no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/
reise_med_og_innforsel_av_hund_katt_og_il-
der_til_norge/

Danmark: Fodervarestyrelsen: https://www.
foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Rejse_med_kaele-
dyr/Sider/Rejse_med_kaeledyr.aspx?&catego
ry=Relaterte&action=Reise+til+Danmark&lab
el=Rejse+med+kaeledyr

* Här kan gällande övriga bolag tilläggas att 
hos Norwegian går det att boka in hunden via 
internet, hos övriga bolag måste man i nuläget 
ringa för att boka hunden. SAS är det enda 
bolaget som ger rätt till avbokning ifall hunden 
inte ryms med. 

En liten promenad med rastning är alltid bra innan resan börjar.

*



96

Uppfödarintervju

KENNEL

Berätta vem du är och hur det kom sig att 
du skaffade afghanhund! Har du haft andra 
hundar än afghaner?
Efter jämt 50 år med afghan har jag nu slutat 
allt praktiskt arbete med rasen. Jag har inga 
hundar kvar, jag har flyttat från min gård i Skå-
ne, där hela min aktiva period ägt rum, jag har 
inga uppdrag kvar i några styrelser, och har 
till och med slutat skriva för Sydskånska Ken-
nelklubbens egen publikation - eftersom den 
slutligen lagts ner efter många år…  Det blir 
ingen ny afghan och definitivt ingen annan ras 
heller, eftersom jag aldrig blivit förälskad i nå-
got annat än mina egna hemuppfödda valpar! 
Men av hävd och ohejdad vana kommer jag 
alldeles säkert att fortsätta att gå på utställning 
och hålla mig uppdaterd vad gäller valpkullar 
och utställningsvinnare. Och det blir nog Hol-
land i sommar...

Det hela började i en stor familj norr om Stock-
holm med många systrar och stöttande föräld-
rar. Vi hade hundar ända från början, några 
vorsteh som egentligen var tänkta till jakt, 
sedan en yorkshiretik, visserligen efter den 
tidens stora avelshane, den engelske impor-
ten Parkwiew Princeling, men knappast något 
mer än en underbar familjehund.

Mitt liv med afghan har liksom startat flera 
gånger, men den första förälskelsen var en 
crèmefärgad hane som hette Taj Mahal Alla-
din. Han var son till den då så betydelsefulle 
holländske importen Xenos v d Oranje Ma-
nege, också han crèmefärgad. Alladin kom 
att flytta hem till oss när jag var 14 år, han 
behövde ett nytt hem, och vi systrar passade 

på att ta hem honom när pappa och mamma 
var på semester i Paris. Han var fantastiskt 
snäll och förvånansvärt enkel att ha omkring 
sig - han rymde faktiskt inte ens - men han 
kissade på allt som gick att kissa på, och vi 
hade dessutom 4 osålda yorkshirevalpar i hu-
set, så när våra - väl så förstående - föräldrar 
kom hem fick vi tyvärr lämna tillbaks honom. 
Flera år senare fick vi veta att han avlivats vid 
återlämnandet….  Vi fick dock följa med våra 
riesenuppfödande grannar på utställning och 
hade turen att få se Alladins dominofärgade 
bror Tanjores Domino - det var ju faktiskt just 
han som gav namn till den speciella domino-
färgen - bli BIR och det blev alldeles säkert 
någon grupplacering, om det fanns sånt då i 
slutet på 50-talet! Domino flyttade senare till 
USA och han finns i alla hundar jag fött upp - 
på det ena eller andra sättet. Men det kunde 
jag ju inte ens ana, då när jag såg honom i 
Marmorhallarna mitt i centrala Stockholm!

10 år senare hade jag hunnit ta studenten, flyt-
tat till Paris, träffat min man och tillsammans 
med honom tillbringat ett år i Centralafrikan-
ska Republiken, ett land som idag hör till de 
fattigaste och oroligaste av alla de afrikanska 
staterna, men som då just hade blivit själv-
ständigt och fortfarande hade mycket starka 
band till Frankrike. En dag blev vi med af-
ghan… Nereus, en förvildad svart hane, som 
övergivits av sina franska ägare när de åkte 
på semester till Frankrike, flyttade hem till oss 
och adopterade oss… Hans starka integritet 
och helt fantastiska intelligens lade den defi-
nitiva grunden till mitt livslånga och oåterkal-
leliga förhållande till rasen. Nereus, som ald-

rig accepterade ett koppel och aldrig lät sig 
beröras utomhus, kunde av förklarliga skäl 
inte följa med till Sverige, men fick ett bra liv i 
Frankrike, dit vi lyckades få honom med oss.
Väl hemma började vi direkt leta efter en af-
ghanvalp och fick så en liten black/tanfärgad 
tik, Sultans Isania Chira, som var en lika god 
representant för sin ras som Nereus; själv-
ständig, obändig, gudasnäll och med total 
integritet. Chira var dotter till Bohem Waalph, 
som i sin tur var uppfödd av Bo Bengtson och 
ägd av hans syster. 

Det var i kontakten med dessa syskon som jag 
började se lite längre än att ”bara ha en hund”.
Ett annat viktigt bollplank vid den här tiden var 
Kerstin Beselin Källquist, kennel Sherkhan. 
Våra pappor träffades i arbetssammanhang 
och tyckte att vi borde ha glädje av varandra. 

Bohem Waalph var barnbarnsbarn till Xenos, 
som ju var far till Alladin, han var barnbarn till 
Domino, som jag beundrat så på utställning 
och son till Taj Mahal Abdul Djari, som kom 
från samma uppfödare som Alladin, Hela min 
väldigt korta afghanhistoria fanns samlad i 
denna hund!

I Finland fanns en ung och ytterst framgångs-
rik uppfödning, som arbetade med just denna 
trio - Xenos-Domino-Djari, nämligen Tuohi-Ti-
kan och från den kenneln kom en mycket stilig 
och vinstrikblack/tanfärgad hane, som impo-
nerade stort på mig. Han hette Tuohi Tikan 
Kekäle. Vid denna tid bodde vi i Skåne, men 
hade sommarställe i Stockholms skärgård, så 
Finland var liksom inte särskilt avlägset, men 

Text Louise Le Pluart

Louise med Tash Kurgan Shiralda och Tash Kurgan Tedjar, ”Teddy”
1974.

Louise med Tash Kurgan Two Shots Of Happy ”Mihn”, 
Tash Kurgan Beautiful South ”Belle”,  Tash Kurgan South Park 

”Morris” , Tash Kurgan After Eight ”Gatsby” 
och Tash Kurgan Wild Wild West ”Titiyo”, 2002.
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när det till slut blev dags för parning hade Ke-
käle flyttat till Köpenhamn, så det var bara att 
ta båten över!

Det blev 6 valpar, 3 black/tan och 3 domino! 

Så här långt hade jag inga direkta planer på 
någon större uppfödning, men förälskelsen 
i en av de dominofärgade hanarna gjorde 
att jag i alla fall måste behålla honom, och 
så satte jag en black/tanfärgad tik hos en av 
mina många systrar. Tedjar blev starten på en 
lång rad dominofärgade eller crèmefärgade 
hanhundar här i huset, den ena mer älskad än 
den andra!

Kekäle fick senare en son som hela världen 
känner till, nämligen El Khyrias Hazztafer...

Hur många afghaner har du haft? 
Hur bodde och levde du med hundarna?
Jag har haft många hundar. När barnen var 
små hade vi satt gränsen till tre stycken, så att 
vi lätt kunde ta dem med oss på jular och till 
landet och vart vi än skulle. Detta var på 60-ta-
let, då knökte man in tre hundar och två barn 
i bagageutrymmet och körde iväg! Säkerhets-
bälten? Jag tror knappt att de var uppfunna… 
och DEFINITIVT inte bakvända barnstolar! 
Men efter skilsmässa och självgående barn 
gav jag mig rätten att behålla det jag behövde 
behålla utan några begränsningar. Vissa hun-
dar var mina från födelseögonblicket, och de 
hundarna har aldrig flyttat, men några har jag 
fallit för lite senare. En del har jag behövt titta 
på ett tag - ibland har det rört sig om år - och 
några har jag satt på foder för att jag trots allt 
tyckt att jag behövt dem. Men när jag slutligen 
har skickat iväg en hund har jag aldrig drab-
bats av ”second thoughts”. Har räknat till 18 
egenuppfödda och 4 från andra kennlar som 
har slutat sina dagar hos mig. Dessa fyra är, 
förutom Chira, Ch Moving Wild Return, Ch 
Tajon Lunar Eclipse och lilla Mini, Khaos Do-
minova.

Under mer än 40 av mina 50 år med afghan 
har jag bott på samma ställe. En klassisk skå-
negård på 200 kvadrat med logar och uthus. 
Mitt på det 30 meter långa bostadshuset låg 
köket och ena sidan om köket var för männis-
kor medan den andra halvan var för hundarna 
och mig (!) Har i princip haft 4 rum och bad-
rum till hundarna men dörrarna har alltid varit 
öppna eftersom jag jämt haft alla mina hundar 
tillsammans.

Eftersom jag under hela denna period arbe-
tade heltid - visserligen med ytterst förstående 
arbetsgivare som gjorde det möjligt att ta le-
digt när som helst utan varsel och att lägga 
upp de konstigaste semestrar för att kunna 
ha valpar - gick mina kvällar helt i hundarnas 
tecken. Hade TVn på trimbordet, och badade 
i princip en hund varje kväll… Har dock ing-
enting emot en klippt afghan, har alltid klippt 
mina hundar som inte ska ställas ut, antingen 
eftersom de varit färdigställda, eller helt enkelt 
för fula för att göra något på utställning… Har 
alltid haft min egen ”myshörna” i hundarnas 
avdelning av huset.  

Tomten var på 4000 kvm +, inhägnat med 
180 cm högt Gunnebostängsel. Också där 
har hundarna alltid varit tillsammans, men det 
fanns grindar och utgångar från olika håll i hu-
set så att det alltid gått att hålla löptikar för sig, 
eller ha valpar i egen hage. Men som sagt i 

princip har jag alltid haft alla ihop, hanar som 
tikar, gamla som unga. Är säker på att mitt sätt 
att förlita mig på mina hundars förståelse för 
flocken och flockbeteendet är anledning till att 
jag knappast haft några bråk alls genom åren.
Anser att ”fritt spring” med andra hundar är den 
optimala motionen. Har genom åren undvikit 
promenader, annat än i socialiseringssyfte på 
stan eller i Lunds Stadspark, där många Tash 
Kurganvalpar genom åren lärt sig gå i koppel 
och bli klappade av främmande personer... 
Eftersom jag inte går lika fort som hundarna 
behöver gå tycker jag att promenader är sna-
rast skadliga. Motion baserad på för långsam-

ma promenader kan ha direkt motsatt effekt 
än den önskade eftersom musklerna aldrig 
längs tillräckligt. För att hundarna ska röra 
sig tillräckligt måste de ha aktiveringskamra-
ter. Har inget emot cykling, eftersom man kan 
anpassa hastigheten till varje individs behov 
och jag har cyklat många unghundar en och 
en för bästa resultat. Har visserligen cyklat 
med 5 stycken på en gång, men det var i min 
ungdom och på landet utan trafik... 
 
Hur valde du ditt kennelnamn? 
Vad betyder det?
Har alltid älskat namn och redan när jag pla-

Multi Ch Tash Kurgan Far East ”Gosh” vinner det obligatoriska franska certet på Falapa 2005.

”Gosh” vinner cert, championat, BIR och BIS på Bosjökloster 2005. 
Domare David Allan Gibson, kennel Shikara, Spanien.



98

nation med en enastående anpassningsför-
måga. Att kunna rätta in sig i ledet när det 
är nödvändigt för bäst utdelning, liksom. Har 
aldrig tyckt om lydnad eller vad man nu gör på 
en appellplan men vi skulle ha det bra tillsam-
mans. Har liksom gett hundarna själva ansvar 
för ordningen dem emellan och har tagit för gi-
vet att de ska acceptera det jag förväntar mig 
av dem. Observera att jag inte skriver ”kräver”! 
Jag älskar att ha hundar omkring mig som ”vill 
ha mig”, inte ”behöver mig”, har alltid insett att 
de inte älskat mig förbehållslöst utan jag har 
behövt göra mig förtjänt av deras förtroende. 
Min bästa flockledare var nog Ikaros, min sista 
stora kärlek. Han hade en fantastisk förmåga 
att lugnt och sansat, utan minsta bråk, få alla 
att göra som han ville. Men i större samman-
hang var han reserverad, till och med riktigt 
besvärad, men inte rädd. Han lärde sig aldrig 
att tycka om världen, men han hanterade den 
på ett för honom så praktiskt sätt som möjligt.
Och hur de ska se ut? Attityden är nog vikti-
gast. Vackert elegant huvud med det rätta ut-
trycket, men jag vill gärna ha vackra detaljer 
också… Tror inte att man kan definiera detal-
jerna efter funktion, har sett alldeles för många 
duktiga lurecoursinghundar med helt galen 
konstruktion, nej, det är bara att acceptera att 
det är den egna standardtolkningen som gäl-
ler. Alltså vill jag ha eleganta huvuden med rätt 
ådring, långa, välansatta halsar, långa kraf-
tiga, men inte tunga bendelar, djup och lång 
bröstkorg med väl välvda revben stark länd 
som MÅSTE vara plan i rörelse - i stående 
beror det ju helt på hur hunden råkat ställa sig 
- levande men stadig svans med långt skaft 
som inte bärs som ett handtag över ryggen, 
långa breda väl musklade lår och kort has… 

Va, vad säger ni om det? Men trots allt är ut-
trycket det viktigaste, såväl i huvudet som över 
det hela, man ska ALDRIG kunna ta fel på vad 
det är för ras! Som borde framgå av detta har 
jag INGA synpunkter på pälsen, men är det för 
mycket gör det ju inget om man plockar bort 
lite grand… Och till sist rörelserna, ”effortless” 
är den bästa beskrivningen; effektiva, mjuka, 
långa men aldrig flygiga, viftande, studsiga 
eller på annat sätt energikrävande eller över-
drivna. 
 
Berätta om din första kull och hur du har 
fortsatt från den!
Min första kull var efter Int Nord Ch Tuohi Ti-
kan Käkele undan Sultans Isania Chira, en 
linjeavel på de tre hundar som kommit att bli 
något sorts ideal för mig, nämligen Xenos-
Domino-Djari. Naturligtvis förstår jag att mina 
hundar nu är en tolkning av hur jag uppfattade 
dessa tre hundar när det begav sig, men de 
finns där alltid ändå. Dagens hundar är för-
hoppningsvis elegantare, mer långlinjerade, 
men uttrycket är där. Tushka fick en kull med 
den amerikanske importen Int Nord Ch Tazi 
Blue Devil, en hund som jag bara älskade trots 
många fel, får jag väl erkänna, men med det 
mest fantastska uttryck! Den kullen kom inte 
att gå vidare i min avel, eftersom jag hade et 
uppehåll på 7 år i den vevan, men Tedjar fick 
en dotter, Ch Felicia (senare kennel Seafarer), 
som också parades med Devi, och den kullen 
finns fortfarande bakom allt jag gjort genom 
barnbarnet Khaos Dominova.

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-

tället. Alltså första kullen på T, andra på A osv. 
Tedjar al Tadjik  - ja, helt OK! Och så blev det, 
men när jag haft mina två kullar och fått mina 
två 1or och alltså skulle registrera mitt ken-
nelnamn, måste man ha prefix… Och Tadjik 
Tedjar eller Tadjik Asswad var absolut inte vad 
jag tänkt mig! När jag ser det nu verkar det 
ju inte så tokigt, men då! Omöjligt! Så det var 
bara att plocka fram Jan Myrdahls bok igen 
och leta fram ett namn som gick att sätta först, 
men som ju måste börja på T och A... Så blev 
det Tash Kurgan! 

Hur är din idealafghan?
Jag älskar rasens självständighet i kombi-

nerade den första kullen började jag tänka på 
kennelnamn. På den tiden måste man ha haft 
två uppfödningar från två kullar som vardera 
vunnit en 1:a på utställning för att få registrera 
kennelnamn. Man kunde ha kennelnamnet 
antingen före eller efter och jag läste allt jag 
kunde hitta om Afghanistan. Jan Myrdahl hade 
kommit ut med en bok om landet just vid den 
här tiden och jag läste den från pärm till pärm. 
Bestämde mig för Tadjik, namnet på en folk-
grupp. Till skillnad från de flesta andra ville jag 
inte börja min uppfödarkarriär med att döpa 
kullarna i alfabetsordning, utan ville vara lite 
originellare, så jag bestämde mig för att döpa 
kullarna i alfabetsordning på kennelnamnet is-

Tash Kurgan Once Upon A Time ”Ikaros”, 
född 2004. Foto EC/Gran Pamir

Tash Kurgan Once Upon A Time, född 2004, CERT & CHAMPIONAT för domare 
Ray Lindholm i Helsingborg 2007.

Ikaros blir BIS-valp på Tammsvik. 
Foto EC/Gran Pamir
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taliteten tror du är ärftligt, och hur mycket 
kommer av miljön?
Jag har en förmåga att bli förälskad och ger 
mig rätten till det. Har aldrig parat med en 
hane som jag inte träffat om det så bara varit 
i utställningssammanhang och jag har alltid 
tänkt mig en specifik tik till de hanar jag tit-
tat på. Skulle inte ”ta en annan tik” om det blir 
en omparning, då har det hellre fått vara. Tror 
att kombinationen är det viktiga, ingen tik el-
ler hane är tillräckligt dominant för att ensam 
kunna ”göra” en kull. Samma gäller mentali-
teten, tror att den är till stor del ärftlig, men 
att miljön både kan förstöra och förbättra ett 
temperament. 

Hur lätt eller svårt har det varit att hitta 
bra hem till dina valpar? Har du exporterat 
många valpar?
Det har kanske sett ut som om det var svårt, 
men för mig har det alltid varit oväsentligt. Har 
aldrig ”gjort valpar” för någon annan än mig 
själv, och har i princip behållit en hane och 
en tik ur varje kull. De har kunnat gå kvar hur 
länge som helst, en stod med väskan packad 
tills hon blev 6 år, men hon hade gärna fått 
stanna, om det inte varit så att hon hemsk 
gärna ville flytta… Hon tyckte att det var lite in-
skränkt hemma hos oss… Eftersom jag behål-
lit så många har det gått långt mellan kullarna, 
ibland så där 4 år. Och Titiyo var ju vuxen när 
hon flyttade, men det var ju inom familjen... 
Vad jag kommer ihåg har jag exporterat till 
Frankrike, England, Spanien, Ryssland, USA, 
Estland och till Norge, så klart. Men det har 
bara varit för att valpmarknaden är så inter-
nationell, knappast något jag har eftersträvat.
 
Hur viktiga är afghanernas bruksegenska-
per för dig? Beaktar du bruksegenskaper-
na när du gör avelsval?
Nej. 

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?
När jag höll på som bäst hade man inte bör-
jat med RAS och alltså inte tänkt så mycket i 
dessa banor. Var dock själv med och krävde 
ögonspegling, det var väl på 70-talet någon 
gång. Då hade jag själv fått juvenil katarakt i 
en kull, men synen på arvsgången har föränd-
rats så mycket under de år som gått sen dess, 
så nu undrar jag om det ens är relevant att 
kräva ögonspegling längre.
Har varit förskonad, men vet ju inte om man 
hade hittat något om jag hade börjat leta.
Har haft någon enstaka hund som dött i förtid, 
bland annat Titiyo, som fick feldiagnostiserad 
Borelia. 

Överraskningar sker alltid i avelsarbetet. 
Berätta något som hänt dig! 
Nja, svårt att säga, jag har varit så beroende 
av att ha bra handlers omkring mig och jag har 
verkligen haft en så fantastisk tur gällande det, 
men i skarvarna kan det ha blivit lite si och så 
med resultaten..

Vilken betydelse har pälsen för dig? Kan 
du tänka dig att klippa ner en afghan? 
Absolut! Päls måste man ha - och sköta - om 
man vill ställa ut, där finns det inga genvägar, 
Men hundens karaktär och personlighet sitter 
knappast i pälsen! Hellre klippa än ha tovor.

Tash Kurgan Grande Finale, född 2005. Tash Kurgan And No Encores, född 2005.

Tash Kurgan As Time Goes By ”Tisha”, 
född 2004, med matte Jennifer Bygdén.

Louise, Tash Kurgan Oh My Gosh ”David” 
och Tash Kurgan Sixpence ”Sinbad”.

Tash Kurgan Time After Time, född 2004, vinner gruppen i Goes, Holland.
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Hur har rasen enligt dig utvecklats under 
åren du hållit på med den? Betonas något 
speciellt mycket i rasen, borde något be-
aktas mera?
Tycker att det är mycket viktigt att en uppfö-
dare vet varför den gör vad den gör, det går 
absolut inte att bara förlita sig på andras råd 
eftersom man själv måste ta hela ansvaret för 
resultatet. Däremot influeras man av det man 
ser och hör, och det måste man ta till sig och 
acceptera. Det som absolut sker är att viss 
detaljfokusering eller problematik får olika be-
tydelse vid olika tillfällen. Standarden ska stå 
som en mittpelare som rättar upp olika ideal 
och smaker, som i sin tur kan få slå som en 
pendel från ena sidan till den andra. Till slut 
slår pendeln i väggen och vänder åt andra hål-
let. Utvecklingen går inte rakt fram, och det vi 
ser för tillfället är hur den ”gammaldagsa” ty-
pen blir mer och mer uppskattad igen. Proble-
met med detta är bara att om man inte är till-
räckligt erfaren ser man kanske bara ytan och 
kan tappa den egentliga grundkonstruktionen.
 
Hur mycket påverkades ditt avelsarbete av 
utställningar och domarnas val?
Mycket. Inte för att jag tror på domarna pre-
cis, men för att det är på utställningar man ser 
hundar och vad som sker inom rasen. Man 
måste se för att hålla sig uppdaterad så väl 
vad det gäller individer som trender och an-
dras pågående avelsarbete. Men vissa do-
mare har samma smak som jag...
 
På vilka vis har du varit och är du aktiv 
inom rasen?
Har jobbat i afghanklubbens styrelse i många 
perioder, började med att starta Södra Sve-
riges Afghansällskap, och initierade senare 
sammanslagningen av de tre regionala klub-
barna till en, Sveriges Afghaner hette klubben 
då, och slutligen satt jag ordförande när den 
nuvarande konstruktionen blev till. Har arbetat 
med RAS, har gjort tidningen i så många om-
gångar att jag inte kommer ihåg, har arbetat 
med domarkonferenser, med kongresser och 
symposier, har gjort utställningar, mingel och 
middagar, men jag har vägrat att ta på mig nå-
got domaruppdrag…
Förutom uppdrag i Afghanklubben har jag sut-
tit i SvVKs och Sydskånska Kennelklubbens 
styrelser. Har också varit valberedare i flera 
klubbar. Har jag glömt något?
Nu har jag avsagt mig alla uppdrag, men job-
bar som ringsekreterare när tillfälle ges.
  
Vad har afghaner och hundsporten gett 
dig? Vilka har de bästa stunderna med dina 
afghaner varit, och vad är den mest min-
nesvärda händelsen?
Fantastiskt mycket! Har haft otrolig tur med 
valpköpare, otrolig tur med en omgivning 
som visat mina hundar, utan dem hade jag 
aldrig kommit någon vart, eftersom jag är helt 
oduglig på att visa.. Min första handler var 
Bo Bengtson, fast resultatet knappast blev 
vad vi hoppats på. Han fick i uppdrag att visa 
Waalphdottern Chira men jag hade definitivt 
inte förstått hur vi skulle träna… detta var i slu-
tet på 60-talet och det ordnades inga kurser 
i mina trakter precis... Chira kastade sig och 
skrek och domaren skrev kort och gott ”God 
typ, men detta blir ALDRIG en utställnings-
hund!”  Men Pirkko Konttinen var där och när 
jag frågade om jag fick para med Kekäle ut-
brast hon ”Oj, det är den där hunden som Bo 
visade, javisst hon var ju söt!” 

Senare har många visat mina hundar, bl.a 
Elisabet Levén, Åge Gjetnes, Monica Huse 
Jacobssen, Madelene Thorman, Christina 
Roseen, Barbro Johansson, Kristina Reuijse-
naars-Finné, och många andra men i det se-
naste har det varit Pernilla Wistad, som varit 
”förste handler” med hjälp av Magnus Moritz.
Elisabet visade Sandra - Nord Ch Tash Kur-
gan Saturday Night Fever - till SBIS på Sko-
kloster (medan det fortfarande var Skokloster) 
och Årets Afghantik -95 och Årets Afghan -97 
och till svenskt och finskt championat, medan 
Åge visade henne till den norska och Kristina 
till den danska titeln. ….och Bobby Paust vi-
sade henne på hennes allra första utställning 
till hennes första cert och första BIR!

Pernilla visade Titiyo (CIB, Nord, SE, NO, DK, 
FI, Gib Ch Tash Kurgan Wild Wild West) till 
R-årets hund alla raser med BIS både här och 
i Frankrike, och, kanske det allra största, till 
BIM på Crufts, medan anmälningssiffrorna 
fortfarande låg en bra bit över 300…

Och fantastiskt roligt var det att sitta vid ringsi-
de på afghankongressen i San Diego -95 och 
se Elisabet och Åge visa två av mina uppföd-
ningar till placeringar i de jättestora klasserna!
...och lika fantastiskt när Gosh (Far East) - all-
deles efter debuten som 4-åring skulle följa 
med till Falapa och  Nationale d´Elévage, den 
stora årliga franska specialen, för att lära sig 
resa och bo på hotell inför framtida bravader 
och kom hem med det så eftertraktade stora 
franska certet…I Frankrike delas det bara ut 
2 obligatoriska cert per år, ett på Nationale 
d´Elévage och ett på Championat de France. 
Gosh ställdes i 2 år sammanlagt och blev CIB, 
Nord, SE, DK, NO, FR Ch och grupp- och BIS-
vinnare med Pernilla i snöret.

Två franska champions har vi, (förutom Gosh 
erövrade CIB, SE DK FR T K Time After Time 

titeln) men TRE stora cert…. Titiyo fick också 
certet på Nationale d´Elévage, men dog så 
dramatiskt innan hon hann med en sista ut-
ställning i Frankrike... 

Men allra underbarast är ändå att sticka nä-
san i en liten lurvig dominofärgad valp och 
bara njuta… Som sagt, jag har definitivt slutat, 
men Pernilla har gått in i kenneln och kanske 
kanske börjar det bli dags för en nystart snart!

Bor nu i Västervik, nära till Norrköping och 
Linköping, nära till Gotlandsfärjan och Ölands-
bron, men det finns inga utställningar här, inte 
ens inofficiella… Än så länge...

Multi Ch Tash Kurgan Wild Wild West ”Titiyo” , 
född 2000, BIM i Mariefred 2006.

”Titiyo”  vinner BIS i Amiens, Frankrike.
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AFSHAR - www.afshar.se
Marie Elofsson
Floragatan 4, 692 33 Kumla
Tel 019-57 83 73, 0706-54 80 50, 0706-54 80 49
afghanhounds@afshar.se 

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

AZMINDAH - www.azmindahs.com
Eva Backman
Åse 135, 860 25 Kovland
Tel 060-971 94
ewa@azmindahs.com

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

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

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

HUOVALIS - www.freewebs.com/huovalisafghans
Katja Huovinen
Svetsarvägen 7, 176 73 Järfälla
Tel 070-777 27 45
Katjah@hotmail.se

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

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

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

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

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

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

NEW FASHION - www.kennelnewfashion.se
Ingrid Moholm
Infjärdenvägen 339, 946 31 Roknäs
Tel 0911-611 05
ingrid.moholm@hotmail.com

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

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

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

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

VINDALOO - www.vindaloo.nu
Sofia Lindh
Nybohovsgränd 19, 117 63 Stockholm
Tel 0709-57 01 85
sofialindh66@hotmail.com

WEST COAST LIFE - www.sultan.dinstudio.se
Monica Fermell Lundin & Hans Lundin
Nya Rössjövägen 129, 266 97 Hjärnarp
Tel 0702-44 89 05
mfl@lcdab.se / hans.lundin@lcdab.se
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