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INNEHÅLL INFORMATION
Svenska Afghanhundklubben är rasklubben för afghanhundar i Sve-
rige. SvA har som målsättning att öka kunskapen om och intresset för 
afghanhunden som ras, att stödja och hjälpa nyblivna och blivande af-
ghanhundsägare samt att främja en sund avel av afghanhunden.

Som medlem i Svenska Afghanhundklubben har du rätt att delta på 
SvA:s utställningar.

Du är dessutom välkommen att delta i de andra aktiviteter som av-
delningarna anordnar, t.ex. handlerträning, pälsvårdsträffar, ögonspeg-
lingar, 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 behöver du 
bara betala in rätt medlemsavgift och ange ditt namn och din adress. 
Du kan också kontakta styrelsen, så hjälper de dig att bli medlem.

Om du är nybliven afghanägare, 
fråga din uppfödare om valpgåvomedlemskap.

Medlemsavgifter 2019
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

De åsikter som publiceras i årsbokens artiklar är artikelförfat-
tarnas egna, och motsvarar inte nödvändigtvis Svenska 
Afghanhundklubbens åsikter. 

Redaktionen ansvarar inte för annonsers eller artiklars 
innehåll eller eventuella sakfel i dem. 

Material i årsboken får inte kopieras utan tillstånd av 
redaktionen. 

DESIGN & LAYOUT ÅRSBOKEN
MARIE PALMQVIST 

Design omslag Helena Wiström

STORT TACK 
till alla annonsörer som genom detta stödjer vår klubb!

ANNONSÖRER MEDLEMSTIDNING
ÅRSBOK

Annonspriser medlemmar
Helsida färg   500:-
Dubbelsida färg   700:-
Baksidan    1000:-
Insida fram & bak  800:-
Championannons (1/3-dels sida) 50:-
Veteranannons och små 
uppfödarannonser, typ visitkort, är gratis.

Annonspriser icke medlemmar
Helsida färg   600:-
Dubbelsida färg   800:-

Betalningar
Plusgiro 62 71 09-2
IBAN SE68 9500 0099 6042 0627 1092
BIC NDEASESS
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till och med årsmötet 2020

Presentation av styrelsemedlemmarna 
kommer i nästa A5-nummer

Ordförande
Elisabet Levén
Brinkbacka 4
762 95 Rimbo
Tel 0705-49 25 43
ordforande@
svenskaafghanhundklubben.se

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

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

Sekreterare
Birgitta Strömberg 
Oskar Baeckströms väg 9 
129 35 Hägersten
Tel 0707-78 69 77
sekreterare@
svenskaafghanhundklubben.se

Ledamot 
Elin Sandström
Skinnaråsvägen 7
192 75 Sollentuna
Tel 0761-83 99 11
elin.sandstrom@
svenskaafghanhundklubben.se

Suppleant
Peter Johansson
peter.johansson@
svenskaafghanhundklubben.se

Suppleant
Eva Stark
eva.stark@
svenskaafghanhundklubben.se

Suppleant
Anette Lindblom
anette.lindblom@
svenskaafghanhundklubben.se

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

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

DEN NYA ÅRSBOKEN är här och jag tycker den 
är jättefin och jag hoppas du tycker detsamma. 

Ett stort tack till Maud Fast, vår redaktör, till Marie 
Palmqvist som ansvarar för design och layout och till 
Helena Wiström som designat omslaget. För många 
medlemmar är årsboken och våra pm nummer de 
enda kontakterna man har med klubben och då är 
det så viktigt att årsboken är attraktiv både till inne-
håll och utseende.

I ÅRSBOKEN KAN NI LÄSA referat om vad som 
hänt under 2018 men också en hel del om våra 

planer inför 2019. En viktig arbetsuppgift för afghan-
hundklubben är att hålla det så kallade rasdokumen-
tet levande. Svenska Kennelklubben har beslutat 
att ett sådant dokument ska finnas för alla raser i 
Sverge och det är rasklubbarnas uppgift att ta fram 
och uppdatera det. Afghanhundklubbens nästa upp-
datering ska vara klar 2021 och som ett led i detta 
arbete planerar vi såväl medlemsträffar som enkäter. 
Du kan läsa mer om detta längre fram i årsboken 
och vi hoppas att så många som möjligt vill delta i 
träffarna och svara på enkäterna om vår ras.

UNDER 2019 KOMMER Afghanklubben att ge-
nomföra två officiella utställningar och till att 

döma dessa har vi bjudit in två amerikanska legen-
darer (även om de inte är så gamla), som båda ti-
digare endast dömt afghan inofficiellt i Sverige. På 
Strömsholmsutställningen sista helgen i juli dömer 
Michael Canalizo. Michael var tidigare kennel ma-
nager på berömda kennel Grandeur och han visade 
även deras berömda hundar. Mest känd är kanske 
CH Tryst of Grandeur som ett år blev vinstrikaste 
hund av alla raser i USA. Här har vi också lite Sveri-
geanknytning då Anna Strömberg arbetade på ken-
neln med bl a ansvar för Trysts välbefinnande och 
Anna visade henne också då och då. Afghanhund-
klubbens andra utställning äger rum i månadsskiftet 
augusti/september i Munka Ljungby och även det 
arrangemanget sker i samarbete med Svenska Vint-
hundklubben. Till den utställningen har vi inbjudit Dr 
Jerry Klein, kennel Sebring. Även här har vi lite sve-
rigeanknytning då Jerry Klein är deluppfödare till CH 
Elan Sebring The Matrix som visades något år i Sve-
rige. Som kuriosa kan jag också nämna att denna 
hund visad av Jerry Klein utsågs till bäst i rasen på 
Afghan hound Club of America’s National Specialty i 
Kalifornien det året dömd av Michael Canalizo. Jag 
hoppas att många medlemmar vill och har möjlighet 
att visa sina hundar för dessa legendarer.

LÄNGRE FRAM I ÅRSBOKEN kan du läsa di-
verse statistik om vår ras bl a registreringssiffror. 

Under många år registrerades ca 100 afghaner per 
år men sedan 2012 har antalet sjunkit årligen och 
är nu under 50. Detta är inte bara ett svenskt feno-
men utan det ser likadant ut i stora delar av världen. 
Många berömda uppfödare slutar och få nya tillkom-
mer. Vad beror det på? Vill ingen längre ha afghaner 
och i så fall varför? Utvecklingen är densamma när 
det gäller anmälningar till utställningar. På 1980 ta-
let kunde vi ha uppåt 200 anmälningar till vår stora 
sommarspecial och nu är vi glada om vi får 50 an-
mälningar. Naturligtvis blir det mindre anmälningar 
när registreringssiffrorna går ner men vad kommer 
att hända framåt i tiden, vad beror det på och vad 
kan vi göra åt det? Vi startade en sådan diskussion 
på årsmötet 2019 men hann inte slutföra den. Det 
är kanske en fråga vi ska ta upp igen när vi ses på 
träffarna om RAS dokumentet.

SOM SAGT, jag hoppas du uppskattar vår årsbok 
och att du har lust och möjlighet att delta i våra 

aktiviteter under året!

Elisabet Levén
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REDAKTÖRSSPALT

SÅ HAR VI EN NY ÅRSBOK i handen igen! 
Även om jag har sett allt material i digital 

form många gånger om, är det allt med sam-
ma spänning jag öppnar årsboken när den 
kommer i posten. Hur har trycket lyckats, är 
det någonting vi ändå i korrekturläsningen har 
missat, kommer medlemmarna att gilla artikel-
innehållet och så vidare. 

ARBETET MED ÅRSBOKEN kör igång 
ganska snart efter att den föregående 

årsboken har nått medlemmarna. Vi planerar 
nya artiklar, kontaktar skribenter och funderar 
på intervjuer. Om du har något uppslag till vad 
du skulle vilja läsa om i årsboken så hör av dig 
till redaktionen! Vi tar gärna emot förslag på så 
att säga färdiga artiklar, du har ett förslag på 
vad du skulle kunna skriva om, eller förslag på 
vad du skulle vilja läsa om, men inte själv vill 
skriva om. Till exempel utställnings- eller lure 
coursing-resor till andra länder är alltid roligt 
att läsa, och något som redaktionen kanske 
inte alltid tänker på att fråga efter. Men också 
faktaartiklar, har du något område du är speci-
ellt intresserad av i anslutning till afghaneriet, 
eller kåserier mottages gärna!

EN STOR DEL AV ÅRSBOKEN består av 
annonser och resultatlistor. Jag påminner 

om att det lönar sig att under sommaren fo-
tografera hundarna med en mobiltelefon vars 
kamera har hög kvalitet, eller med en system-
kamera, för att ha bra skarpa bilder i högupp-
lösning för detta ändamål. Jag tipsar också 
om att ifall någon annan tagit en kanonbild av 
din hund, be genast när du får bilden om att 
även få den i hög upplösning. Dels är det lätt-
are för fotografen att hitta bilden bland alla an-
dra på datorn, dels blir det lätt lite rusning hos 
de fotografer som fotograferar lite mer kring 
årsskiftet. Det är inte bara vår årsbok som har 
annonser och årslistor, även andra rasklubbar 
har samma projekt på gång i början av året, 
liksom även Vinthundklubben. Mitt största 
tack till alla fotografer som såväl vid utställ-
ningsringarna som på lure coursing-fälten fo-
tograferat våra afghaner och ställt sina bilder 
till förfogande. Tack!

ETT TACK GÅR ÄVEN TILL våra annon-
sörer. För att årsboken skall gå ihop krävs 

det att vi har betalannonser av såväl enskilda 
som företag. Känner du till företag som skulle 
vilja nå den exklusiva gruppen av hundägare 
som afghanhundägarna utgör, hundägare 
som lägger ner betydande summor på skol-
ning, hundmat och pälsvård, hör av dig med 
tips. Behöver du hjälp med att sätta ihop din 
annons så hör av dig så kan vi tipsa om per-
soner som kan hjälpa till. Och om du vill hjälpa 
till med att göra annonser åt andra, hör av dig 
så lägger vi till dig på vår tipslista!

VÅR ÅRSBOK ÄR I ÅR, liksom tidigare år, 
gjord av Marie Palmqvist. Marie är saluki-

ägare och uppfödare, och en närmare presen-
tation av henne hittar du på sidan 93! Tack till 
Marie, den outsinliga källan av kreativa idéer! 
Du är en klippa!

Vårvinterhälsningar
Maud Fast
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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 2009-2018

Genomsnittlig inavelsgrad per år peräknat per 5 generationer 2009-2018

Höftledsdysplasiröntgade afghanhundar födda 2006-2015

Antal reg/år 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tikar (imp) 59 (6) 37 (7) 55 (2) 25 (4) 29 (5) 25 (8) 24 (6) 20 (4) 18 (1) 19 (4)

Hanar (imp) 42 (1) 32 (7) 57 (2) 31 (6) 33 (2) 30 (5) 31 (5) 20 (6) 27 (5) 27 (4)

Totalt 101 (7) 69 (14) 112 (4) 56 (10) 62 (7) 55 (13) 55 (11) 40 (10) 45 (6) 46 (8) 

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 30 40 24 20 26

HD grad A 1 4 2 3 4 3 1

HD grad B 1 2 2 1 6 1

HD grad C 1 2

HD grad D 1

HD grad E

Totalt 1 4 2 5 0 7 2 1 11 2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

Inavelsgraden fördelat på parningar 2009-2018
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tom 
6,25%

13 8 10 6 6 6 8 6 5 5

6,26-
12,49%

1 3 2 1 1 0 0 2 2 1

12,5-
24,99%

1 0 1 2 0 0 0 0 0 0

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

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 
2021. Detta innebär att en hälsoenkät måste 

genomföras under kommande åren. Senaste 
enkäten fick väldigt låg svarsprocent och det 
ger ett dåligt underlag för uppföljning av even-
tuella hälsoproblem hos vår ras. Har du några 
idéer på hur vi ska utforma en bra enkät är du 
välkommen att höra av dig till styrelsen.

Statistik över registrerade hundar, importer 
samt hälsoundersökningar publiceras i årsbo-
ken. Nytt från 2018 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 2009-
2018.Siffrorna inom parentes anger antalet 

importerade hundar, med svenskt registre-
ringsnummer. Under perioden 2009-2018 
registrerades i genomsnitt 59 hundar per år 
(varav 7 var importer) och totalt 650 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. 

Under 2019 planeras träffar på olika platser i 
Sverige där uppfödare och ägare kan disku-
tera innehållet i RAS. Exempel på ämnen att 
ta upp på träffarna är öroninflammationer som 
vid senaste hälsoenkäten visat sig vara rela-
tivt vanligt hos afghanhundar. Arbetet med att 
minska andelen tandbortfall är också ett viktigt 
ämne för diskussioner under RAS-träffarna 
samt att göra uppföljningsfrågor i de nästkom-
mande enkäterna.

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 rasklub-
bens medlemmar kommit överens om.
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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 54 42 42 44

Snittålder 
månad

48 22 52 40 24 62 24 22 26

ED ua (0) 1 1 1 3 4 1 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

KHAOS
Födda: 2018-03-17 (7+4) 
E: Yesterday, Today And Tomorrow
U: Nightwind Unique Queen For Khaos
Yesterdays Child, Timehop Virgin Mary, 
Tomorrowland, Angeleyes Never Dies, Saint 
Another Day Givenchy, d’King Of Today, 
Tomorrows Addiction, Yesterday Once More, 
St Patrick Of Yesterday, Paddy d’Holyman

ORIENTALWIND’S
Födda: 2018-04-20 (4+0) 
E: Tells Nobodys Business
U: Orientalwind’s Náschia
Alesso, Avicii, Astrix, Axwell 

TASH KURGAN
Födda: 2018-05-05 (4+3) 
E: Agha Djari’s Benjamin Button
U: Leejoy’s Glorious Gem
New Arrival, New Deal, New Frontier, New Or-
der, New Dawn, New Girl, New Hope

ALPHAVILLE’S
Födda: 2018-06-14 (1+1) 
E: Raffica’Sdance Of A Thousand Veils
U: Alphaville’s She’s Naughty Naughty
You Kilt It, Sheputssassinsassenach

KINGSLEAH
Födda: 2018-09-13 (6+3) 
E. Shou Gerat Gipnoz
U: Kingsleah Arabella 
White Cloud, Get Of My Cloud, Blue Cloud, 
Cloud Rider, On My Cloud, Stormy Cloud, Fly-
ing Cloud, Walk On Clouds, Cloud Nine

JANGEL’S
Födda: 2018-09-28 (1+4) 
E: Jangel’s Hawk Eye
U: Jangel’s Time After Time
Woman Warrior, Watch Out, What’s Up, Wild 
Eagle, What A Dream 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014

Antal 
födda

85 120 110 104 73 84 54 42 42 44

Ögon ua 10 3 6 9 2 12 4 11 6 7

Vitreus-
prolaps

1

Katarakt 3 3

Irishy-
poplasi

1

PPM iris 
iris lineär

1

Corne-
adystrofi

2

Distichiasis 1

Totalt 
ögonlysta

10 5 7 11 2 12 4 13 9 7

% ögon-
lysta av 
födda

11,76% 4,2% 6,4% 10,6% 2,7% 14,3% 7,4% 31% 21,4% 15,9%

Scaramis Night To Remember 
Hane, Född: 2017-10-24
E: Scaramis Attention Please
U: Scaramis Gimmie That Girl
Uppf: Airas Kiisa, Aino & Soukas 
Salla, Finland 

Yasmin Bint Battal Von Haussman 
Tik, Född: 2016-12-31
E: Battal Ebn Butrus Von Haussman
U: Kala Von Haussman
Uppf: Podesta Ramon, Chile

Shylo Brykaar Alphaville 
Moonstruck 
Tik, Född: 2015-06-15
E: Alphaville’s Shylo Here I Come
U: Shylo Moonraker
Uppf: MR Kirlyn Fouts/Eric Whit-
ney, USA

Tempt By Fortune Teller 
Tik. F. 2017-12-13
E: Khafka’s Just-Another-Blond 
U: Celestian Lavander 
Uppf: Van Hien Corina, Neder-
länderna

Xenos Sandor
Hane, Född: 2016-11-21
E: Agha Djari’s Karkati’s Comeback
U: Xenos Cruz
Uppf: Roberto Bongiovanni, 
Italien

Xenos Jadesh
Hane, Född: 2018-04-11
E: Elevateurgamecynergy Of 
Meadow Vall
U: Xenos Cruz
Uppf: Roberto Bongiovanni, 
Italien

Way Up Cardi B To Khaos
Tik, Född: 2018-04-12
E: Khaos d’ Aram
U: Way Up Amelie Polain
Uppf: Della Rocca Agnese, 
Italien

Punapaulan Sieppi
Hane, Född: 2017-09-13
E: Taifa’s De La Siesta A La 
Fiesta
U: Punapaulan Niini
Uppf: Riitta Aho, Finland

REGISTERADE VALPAR 2018

IMPORTER 2018

Totalt 46 stycken varav 8 importer
Hanhundar 27 (4 importer), Tikar 19 (4 importer)

Totalt 8 importer (4+4)
Italien 3 st, Finland 2, USA, Chile, Nederländerna 1 import vardera
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RAS TRÄFFAR 2019

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 Do-
maranvisningar vid samtliga utställningar. 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 behåring. 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 rashundsavel och hundutställning-
ars 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 uppmärksammas 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 raserna. Observationerna - negativa 
och positiva - skall noteras i hundarnas individkritik. 
Blanketten för rapportering av SRD-observationer kan användas för alla raser där domare önskar fästa uppmärksamheten 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 samhället. 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

Svenska Afghanhundklubben planerar för minst två RAS-träffar för uppfödare och afghanhundsägare under 2019. 
Avsikten är att diskutera viktiga frågor för rasen inför uppdateringen av vårt RAS-dokument. 

Förslag på ämnen att behandla är öroninflammationer som vid senaste hälsoenkäten visat sig vara relativt vanligt 
hos afghanhundar. Arbetet med att minska andelen tandbortfall är också ett viktigt ämne för diskussioner under 
RAS-träffen samt att göra uppföljningsfrågor för den kommande enkäten. Studera gärna aktuellt RAS-dokument på 
hemsidan https://svenskaafghanhundklubben.se/index.php/om-sva/dokument

Avsikten är att ha RAS-träffar i samband med ”Bjurholmshelgen” 10-11 augusti samt vid vår rasspecial i Munka 
Ljungby den 31 augusti -1 september.  

Mer information om tid och plats för RAS-träffen kommer att publiceras på hemsidan, på Facebook sidan samt i vår 
lilla tidning. Alla är välkomna med synpunkter och idéer till träffen.
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Svenska Afghanhundklubben inbjuder till

PLATS
Strömsholms Slott, Strömsholm

DOMARE
Michael Canalizo, USA

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 2019.
Anmälan är mottagen först när ni erhållit bekräftelse i retur, i annat fall är anmälan inte mottagen. 
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. 

Under helgen arrangerar SvVK/Ö sin sommarutställning och Afghanhundarna bedöms där 
på söndagen den 28/7, domare Magnus Hagstedt, Sverige

ANMÄLNINGSAVGIFT
Sätts in på plusgiro 627109-2.
Hundens namn och registreringsnummer ska anges vid betalning.
Payment to this account IBAN: SE68 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 för svenskägda hundar. Detta gäller inte valpklasserna. 
For foreign dogs, a copy of the original pedigree should be sent to reg@skk.se

INFORMATION
Yvette Charlesdotter, tel. 0707-54 37 70 eller charlesdotter@gmail.com

Hjärtligt 
Välkomna

OFFICIELL UTSTÄLLNING I STRÖMSHOLM 27/7 2019

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG 9/7 2019
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MICHAEL CANALIZO

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG 9/7 2019

Michael Canalizo has spent many years in the Dog Show World 
as a breeder/owner and Professional Handler turned judge. His 
first exposure to the Afghan Hound came in 1961 with his fa-
milies purchase of “Babu Bamn of Grandeur” who was a few 
generations off of foundation stock in the breed. She would have 
her first litter sired by INT CH Shirkhan of Grandeur. The Kanda-
hara Afghan Hounds would go on to produce five generations of 
Champions with all roots tracing back to the original Grandeur/
Turkumen crosses. 

In the mid-seventies Michael solidified a longstanding relations-
hip with Sunny Shay and Roger Rechler as their private Handler 
and Kennel manager. With the passing of Sunny in 1978 he set 
out to complete the goal of fortifying the Grandeur line which 
had been started by Sunny’s and Roger’s partnership in the “Af-
ghans of Grandeur”. The combined talents of his handling skill 
and Rogers business acumen forged a major benchmark for the 
kennel, the breed and the entire dog sport.

He was the breeder/owner/handler of the Top Winning Hound of 
All Time with 87 BIS wins until a daughter of his dog that he sho-
wed beat that record with 161 BIS. He has won two Top Owner 
Handler Awards and 6 Quaker Oats Awards with CH’s Triumph 
and Tryst of Grandeur. Tryst would be the Top Dog of All Breeds 
in 1995. Collectively he piloted over 100 Afghan Hounds to their 
Championships and had over 300 All-Breed Best in shows and 
nearly 1,000 Hound Group awards. 

He is currently approved to judge BIS, all Hound, Toy, Non-
Sporting and Herding breeds and several breeds in the Sporting 
and Working groups. He has judged/exhibited or attended event 
in 29 different countries in six of the continents. He has jud-
ged breed Specialties in nine different countries. Michael is a 
member of the Afghan Hound Club of America, Westbury Ken-
nel Association, Morris and Essex Kennel Club and American 
Dog Show Judges.
 
Michael joined the American Kennel Club as an Executive Field 
Representative in 2005 and now held the position as Director of 
AKC Event Management until just recently.

Michael Canalizo’s credentials include developing and presen-
ting dog-related educational seminars worldwide, feature writ-
ing, and working as a contributing editor for numerous national 
and international publications. He was one of the architects of 
the first Afghan Hound World Congress, a past AHCA Breeders 
Seminar chairman and approved mentor of the breed.

Michael dömde afghaner inofficiellt på 
Sveriges Afghaners utställning i Tånga Hed 2002. 
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OFFICIELL UTSTÄLLNING I MUNKA LJUNGBY 1/9 2019

PLATS
Munka Ljungby Ridklubb, Skeldingevägen 10, Munka Ljungby

DOMARE
Dr Jerry Klein, USA

KLASSER & AVGIFTER
Valpklass 4-6 månader   190:-
Valpklass 6-9 månader   190:-
Juniorklass 9-15 månader   290:-
Unghundsklass 15-24 månader  290:-
Bruksklass > 15 månader   290:-
Öppenklass > 15 månader  290:-
Championklass    270:-
Veteranklass 8-10 år   240:-
Veteranklass > 10 år   gratis

ANMÄLAN
Onlineanmälan på www.svenskaafghanhundklubben.se - under utställningar 2019.
Anmälan är mottagen först när ni erhållit bekräftelse i retur, i annat fall är anmälan inte mottagen. 
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. 

Under helgen arrangerar SvVK/S utställning på samma plats och Afghanhundarna bedöms 
där på lördagen den 31/8, domare är Ingrid Krah Heiermann, Tyskland

ANMÄLNINGSAVGIFT
Sätts in på plusgiro 627109-2.
Hundens namn och registreringsnummer ska anges vid betalning.
Payment to this account IBAN: SE68 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 för svenskägda hundar. Detta gäller inte valpklasserna. 
For foreign dogs, a copy of the original pedigree should be sent to reg@skk.se

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

Hjärtligt 
Välkomna

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG 12/8 2019
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Domarpresentation

DR JERRY KLEIN

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG 12/8 2019

Dr. Jerry Klein, of Chicago, Illinois, received 
his first Wire Fox Terrier as a birthday gift in 
1964 after harassing his parents to get him a 
dog. He began exhibiting two years later and 
went on to breed multiple champion Wires. 
Turning his attention to Afghan Hounds in 
school, Dr. Klein has bred many champions 
and quality dogs over 7 generations under 
the Sebring banner. These include a top sire 
of over 30 champions, a two-time National 
specialty Best of Breed winner and Westmin-
ster Best of Breed winner, and other specialty 
and all-breed Best in Show winners. Dr. Klein 
breeder-owner-handled a dog to a national-
specialty Best in Show, and then handled his 
son,  to an all-breed Best in Show, both under 
well-known and respected breeder-judges. He 
says, “I am most proud of developing a line 
of Afghan Hounds that have been physically 
healthy and long lived, with stable tempera-
ments, while keeping what is, to my eye, a 
classic type.”

An AKC judge since 1985, Dr. Klein is appro-
ved for the Terrier Group, Toy Manchester Ter-
riers, Afghan Hounds and most of the sight-
hounds, Junior Showmanship, and Best in 
Show. He has judged dog show in 10 countri-
es around the world.

Club affiliations include the Afghan Hound 
Club of America and Fox Terrier Club of Chi-
cago. 

Dr. Klein retired as Emergency Department 
Head Emeritus of Chicago’s  largest 24-hour 
specialty/emergency facility which he was af-
filiated with for 36 years. He was appointed 
American Kennel Club’s Chief Veterinary Of-
ficer in 2016, a position he holds today.  

Dr. Klein lives with his husband Daniel Wang-
ler, and his two Afghan Hounds puppies, 
grandchildren littermates of their beloved King 
Kong, Zoey and Zane.

Dr. Klein har inte dömt afghaner officiellt i Sverige tidigare men han 
dömde inofficiellt 1994 i Kinna där han dömde saluki officiellt.
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Berätta vem du är och hur det kom sig att du 
skaffade afghanhund! Har du haft andra hundar 
än afghaner?
Jag är i stort sett uppvuxen med afghanhundar. I 
hemmet fanns det redan en mellanpudel men det 
var min äldre syster Anne som väckte intresset 
för vinthundar hos mina föräldrar Britt-Marie och 
Berndt.  Helgerna spenderades på utställningar eller 
på kapplöpningsbanan i Skarpnäck. Året var 1968 
och mamma hade tingat en afghanvalp när vi fick 
höra om en afghanhane som inte hade det bra i sitt 
dåvarande hem. Min syster fick välja om vi skulle 
ta en valp eller ”rädda” Musse, valet föll på Musse 
och in i huset kom en stor ouppfostrad black/tan-
färgad hane på 2 år. Tyvärr kommer jag inte ihåg 
hans stamtavlenamn. Livet med Musse var inte lätt, 

han var en underbar hund med familjen men tyvärr 
började han vakta och var inte att lita på så det blev 
ohållbart att ha honom kvar. Att leva utan afghan var 
numera omöjligt för hela familjen så ganska snabbt 
kom tikvalpen Ismails Kasjira (CH Jawahars Cirman 
x Allah-Irans Biharana) in i vårt hem. Hon fick också 
relativt snart en kompis i Ismails Lariza (CH Jawa-
hars Dante x Ismails Ghilzai).

Mitt hundintresse är stort, efter skolan började jag 
som praktikant på Carin Lindhes hundtrim. Job-
bade där i 6 år och skötte verksamheten tills Carin 
var tvungen att lägga ner trimmet pga ålderdom och 
chockhöjning av hyran. Arbetade sen inom Stock-
holm Stad men numera arbetar jag på Svenska Ken-
nelklubben. Övriga raser jag haft är mellanpudel och 

Nord CH Ismails Kasjira
(Ch Jawahars Cirman x Allah-Irans Biharana)

Britt-Marie med valpar från vår första kull,
Afryie, Abiddye & Akii-Bua

Carina med de unga kullsystrarna Nemi (SE & EE CH Xciting Miss Devil In Dior)
 och Myra (Xciting Priceless In Prada)

amerikansk cockerspaniel dock 
endast som sällskapshundar.

Är man uppvuxen i en ”hundtokig” 
familj, trimmat hundar och varit 
involverad i mycket som hör hund 
till så ville jag ta mitt intresse till 
ny nivå. År 2010 blev jag auktori-
serad exteriördomare, en tuff och 
rolig utmaning. Alla borde prova 
på att stå i ringens mitt någon 
gång, det är intressant, spännan-
de, svårt, lärorikt, inspirerande 
och roligt och man blir väldigt öd-
mjuk inför uppgiften. 

Vet att en del rasklubbar har in-
officiella rasspecialer med bara 
svenska uppfödare som domare. 
Tror miljön inom rasen blir bättre 
när uppfödarna får klämma och 
känna på kollegornas hundar och 
inse att det kanske inte är så en-
kelt och självklart som det är vid 
ringside...

Hur många afghaner har du 
nu? Hur bor och lever ni? Hur 
sköter du pälsarna? Hur motio-
nerar du dina hundar?
Nu har jag tyvärr inga afghaner, 
mitt liv och leverne har ändrats 
och det är lättare att ha mindre 
storlek på hundarna så nu finns 
rasen chihuahua i mitt liv, hjärtat 
kommer dock alltid finnas hos af-
ghanhund och i vinthundsvärlden! 
Har sperma lagrad efter CH Xcit-
ing Xtravagant Creation så dyker 
rätt tik upp så vet man aldrig...

Pälsarna sköttes med bad 1 gång 
i veckan, fanns det någon ung-
hund blev det oftare under fäll-
ning, ungefär var 3:e dag. Det vik-
tigaste är ett bra schampoo men 
ett ännu bättre balsam. Motionen 
var långa promenader, springa 
lösa på golfbanan samt cykelmo-
tion.

När bestämde du dig för att du 
skulle börja föda upp afghan-
hund?
Det var min mamma och syster 
som tyckte vi skulle ta en valpkull 
på Kasjira, jag var alldeles för ung 
för att ha något att säga till om. 

Vet inte om tanken fanns att nu 
ska vi börja föda upp afghanhun-
dar men att ha en kull vore spän-
nande. Med denna kull föddes 
det inte bara valpar utan även ett 
fortsatt intresse för avel och upp-
födning. Dock har uppfödningen 
fortsatt i väldigt liten skala och jag 
är stolt över att vi fick Svenska 
Vinthundsklubbens uppfödarme-
dalj 2008.

Hur valde du ditt kennelnamn? 
Vad betyder det?
Xciting (exciting) betyder spän-
nande vilket jag tycker både pas-
sar in på rasen samt hela grejen 
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med uppfödning. För att göra det 
lite mer speciellt så blev det dock 
en annan stavning.

De tre första afghankullarna he-
ter tyvärr inte Xciting då det var 
endast mamma eller tillsammans 
med min syster som stod som 
uppfödare till dessa, men då de är 
födda i vårt hem är de lika mycket 
Xciting som de övriga. När jag 
blev tillräckligt gammal så var det 
mamma och jag som kom att stå 
för kenneln.

Hur är din idealafghan?
När jag ser en afghanhund vill 
jag känna något och bli berörd. 
Den ska vara kraftfull men ändå 
elegant, bära upp sina för och 
nackdelar med stolthet. En sund 
konstruktion och viktiga detaljer 
som höftbensknölar och ring på 
svansen. Sist men absolut inte 
minst de fantastiska rörelserna 
som bara en afghan kan uppvisa. 
Ett långt steg med elasticitet och 
fjädring. 

En av mina bästa ”afghanupple-
velser” var för många år sedan 
när jag tillsammans med goda 
vänner reste till USA och vi hade 
förmånen att bli inbjudna och be-
söka den framgångsrika kennel 
Coastwind. Där i en rastgård gick 
fyra unga hundar som andades 
A F G H A N. De var muskulösa, 
primitiva, eleganta, stolta, nyfikna 
och ganska pälsfattiga. De var 
kanske inga ”storstjärnor” mot 
dagens glamorösa konkurrenter 
men de gav mig allt lite gåshud 
där i Kaliforniens värmande sol.  
På den resan fick jag även se CH 
Genesis-Amberlike Silvercharm 
och några av hans kullsyskon 
i verkligheten, ”Brady” var då 
ganska ung men en fantastisk 
afghan! Det resulterade i att vi se-
nare köpte frusen sperma och fick 
två kullar efter honom.

Berätta om din första kull och 
hur du har fortsatt från den?
Vår stamtik var alltså CH Ismails 
Kasjira, en ganska rejäl tik med 
ett fantastiskt temperament. Till 
hane valdes Agneta Thormans 
USA-import Fantasis Sportin Life, 
en helsvart ganska liten och ele-
gant hane som kom att komplet-
tera Kasjira väldigt bra. Året var 
1972 när 6 (3+3) helsvarta valpar 
föddes med kejsarsnitt så uppfö-
dardebuten blev inte den bästa. 
Kasjira ville inte veta av sina val-
par i början, jag kommer ihåg att 
mamma lurade henne med att ha 
lite smör på valparna. Då tvättade 
hon minsann sina ungar för mat 
det kunde hon inte motstå!

Vi behöll ingen valp hemma men 
hanen Akii-Bua kom tillbaka och 
han fick stanna samt en tik sattes 
ut hos fodervärd. Ingen av dessa 

två gick vidare i avel men deras 
kullsyster Abiddye fick vi låna att 
ta en kull på. Hon var en feminin 
superelegant tik, sparsamt ut-
ställd och den ständiga 2:an då 
hon alltid var lite för tjock, annars 
hade hon lätt blivit champion.  

Kasjira hade en kull till och Lariza 
hade även valpar men denna kull 
är den enda vi byggde vidare på. 
Vi ägde också El Khyrias True 
Love som hade en kull med El 
Khyria prefix.

Abiddye hade som sagt en kull 
och hanen var CH Sirokko von 
Katwiga, en tysk hane som var 
leasad till Sverige av Birgitha 
Runmarker och Göran Bodegård. 
Sirokko var välkroppad och rörde 
sig fint, typmässigt var han en an-
nan sort än vad vi hade och jag 
tror det var det som vi tyckte var 
intressant att se vad det kunde 
bli. Det blev helhetsmässigt en fin 
kull, några tråkiga huvuden med 
runda ögon på tikarna men här-
liga kroppar. Där behöll vi Xciting 
Kasjira II och hanen CH Xciting 
David-Bowie.

I början kändes det lite spretigt 
med vilka linjer och inriktning vår 
uppfödning skulle ha, vi gick sen 
vidare på lite mer skandinaviska 
linjer. Har alltid tyckt om att kom-
binera amerikanska/australiska 
blodslinjer med en touch av skan-
dinaviskt. 

I kullen efter CH El Khyrias Do 
The Impossible x Xciting Jean 
Genie föddes det  bl a en hane 
och tik som vi behöll. CH Xciting 
Here Comes The Sun och Xciting 
Jazzin For Blue Jean. ”Petite” 
som tiken kallades för blev en 
fantastisk avelstik, på tre kullar 
blev det 10 champions och flera 
certvinnare. Hon var ingen utställ-
ningsstjärna själv men välkrop-
pad och med en härlig attityd. 
Petites första kull var efter CH El 
Khyrias Never Say Never Again 
och där kan man nog säga att 
Xciting fick sitt genombrott. Vi 
behöll själva en cremefärgad tik 
CH Xciting The Jazz Lady, ”Lola”, 
en hane CH Xciting The Jazzman 
flyttade till min syster. 

I den kullen fanns det även en 
guldfärgad tik som låg mig väldigt 
varmt om hjärtat, Xciting Sweet 
Jazzabelle, ”Lucy”. En sommar-
dag kom hon och hennes matte 
och hälsade på. Lucy var ca 12 
månader och hade precis löpt för 
första gången och fällt ur en del 
päls men såg väldigt fin ut. Mam-
ma hade hand om anmälningarna 
till Svenska Afghanklubbens ut-
ställning på Skokloster och an-
mälningstiden hade egentligen 
gått ut men vi lyckade övertala 
hennes ägare att anmäla. 

Xciting Kasjira II
(CH Sirokko von Katwiga x Abiddye)

SE CH Xciting David Bowie
(CH Sirokko von Katwiga x Abiddye)
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Domare på tikar var Carlos De-
bango från USA och på hanar var 
det Lotte Jörgensen, Danmark, 
året var 1990. Lucy vann juni-
orklassen, bästa tik, BIR-junior 
och sedan slutligen BIM för Lotte 
Jörgensen. Vilken bedrift av två 
debutanter i utställningsringen! 
Tyvärr ställdes Lucy bara ut en 
gång till i livet. 

Nästa dag var det SvVK/ö och då 
vann hennes syster ”Lola”  juni-
orklassen och om jag inte miss-
minner mig så blev hon bästa 
tik-placerad för Lotte Jörgensen, 
i hennes kritik stod det, ”borde 
heta Madonna för hon gör allt för 
uppmärksamhet”!

Petites andra kull var med Yester-
day, Today And Tomorrow ,”Fred”, 
en underbar hane på alla sätt och 
vis. Fred och Petite komplettera-
de varandra fantastiskt bra, här-
liga temperament med attityd och 
showighet, vackra huvuden och 
fantastiska rörelser blev resul-
tatet. Jag blev förälskad i en su-
perfeminin guldfärgad tik Xciting 
Redheaded Bombshell som fick 
stanna trots en ”ful” svans men 
hennes rörelser var nog bland det 
bästa jag sett. Tyvärr ställdes hon 
inte ut pga. svansen. Här tog min 
syster en guldfärgad hane CH 
Xciting Red Hot And Blue.
 
Det fanns också en knubbig cre-
mefärgad hane i kullen med mas-
sor av päls och charm, när han 
började röra sig kunde han inte 
förnekas. Hans namn var CH Xci-
ting Bullet The Blue Sky, ”Frans”, 
som till vår stora glädje flyttade till 
Madelene Thorman som då var 
16 år och detta blev hennes för-

sta egna afghan. Han delägdes 
också med Elisabet Levén. Frans 
och Madde skördade stora fram-
gångar och han var en bland de 
toppvinnande afghanerna under 
flera år.

Vi gjorde sedan om denna kom-
bination och många avrådde oss 
då det inte skulle bli lika bra re-
sultat som första gången men 
så fel de hade. I kullen fanns det 
speciellt en black/silver tik som 
älskade mat och såg ut som en 
liten köttbulle. Hon var länge till 
salu för vi kunde inte ha någon 
mer afghan hemma. När hon blev 
junior började det hända saker, 
rörelser hade hon alltid haft men 
nu började hon få linjer. ”Anita” 
fick följa med Elisabet Levén och 
Sven Westerblad när de åkte 
och ställde ut sina hanar i hopp 
om att någon skulle få upp ögo-
nen för henne. Hon började vinna 
och våra hjärtan hade hon redan 
vunnit så nu var hon inte längre 
till salu utan fick stanna, ett beslut 
som jag aldrig ångrar. CH Xciting 
Blonde In Black Silk blev för mig 
en ”once in a lifetime” hund.

Vi använde Fred till Lola, en gan-
ska tajt linjeavel, ur den kombi-
nationen kom det två hanar som 
speciellt visade framfötterna i 
ringarna. CH Xciting Right Said 
Fred, ”Sixthen”, som ägdes av 
Jessica Jansson vann bla BIR på 
SvA Skokloster 1997 för domare 
Heinz Anschouber, Österrike. 

Kullbrodern CH Xciting So Far So 
Good ägdes av Sven Westerblad 
och Elisabet Levén. ”Anthon” var 
en fantastisk valp men sen blev 
han en ganska ”ful” tonåring och 

SE CH Xciting The Jazz Lady
(CH El Khyrias Never Say Never Again 

x Xciting Jazzin For Blue Jean)

Xciting Redheaded Bombshell & SE CH Xciting Red Hot And Blue
(Ch Yesterday Today And Tomorrow 

x Xciting Jazzin For Blue Jean)
Foto: Åsa Lindholm

INT, NORD  & FI CH Xciting Bullet The Blue Sky
(Ch Yesterday Today And Tomorrow x Xciting Jazzin For Blue Jean)

BIM, SvA Skokloster 1993, domare Espen Engh, Norge

NORD CH Xciting Blonde In Black Silk
(CH Yesterday Today And Tomorrow 

x Xciting Jazzin For Blue Jean)
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fick vara hemma för att mogna 
på sig. När han sen var redo kom 
han att toppa i ringarna, 1998 slu-
tade han som nr 8 på listan för 
vinstrikaste hund alla raser. Han 
blev bla BIS på Österbybruk för 
Frank Sabella USA, domare i ra-
sen var Carol Reisman, USA. Så 
här skrev Frank Sabella i sin do-
markommentar i Dogs In Rewiev 
september 1998: ”the thrill of the 
day came when Göran and I strol-
led over to Carol Reisman’s ring 
just in time to see her award Best 
of Breed to one of the most beau-
tiful Afghan Hounds I have had 
the pleasure of seeing in a long 
time. This dog, Xciting So Far 
So Good is square, has the most 
beautiful balance and proportion, 
great head, long neck, level top-
line, correct tail, can come and go 
flawless, and is perfection in side-
gait. He is all male and truly proud 
and arrogant”. 

Det finns fler kullar och många 
fler hundar jag skulle vilja nämna 
men för att snabbspola lite så är 
det en för mig speciell kull jag vill 
berätta om. Vi hade fått lov av 
Magnus Hagstedt och Roger Vik-
lund som ägde CH Xciting Heart 
of Gold att ta en kull till på henne. 
”Dominik” var en underbart vack-
er tik med ett hjärta av guld dock 
lite dramatisk som bara afghaner 
kan vara. Valpar skötte man mest 
på söndagar då hennes hussar 
kom och hälsade på. Hur som 
helst så inseminerades hon med 
frusen sperma efter CH Genesis-
Amberlike Silvercharm. När val-
parna var 6 veckor och rörde sig 
över golvet förstod jag att dessa 
var något speciellt. Vi behöll den 
cremefärgade tiken CH Xciting 
Xplore Your Fantasy, ”Cornelia”, 
och av tre hanar flyttade två ut-

omlands och hade fina karriärer 
i sina nya hemländer, CH Xcit-
ing Xtra Xtra (äg. Anne Lylymäki, 
Finland) och CH Xclusive Touch 
(äg. Ria Wessel, Sydafrika). Den 
tredje hanen CH Xciting Xtrava-
gant Creation ägdes av Madele-
ne Thorman, Elisabet Levén och 
Sven Westerblad. ”Figge” är en 
av mina absoluta favoritafghaner, 
tog aldrig ett steg fel i rörelser. 
Han var inte den enklaste att visa 
men Elisabet fick fram det absolut 
bästa av honom. Han fick en ge-
digen meritlista, 2005 slutade han 
som nr 5 vinstrikaste hund alla 
raser och 2007 slutade han som 
nr 9 vinstrikaste hund alla raser.

2011 föddes Xciting’s sista af-
ghankull, vill helst säga senaste 
men det får framtiden utvisa. CH 
Xciting Miss Devil In Dior para-
des med CH Oshanamehs Is The 
Pope Catholic, med den kombi-
nationen ville jag få tillbaka lite av 
de skandinaviska linjerna. Tyvärr 
blev det ingen tik som vi hade 
hoppats på utan tre fina hanar. 
CH Xciting Razz N’ Jazz flyttade 
till Sydafrika och bröderna stan-
nade i Sverige. CH Xciting Rattle 
N’Hum hade en fin karriär med 
bla BIS-vinst och BIS-placeringar 
samt BIR på SvA Tammsvik 2013.

Förutom det självklara som 
sundhet och temperament har 
vi försökt att sträva efter balans, 
elegans och rörelser. Jag tror rö-
relserna är bland det svåraste att 
nedärva, ibland blev det så där, 
ibland bra och ibland fantastiskt! 

När mamma levde hade vi ofta 
högljudda diskussioner om hun-
dar, jag var ung och tyckte jag 
visste bäst men så här i efterhand 
kan jag nog erkänna att mamma 

INT, NORD & FI CH, BIS Xciting So Far So Good.
(Ch Yesterday Today And Tomorrow x Ch Xciting The Jazz Lady)
Vinner här Veterans of Veterans på Grand Hotel för domare 

Dr. Göran Bodegård. Foto Per Undén

SE CH Xciting Heart of Gold
(CH Gengala Been There 

x CH Xciting Good As Gold)

SE CH Xciting Xplore Your 
Fantasy i en reklamannons.
(CH Genesis Amberlike Silver 
Charm x CH Xciting Heart Of 

Gold)

SE, FI & EE CH Xciting Xtra Xtra 
(CH Genesis Amberlike Silvercharm 

X CH Xciting Heart Of Gold)
BIM Finska Specialen 2006, 165 hundar anmälda

Domare Michael Dougherty, USA & Susan Rhodes, UK.

SBIS, BIS, C.I.B, NORD, DK, EE, LV & US CH SE V-03, NORD V-03, 
EE  V-04, WW-08 Xciting Xtravagant Creation

(CH Genesis-Amberlike Silver Charm x CH Xciting Heart Of Gold)
Foto Katrina
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inte alltid hade fel. Vi var dock i 
slutändan alltid överens och vi 
hade kul när vi bollade tankar och 
idéer.

Hurdan är en till mentaliteten 
ideal avelshund enligt dig? 
Ger du större tyngdvikt till nå-
gondera partens, hanhunden 
eller tikens temperament? Hur 
mycket av mentaliteten tror du 
är ärftligt och hur mycket kom-
mer av miljön? 
Mentalitet är viktigt och det tro jag 
alla är överens om vilken ras det 
än gäller både på tiken och på ha-
nen. Det är dock extra viktigt att 
tiken är trygg och stabil då det är 
hon som uppfostrar sina valpar. 
Jag tror mycket ligger på arvet ef-
tersom det är grunden som hun-
den ska byggas på, sen är det din 
sak att förvalta materialet. 

Hur lätt eller svårt har det varit 
att hitta bra hem till dina val-
par? Har du exporterat många 
valpar?
Kan säga att det inte varit lätt, 
men jag är glad över att vi till 99 
% hittat toppenhem till våra valpar 
även om det inneburit att vi ibland 
har suttit kvar med dom i hög ål-
der. Afghan är ingen ras man  blir 
rik på, tvärtom. Det som varit lite 
tråkigt är att man hade velat göra 
så mycket mer, planera parningar 
och kombinationer men fått av-
stå för rädslan att inte hitta hem 
till valparna. På den tiden föddes 
det ca 100 -150 valpar och idag är 
det ca 50. Skrämmande när man 
tänker att rasen nu har blivit en 
minoritetsras.

Vi har exporterat hundar till Grek-
land, Frankrike, Sydafrika, Dan-
mark, Norge, Finland, Island, 
England och Italien. Vi tog alltid 
referenser och gjorde noga efter-
forskningar på spekulanter från 
utlandet. Viktigt är att man inte blir 
smickrad och se det som något 
”fint” att exportera, allt ska kän-
nas bra och jag vill kunna sova 
gott om natten.

Hur viktigt är afghanernas 
bruksegenskap för dig? Beak-
tar du bruksegenskaperna när 
du gör dina avelsval?
Jag önskar jag kunde svara ja där 
men tyvärr är den inte viktig i mitt 
val av avelshund. Lure coursing 
är en spännande och rolig sport 
men jag är rädd att den kan trigga 
jaktlusten i en afghan när en chi-
huahua får lekfnatt…

Vad anser du om afghanhun-
dens hälsostatus? Vilka häl-
soundersökningar gör du på 
dina egna hundar? Har du haft 
några speciella hälsoproblem i 
ditt avelsarbete?
Jag anser afghanhunden är en 
relativt frisk och sund ras, i stort 

sett var det bara vid vaccination vi 
behövde besöka veterinären. Vi 
hade några tikar som fick juvertu-
mörer på äldre dagar men det tror 
jag är inte helt ovanligt vilken ras 
man än har. Vi ögonspeglar alltid 
hundarna som ska gå i avel, ty-
värr har vi haft ett par avkommor 
som fått katarakt.

Överraskningar sker alltid i av-
elsarbetet. Berätta något som 
hänt dig!
Har man haft uppfödning i många 
år så kommer det alltid komplika-
tioner eller överraskningar. Det 
har väl varit någon kombination 
som inte slog ut så väl som man 
hade förväntat sig men annars 
har jag ingen speciell överrask-
ning att berätta om. 

Däremot kan jag berätta om en 
komplikation vid en kull, vill inte 
önska någon den upplevelsen 
men är i efterhand ”glad” att ha 
fått den erfarenheten. Det var 
Cornelias (CH Xciting Xplore Your 
Fantasy) tredje och sista kull, fa-
der var CH Jangels Cadiblack.

Cornelia började valpa utan pro-
blem och att det var en stor kull 
att vänta förstod jag med tanke 
på omfånget. Några valpar föd-
des dödfödda och några dog 
efter en stund, de valpar som 
levde verkade inte gilla att dia på 
Cornelia, man riktigt såg att det 
verkade smaka illa om mjölken. 
Förstod då att något var fel. Av 12 
valpar var det 6 kvar. Efter valp-
ningen blev Cornelia jättedålig 
och det bara rann blodblandat var 
ur henne. Vi åkte till djursjukhuset 
där hon blev inlagd och hon var 
mycket dålig i livmoderinflamma-
tion. Den hade troligen legat och 
pyrt i henne och gett infektion till 
valpar och mjölk. 

Frågade om inte de kvarvarande 
valparna skulle få någon medicin 
men det tyckte inte veterinären. 
Åkte hem och förlorade två valpar 
till… Upptäckte då att valparnas 
ögon var väldigt uppsvullna, åkte 
då till en annan veterinär som 
konstaterade att valparna hade 
var i ögonen, de öppnade ögonen 
så att varet skulle kunna komma 
ut. Den veterinären tyckte det var 
självklart att de skulle få penicil-
lin. Är helt övertygad om att vi 
kunde ha räddat de två innan om 
de hade fått penicillin direkt. Efter 
bara några droppar kände man 
hur livet kom tillbaka till valparna. 
De fyra valpar som var kvar hade 
blivit två dagar, nu började jobbet 
och jag är evigt tacksam för goda 
råd och hjälp vi fick. 

Det var jobb dygnet runt, mata i 
nappflaska varannan timme, ge 
medicin i både mun och ögon, 
kissa och bajsa. Dessutom hade 

SA CH Xciting Razz N’ Jazz
(CH Oshanameh Is The Pope Catholic 

x SE & EE CH Xciting Miss Devil In Dior)

CH Xciting Heart of Gold, CH Xciting Xplore Your Fantasy
och CH Xciting Promise In Silk

Foto Åsa Lindholm 

BIS, SBIS, C.I.B, SE, NO & DK CH Xciting Rattle N’ Hum
(CH Oshanameh Is The Pope Catholic 

x CH Xciting Miss Devil In Dior)
BIR SVA Tammsvik 2013, domare Kelly de Meijer, Holland
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de fått irritation i huden på ma-
garna så där fick jag smörja med 
salva. Det man inte tänker på är 
hur mycket jobb som tiken gör när 
hon tvättar och pysslar med sina 
valpar. Här var det ju ingen tik 
som gjorde det och när valparna 
kröp på varandra så stimulerades 
dom till att kissa och bajsa vilket 
då innebar att dom gjorde beho-
vet på sitt syskon. Kiss och bajs 
fräter så där fick jag också hålla 
efter.

Då värme är jätteviktigt för ny-
födda valpar så köpte jag en ter-
rariumlampa som var toppen, den 
höll värmen utan att bränna som 
en vanlig lampa gör. 

Lärde mig också att risavkok är 
jättebra att spä ut mjölkersätt-
ningen med istället för vatten, 
det gör att mjölken inte rinner för 
fort ur nappflaskan. Pappa stod 
och kokade ris hela dagarna och 
vi var tvungna att kasta väldigt 
mycket ris vilket resulterade i att 
sophämtningen vägrade ta våra 
sopor för det var för tungt.

Cornelia fick komma hem efter 5 
dagar men hon fick inte ta hand 
om sina valpar så jag fortsatte 
att vara deras mamma. Inget 
går ju upp mot tikens uppfostran 
och kärlek men jag tycker nog 
jag gjorde ett bra jobb, har aldrig 
haft så lyhörda och snälla valpar. 
Behöll den vackra cremefärgade 
nästan vita tiken Xciting Priceless 
In Prada ”Myra”. Tyvärr ställdes 
hon aldrig ut pga. skada i ögat 
som hon fick när veterinären var 
tvungen att öppna upp det.

Vilken betydelse har pälsen för 
dig? Kan du tänka dig att klippa 
ner en afghan?
Pälsen är viktig för mig, med af-
ghanen följer det päls och det ska 
man vara medveten om. Däremot 
är det inte mängden som är vik-
tig, det kan gärna vara djup sadel 
och speglar, bara pälsen sitter på 
de rätta ställena. Jag har svårt för 

nerklippta afghaner även om jag 
själv har klippt ner hundar och jag  
har full förståelse för de som gör 
det av olika skäl.

Hur har rasen enligt dig utveck-
lats under åren du hållit på med 
den? Betonas något speciellt 
mycket i rasen, borde något 
beaktas mer?
Det första som jag tänker på är att  
temperamenten blivit bättre, det 
är lättare att leva med en afghan 
i dag. Skärpan är mindre och det 
kan vi nog tacka de amerikanska 
och australienska blodslinjerna 
för. Storlekarna varierar en del 
både till det mindre och större. 
Jag tycker afghanen har blivit 
lite mer ”förfinad” vilket jag kan 
uppskatta men det får inte gå till 
överdrift. Man måste kunna se en 
tydlig könsprägel. 
Pälsskötseln, trimning och hand-
ling har också blivit bättre, något 
som påverkar helheten i en ut-
ställningsring. Tack och lov har 
de klippta halsarna och ryggarna 
försvunnit! 

Hur mycket påverkas ditt avels-
arbete av utställningar och 
domares val?
Ingenting, jag vet vad jag själv vill 
ha och känner mig trygg i det!

På vilka vis har du varit och är 
du aktiv inom rasen?
Då mamma var väldigt aktiv 
inom både SvvK/östra och SVAs 
styrelse så blev det ganska na-
turligt att själv bli det när jag var 
gammal nog. Var under många 
år med i både styrelsen och tid-
ningsredaktionen för Svenska 
Afghanklubben som den då hette. 
Idag är jag inte aktiv på annat sätt 
än att jag med stort intresse följer 
med vad som händer inom rasen 
både i Sverige och internationellt.

Vad har afghaner och hund-
sporten gett dig? Vilka är de 
bästa stunderna med dina af-
ghaner, och vad är den mest 
minnesvärda händelsen?

Förutom ett gäng härliga hundar 
har det också gett många un-
derbara minnen samt vänner för 
livet, ingen nämnd ingen glömd.

Min bästa stund var när jag 
släppte hundarna på golfbanan 
och bad en bön att de inte skulle 
sticka. Hade en tid 4 tikar varav 3 
gick att släppa men den fjärde var 
mer rymningsbenägen och varje 
gång tänkte jag idag sticker hon 
nog inte, ibland hade jag rätt och 
ibland inte…. Hon var ingen hund 
som stack i 180 utan hon svävade 
mest iväg med större och större 
avstånd. Men det fanns inget un-
derbarare än när de kom tillbaka 
för en liten godis med glittrande 
ögon, hängande tunga, viftande 
svansar och var bara så lyckliga! 
Att se hundarna glada och nöjda 
gjorde mig glad, vi gjorde många 
roliga upptåg där ute i naturen till-
sammans!

Som sagt finns det så många 
minnesvärda händelser, det är 
svårt att välja en men för mig var 
det extra speciellt när jag och 
Madelene Thorman åkte över till 
Finland och ställde ut Frans och 

Anita på den Finska Afghanspe-
cialen 1995. Det var inte ofta jag 
visade Anita själv men då gjorde 
jag det. Det var ca 160 afghaner 
anmälda och domare var Roberto 
Posa, Schweiz. Det var en varm 
och långdragen dag men Anita vi-
sade sig strålande. I bästa tik fick 
jag stå avsides medans domaren 
placerade och ändrade på de öv-
riga tikarna, tror aldrig jag varit 
så nervös. Anita slutade sen som 
BIM och det var en härlig känsla. 
Nästa dag ställde vi ut på en inter-
nationell utställning och där blev 
Anita BIR, BIG och BIS-4 och 
Frans BIM. Vi åkte hem nöjda och 
glada med två finska champions.

Något som jag tyckte var trevligt 
var att vi hade som tradition att 
hissa flaggan när det gått bra för 
någon Xciting hund. Vi gladdes 
nästan mer för våra valpköpare 
än när våra egna hundar vann.

Är oerhört stolt över alla våra val-
par och vill här passa på att tacka 
våra valpköpare som älskat och 
vårdat sina Xciting hundar oav-
sett om de tävlat eller inte.

Xciting Priceless In Prada
(CH Jangels Cadiblack x CH Xciting Xplore Your Fantasy)

Xciting Promise In Silk & Kenmark Isadora
(CH Genesis-Ambelike Silvercharm x CH Xciting Blonde In Black Silk)

SE & EE CH Xciting Miss Devil In Dior
(CH Jangels Cadiblack x CH Xciting Xplore Your Fantasy)
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KULLAR UTAN KENNELNAMN
1972-10-19, 3+3
E: Fantasis Sportin Life U: Ismails Kasjira
Azouzie, Akki-Bua, Abebe Bekila, Abiddye, Amzina, Afryie

1973-10-04, 6+4
E: Tazi Blue Devil U: Ismails Lariza
Ballyhoo, Badjoz, Bazozi, Blue Dancer, Brittania, Bunjani, Bahadjara, 
Bandarima, Beauty, Bilinka
 
1976-05-25, 4+0
E: Wildenaus Dusky Taler U: Ismails Kasjira
Chibidarra, Crazy-Christer, Callemero, Chickabua

KULLAR MED KENNELNAMN 
1978-08-18, 2+5 
E: Sirokko von Kattwiga, U: Abiddye
David-Bowie, Ziggy-Stardust, Lady-Stardust, Diamond-Dog, Angie-
Bowie, Mimmi-Grease, Kasjira II

1981-10-17, 4+3 
E: Atletic-Dream, U: Xciting Kasjira II
Jimmy-Jazz, Iggy-Pop, Adam-Ant, Zowie-Bowie, Vienna, Jean-Genie, 
Bow-Wow-Wow

1983-03-30, 4+4 
E: Xciting David-Bowie, U: Xciting Kasjira II
Ha-Ha-Ha, Lust-For-Life, Let’S Dance, Keep-Swinging, Gini-Roman-
ce, Gigi-In-Black, Go-Go-Girl, Ooh-La-La

1985-09-27, 2+2 
E: El Khyrias Do The Impossible, U: Xciting Jean-Genie
King For A Day, Here Comes The Sun, Walkin’ On Sunshine, Jazzin 
For Blue Jean

1985-10-26, 3+1
E: Kabik’s Rise To The Challenge, U: Xciting Ooh-La-La
I’m Lookin Good, Look At MR Myra, MR Good-Looking, Ha-Ha-Ha

1987-03-09, 4+1 
E: El Khyrias Never Say Never Again, U: Xciting Ooh-La-La
Talk Of The Town, Reason To Talk, Let Them Talk, Too Much Talk, 
Let’s Talk

1989-06-01, 5+3 
E: El Khyrias Never Say Never Again, U: Xciting Jazzin For Blue Jean
The Jazz Man, Jazz Revolution, Black Jazz Singer, Play The Jazz, 
Jazzin On The Moon, Living Jazz Doll, Sweet Jazzabelle, The Jazz 
Lady

1990-10-28, 3+3 
E: Yesterday, Today And Tomorrow, U: Xciting Jazzin For Blue Jean
Red Hot Lover, Red Hot And Blue, Bullet In The Blue Sky, Redheaded 
Bombshell, Brown Sugar, Black Leather And Lace

1992-04-04, 2+4 
E: Yesterday, Today And Tomorrow, U: Xciting Jazzin For Blue Jean
Red N’Ready, Red Hot Chili Pepper, Little Red Riding Hood, Good As 
Gold, Blond And Famous, Blond In Black Silk

1993-12-07, 4+4 
E: Yesterday, Today And Tomorrow, U: Xciting The Jazz Lady
Too Hot To Handle, Try For An Oscar, So Far So Good, Right Said 
Fred, I’m Not An Angel, Touch Me Tiger, Stop Stop Stay, Flaming 
Desire

1995-03-06, 2+3 
E: Gengala Been There, U: Xciting Good As Gold
Twentyfour Carat Gold, Going For Gold, Goldilocks, Glitter Glamour 
And Gold, Heart Of Gold

1995-03-23, 4+2 
E: Boxadan Commander-In-Chief, U: Xciting The Jazz Lady
Love Me Madly, PS I Lovely, Love Your Attitude, Let Love Rule, Love 
Power, Who Do You Love

Xciting Jean Genie Xciting Jazzin For Blue Jean, 
mor till 10 champions 
och flera certvinnare

Xciting Let Love Rule Xciting Blondes 
Haven’t More Fun

Xciting No Blondes After Mid-
night at Quaisuma, export UK

SE & NO CH 
Xciting Tired of Being Blond

SE & NO CH Xciting Right Said Fred
BIR SVA Skokloster 1997

domare Heinz Anschouber, Österrike
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1996-03-27, 3+5 
E: Gengala Been There, U: Xciting Blonde In Black Silk
Blond Devil In Disguise, Flirting With Blondes, No Blondes After Mid-
night, Blondes Haven’t More Fun, Blondes After Dark, Tired Of Being 
Blonde, Revenge Of The Blonde, Gentlemen Prefer Blonde

1996-03-28, 2+4 
E: Genesis Beyond The Clouds II, U: Xciting Redheaded Bombshell
Sun Of A Gun, Sundance Kid, No Rain On A Sunday, Good Morning 
Sunshine, Sunshine Of My Life, Sahara Sun

1997-08-05, 1+2 
E: Xciting Twentyfour Carat Gold, U: Xciting Redheaded Bombshell
Dressed To Rule The World, Dressed To Thrill, Undressed For Suc-
cess

1999-01-17, 3+4 
E: Yesterday, Today And Tomorrow, U: Xciting Heart Of Gold
Jack Of Hearts, Heart-To-Heart, Steal Your Heart, In My Heart, Sha-
meless Heart, My Heart Belongs To Daddy, Rhythm Of My Heart

2000-03-07, 1+2 
E: Genesis-Ambelike Silvercharm, U: Xciting Blonde In Black Silk
From Silk To Steel, Promise In Silk, Fantasy In Silk

2000-11-22, 3+3 
E: Genesis-Ambelike Silvercharm, U: Xciting Blondes Haven’t More Fun
Xclusive Touch, Xtra Xtra, Xtravagant Creation, Xtreme Honey, Xplore 
Your Fantasy, Xotic Diva

2001-09-12, 2+5 
E: Ingenue Enzio Ferrari, U: Xciting Blondes Haven’t More Fun
After The Beep, Bee Bee King, Miss Bee Havin, Baybee Baybee, 
Sting Like A Bee, Bee-Bop-A-Lula, Honey Bee

2004-03-16, 3+5 
E: Boanne’s Rosenthorn, U: Xciting Xplore Your Fantasy
Sidewalk Sinner, Original Sin, Sinner Or Saint, Sin City Diamond, Sin 
Dee Rella, Miss Sinsinatti, Sins N’Roses, Sinful Blonde

2005-04-19, 3+5 
E: Parce Que De Menuel Galopin, U: Xciting Xplore Your Fantasy
Stare You Down, Stare On, Stare If You Dare, Make You Wanna 
Stare, Feel Free To Stare, Stop N’ Stare, So Let Them Stare, Stare N’ 
Whisper

2006-12-14, 1+4 
E: Jangel’s Cadiblack, U: Xciting Xplore Your Fantasy
The Devil Wears Armani, Priceless In Prada, Gimme Gimme Gucci, 
Miss Devil In Dior

2011-04-30, 3+0
E: Oshanameh’s Is The Pope Catholic, U: Xciting Miss Devil In Dior
Rock N’ Rule, Rattle N’ Hum, Razz N’ Jazz

SE CH Xciting Promise In Silk
Foto Åsa Lindholm

Xciting Jack of Hearts

SE & NO CH Xciting 
Undressed For Success

STOKK INT 1999 BIR, BIG & 
BIS-4, foto Lillemor Böös

FI CH Xciting Sinner Or Saint

C.I.B & NORD CH Kbh V-14, SE VV-14 Xciting Stare N’ Whisper  
BIR i Eskilstuna INT 2012

Xciting Sweet Jazzabelle BIM på Skokloster från juniorklass 1990 
under Carlos Debango och Lotte Jörgensen
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SVENSK VETERANVINNARE 2018
2018 ÅRETS AFGHANTIK #6

2018 ÅRETS VETERAN #2

BOR MED TINA BÄCK OCH DELÄGS AV CHRISTINA GUSTAFSSON 
FOTO PETER HULTÉN // AD BY MARIE PALMQVIST



INT & SE UCH 
Khalibadh 
Honeysuckle Rose

Have been awarded 
broodbitch of the year

NORD UCH 
Mandinah Careless 
Whisper

Have been awarded 
broodbitch of the year

C.I.B. NORD & NO UCH 
FI V-00 KBH V-02 NORD 
V-02 SE V-03
Mandinah Endless 
Whisper

Have been awarded 
broodbitch of the year 
4 times

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

Have been awarded 
broodbitch of the year 
3 times

SE & DK UCH, SE LCCH, SE V-17 
Mandinah Key To My Heart
Photo Misi Matura

THE LAST 9 YEARS MANDINAH HAS HOLD THE 
TITLE - UNBEATEN BY THE MALE - IN A ROW

SOME THINGS ARE WON OVER A LONGER TIME 

AFGHANHOUNDS

BROODBITCH OF THE YEAR 2018
CH MANDINAH IRRESISTIBLE WHISPER

AD BY MARIE PALMQVIST

CHRISTINA GUSTAFSSON
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Text & foto Mette Magenta

AKTIVISERING OG TRENING MED AFGHANSKE MYNDER

26

Grunnlaget for å all trening med hund er all-
tid GLEDE og det er via gleden som hunden 
utstråler at man oppdager hvem hunden er, 
hva den liker å gjøre og når den vokser av 
mestringsfølelsen som treningen gir. Samtidig 
merker man hvor mye sterkere kontakt vi får 
med hunden via øvelser man gjør sammen.

At trening gir sterke hundekropper og en be-
dre psyke vet vi jo, men det gir så mye mer... 
trivsel, trygghet, utvikling, sosialisering, økte 
ferdigheter, mestring, delte opplevelser og 
gode minner, for å nevne noe. Så hvordan 
kan man trene Afghanske mynder på deres 
premisser ?

Deler litt av mine erfaringer og forskjellige tre-
ningsformer både for å inspirere og oppfordre 
flere til å være mer aktive med hundene sine. 
Afghaneren er nysgjerrige og kloke skapning-
er som trives med oppgaver, samarbeid og 
nye utfordringer. En nøkkel til positiv aktivise-
ring er variasjon. 

Å gjøre de samme tingene og å gå i vane-
mønstre kan ofte bli kjedelig for smarte hunder 
som dem.

Oppvarming
Samme hva slags trening eller oppgave man 
begir seg utpå er det lurt å varme opp musku-
latur, sener, senefester og få i gang blod og 
væske sirkulasjon. Også hjernen koordinerer 
bedre og ballansen blir mer stabil etter en lite 
tilpassing periode.

Hvis man slipper en løpeyr Mynde rett ut av 
døra eller bilen og lar den løpe fritt, kan det 
lett føre til skader, da kroppen trenger tid på å 
tilpasse seg ekstrem fysisk utfoldelse, som det 
ofte er når de hurtig akselererer fra stående til 
full sprint.

Lett oppvarming er å gå og små løpe litt i bånd, 
gjøre vendinger, hoppe opp og ned, på eller 
over en trestamme eller stein. Få igang hele 
hunden i minst 10 minutter før de slippes fri.
Spesielt viktig før Lure Coursing og annen 
høyhastighets trening men også i utstillings-
ringen vil en hund med varme og sirkulasjon i 
kroppen ofte yte bedre en hvis den er stiver og 
kald, både når det gjelder bevegelser og den 
psykiske opplevelsen av det hele.

Løpetrening
Når man har hunder som er skapt for å løpe er 
det viktig at vi gir de muligehter til det så ofte vi 
kan. Mange har fine inngjerete områder hvor 
de kan løpe fritt men får å utvikle seg trenger 
de noe å vokse etter, noe som krever litt mer 
av dem på alle plan.

Da er det fint å suplementere med sykkel, 
kickspark eller canicross, joggeturer eller 
lange turer i ulendt terreng. Løpe løs i skog 
og fjell der de må koordinere og hoppe. Der 
de må tilpasse seg ujevn vegetasjon som er 
krevende og styrkende for senefester og ledd, 
der også hurtige reflekser og smidighet utvik-

les. Samme med løp og lek i sandtak eller på 
strender, som bygger muskler og kondisjon.

LC og annen sprint trening gir de også mu-
lighet til å gjøre det de er skapt til. Men ikke 
alle har tilgang på LC- maskin, uten å måtte 
kjøre veldig mange mil. Da kan man kanskje 
oppsøke steder med åpne sletter, parker, åker 
og eng, eller lengre grusveier som kan brukes 
til trygge løpe og trenings områder.

Sprint trening med motstand
Som avveksling er det gøy å prøve ut nye ting. 
For å trene på hurtighet har jeg sydd fallskjer-
mer i ulike størrelse. Jo større fallskjerm jo 
mer luftmotstand og mer kraft i fraspark må 
hunden yte. 

Løper den sakte er det ikke så mye motstand 
som om når den løper hurtig. Når hunden lø-
per med motstand får den også bedre tid til 
at impulser blir mer bevisstgjort i hundens 
hjerne, dette gir mer  kontroll på muskler, ak-
selerasjon og ballanse. 

Strekningen hunden sprinter er ca 100-200 
meter. Etter 3 løp hver er de både slitne og 
glade med en  stor mestrings glede.

For å trene med fallskjerm er det lurt å venne 
hunden til å ha noe etter seg så de ikke blir 
skremt, bruk den tid hunden din trenger for å 
føle seg trygg med en ny aktivitet, ros masse 
og gi godbiter. 

Det er  greit å være to personer, en som holder 
hunden og starter den og en som står fremme 
og tar imot når den kommer løpende. Er man 
alene må man samarbeide og stole på hun-
den. Den må lystre kommandoen «bli ståen-
de» å faktisk stå stille der, helt til du har gått de 
hundre meterene lengre frem, å roper den inn. 
Denne aktiviteten kan man gjøre til alle års-
tider, også på frosne vann eller skiløyper om 
vinteren. Fallskjermer og treningskiter for 
hundetrening kan man lage selv, kjøpe på 
nett eller av meg på Urban Afghan, det er den 
samme typen som idrettsutøvere bruker på lø-
petrening for mennesker.

Canicross, snøreløping, jogging og 
powerwalks
Mynden er lette på foten og som regel ikke 
vanskelig å be med ut på en løpetur, men 
også her er det lurt å gi dem tid til tilvenning, la 
de forstå hvordan og hvorfor. Bruker du trekk-
hundsele og oppfordrer dem til å løpe forran 
deg å trekke, krever dette også en tilvennings 
tid. Men etter at de har forstått hva som skal 
skje når du henter frem seler og hoftebelte, er 
de helt klare og gleder seg til å løpe sammen 
med deg.

Cesar Millan skriver om «the power of the 
walks» men for mynder vil jeg si at det er «the 
power of the runs» som binder flokken sam-
men. Å se en mynde som løper, fyller de fleste 
sighthounds eiere med så mye glede at tårene 

Det er over 30 varmegrader og solen steiker fra en skyfri himmel. Jeg står i gangen å knyter på meg jog-
geskoene, tenker at ingen av hundene har lyst til å være med ut å løpe i denne heten, men der tok jeg feil, for 
opp tappa kommer det to langpelsede hoppende og glade, som absolutt vil være med på en løpetur. De andre 
to hundene, hvor av en har kort pels uten underull og den andre er helt naken, vil heller sove i skyggen. Dette 
sier litt om Afghanerens allsidighet og pågangsmot! 

Afghanerene slutter aldri å imponere, 
gjennom hele denne varme trope sommeren 
har de vært med på løpetur eller gått timesvis 

i fjellet, hver eneste dag, med stor iver og 
glede. 

Langtur på ski i fjellet med trekksele, line, 
hoftebelte og lange boots, samt dekken og 

drikke i sekken er super koselig. Gode opple-
velser sammen med hundene ute i naturen, 

knytter sterke bånd mellom hund og eier.
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triller, men det å løpe sammen med dem, som 
en enhet, er en fantastisk følelse! Det  krever 
endel trening, men etterhvert løper man i sam-
me samme takt og rytmen. 

Drag-weight:
Vi trener styrke trening for å få en sterk kjerne- 
og støtte muskulatur, for å mestre nye ting og 
variere mest mulig på aktivitetene. Vekten de 
drar er egentlig veldig lett, men de må bruke 
kroppen på en ny måte, de må tenke mer og 
lære seg å trekke når de kjenner motstanden. 
Også en fin grunntrening for hunder som går 
med sele på skitur, snøreløping/canicross el-
ler kickspark. Vi har som hovedregel at når de 
har på en sele betyr det at de kan trekke og 
oppfordres til å jobbe og yte mer, enn når de 
går med vanlig halsbånd. Dette forstår de fort 
hvis man er konsekvent.

For å ha en vekt på slep trenger de en Weight-
pull sele. Denne er tilpasset hver enkelt hund 
og er ment for å trekke vekt fra bakkeplan og 
ikke fra hofte plan som med hundekjører se-
len. For å utvikle og styrke muskler er oppvar-
ming viktig men også nedtrapping etter øvel-
sen, da syretilskuddet til muskelen trenger å 
roe seg ned til normalen igjen.Vekten hunden 
drar er avhengig av hundens fysiske og psy-
kiske helse samt lengde på turen.

Med en lett kjetting/vekt kan man gå opp til 2 
-3kilometer, med en tyngre vekt kan kanskje 
bare gå intervaller på opp til 20-50 meter. Ta 
kontakt med klubber eller hundeeiere som 
har kunnskap om trekkarbeid for å lære mer. 
Mange hunder elsker å jobbe og liker å bruke 
seg fysisk, da er DW en rolig å fin trenings 
form for dem. Også etter en skade er DW en 
fin rehabiliterings øvelse for å bygge opp mus-
kulaturen, i tillegg til at mestring  gir en mental 
opptur og masse glede.

Den lokale hundeparken 
Mange steder er det hundeparker som er 
åpne for alle hunderaser, hvor de kan løpe fritt 
under båndtvangs tiden,(det er viktig at vi med 
jakthunder følger loven og lar de ville dyrene 
får ro under reproduksjonen, slik at dyreun-
gene får tid på seg til å vokse opp.) Dette kan 
være et fint sted å løpe og møte andre hunder. 
Men det kan være greit å ta et overblikk før 
du slipper en sighthound løs med andre raser, 
spesielt de små hvite hundene som kan ligne 
på harer... Selv om en afghaner som regel kan 
leke og løpe sammen med de fleste hunde-
raser, er det greit å være på den sikre siden 
så de ikke starter en jakt på en fremmed eller 
mindre løpende hund. 

Svømmetrening
Å tilvenne hunden til sjø og vann er viktig for 
dens evne til overlevelse om den skulle falle 
uti, slik at den ikke får panikk og selv kan klare 
å komme seg på land igjen. Trygghet i vann 
har noen hunder innebygget mens andre må 
tilvennes. Ved å være i vannet sammen med 
hunden, holde under bruken med en hånd å 
lede den frem i båndet med den andre, støttes 
hunden fremover til den ikke kan stå på bunne 
lengre og den svømmer videre selv. Etter to 
tre korte svømmeturer har du gjort jobben den 
dagen og kan prøve igjen om en dag eller to.
En afghaner med mye pels får mye motstand 
av vannet, pelsen henger og tynger slik at 
bevegelsene går saktere enn en glatthåret 

Motstandstrening med fallskjerm koblet på trekkselen, Shan er like ivrig med denne aktiviteten 
som han er på LC banen, han hyler av glede og løper som en gal.

#løpeselfie... disse to uttrykkene er ikke til å ta feil av... løping er gøy!!!

Canicross / snøreløping er super bra trening både for hunder og eiere, 
begynn med løping på sletter og korte distanser å øk etterhvert. 

Man må ikke være flink for å begynne, men man må begynne for å bli flink! 

>>
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hund. Derfor er det lurt å trene på grunnet 
vann slik at hunden blir kjent med motstanden 
som vannet gir og hvordan den skal takler det. 
Vannterapi er også fin rehab-trening. Det fin-
nes svømmevester for hunder som kan være 
smart å bruke.

Sykkel og kickspark
Begynn i rolig tempo på underlag av grus eller 
jord, unngå alltid asfalt ved all type trening av 
hund. Hvis man har ivrige hunder er det lurt å 
ha på en hundekjører sele for å unngå skade 
på nakke/hals og for at de heller skal bruke 
energien på å trekke og bruke musklene på 
riktig måte.

Hundekjører seler finnes i mange typer men 
de som er laget for smale hunder med krokfes-
tet bak på krysset passer ofte best til afghaner, 
bruk gjerne en elastisk glatt vest under selen, 
for å unngå floker ved å holde pelsen på plass. 
Istedet for line kan man bruk en strikk for å 
dempe trykket ved oppstart og trekk.

Skiturer, snørekjøring, kickspark, pulk eller 
slede
Vinteraktiviteter gir også mange muligheter til 
å løpe. Utstyret og kommandoordene er ak-
kurat det samme som på barmarks treningen. 
Når man kommer opp i fart vet man at visse 
ord er lurt å ha innprente dypt i hodene deres 
på forhånd.
«Stå» for å stoppe, «rolig» i bratte nedover-
bakker, «høyre/vestre» som rettningskom-
mandoord samt  «frem» for å gå forbi andre i 
løypa. For afghanerene har jeg også en ekstra 
kommando for å holde fokus, nemmelig « følg 
med !»

De aller fleste hunder må venne seg til lyden 
av ski/sparken som glir i snøen, de må forstå 
at det går fortere nedoverbakker og er tyngre 
i oppover bakker. Jo mer de er med ut, jo mer 
forstår de. Repetisjon og tilvenning er viktig, 
men når de er vant med både seler og ski, er 
afghaneren en super fin vintersports hund og 
kan dra deg over fjell og vidder om du lar den. 
Bare husk potesokker, drikke i sekken og en 
god trekkhund sele som passer til din hund.

Samme gjelder hvis du vil at hunden din skal 
dra en hundepulk/slede, så gjør den gjerne 
det,  men den må læres opp først, slik at han 
forstår hva du krever av den og hva den skal 
gjøre. 

I alle hunderaser er det enkelte individer som 
er fantastiske trekkhunder og andre liker det 
ikke, selv langdistanse hundekjørere selger 
ofte Huskyer som ikke har trekklyst. Hvis du 
har en mynde med mye energi som liker å 
jobbe, ta kontakt med en hundekjørerklubb 
og bli med på treninger og få informasjon. 
Hundekjøring er super gøy både for hunder 
og kjørere!

Potestell
Ved all trening er det nødvendig å passe godt 
på hundepotene, klipp pelsen mellom tærne/
tredepotene og se til at det ikke har festet seg 
små stein, jord, frø, flis eller annet. 
Om vinteren er det ofte en nødvendighet med 
potesokker for å slippe små eller større is 
klumper som både kan gnage og ise mellom 
tærne. Hundene for mye mer utav å av løping-
en om de har snø, is, og leire frie poter. Smør 
med potesalve om nødvendig og klipp gjerne 
klørne en gang i uken.

Haiking og lange fjellturer
Å være med familien ut i naturen er det beste 
en hund kan gjøre, naturen healer å nærer 
kropp og sjel, både for mennesker og dyr. For 
å ta med seg en Afghansk mynde på langtur 
i skogen med busker og kratt eller på fjellet 
med lyng som kan feste seg i pelsen, er det 
lurt med litt ekstra utstyr. Et par leggingser i 
egnet materielt som sitter godt på leggen samt 
en vest for å beskytte bukpelsen er kjent å ha. 
Da er de like bevegelige som alle andre hun-
der og har like mye av glede av friluftsliv i all 
slags vær.

Løpe løse i naturen
For å slippe Afghanerene løse ute i naturen 
bør man vite at de kommer på innkalling og at 
de ser på deg som en leder av flokken, at de 
holder seg i nærheten, endrer retting når du 
gjør det og følger med. Dette er det smart å 
øve mye på! 

Motstandstrening med fallskjerm 
er gøy til alle årstider!

Kickspark tur i vintervær med kulde og vind 
er ingen hindring for Afghanske mynder, 

treningsgleden er alltid på topp å de slutter 
aldri å imponere!

Gemma og Shan er med på lange 
turer i skog og fjell og at de nyter 

det er det ingen tvil om.

Gemma elsker å løpe løs i fjellet og turene blir ofte lange. 
Da er det greit med solide leggingser og pels beskyttelse i skarpe farger, 

som også gir meg en bedre oversikt over hvor hun er ute i terrenget.
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Tren innkalling og kontakt fra de er valper 
og holde det vedlike i hverdagen.  Bygg opp 
gjensidig tillit slik at du kan stole på hunden og 
hunden stoler på deg.  Ha med masse godis 
som du vet hunden liker og rasle med posen 
så de ser det. Hvis man har andre hunder som 
kommer på innkalling, kan man bruke de som 
gode eksempler, da afghaneren er flinke til å 
tilegne seg kunnskap ved å herme etter andre. 

Gjemsel i skogen/hide and seek
For å trene på at hunden dine alltid skal holde 
fokus, å vite hvor du er ute i terrenget, er gje-
msel en super øvelse som man trener på helt 
fra man får valpen i hus. Kan også starte med 
en lang line på.

Med lomma full av kylling, fiskekaker eller 
leverbiter tusler man rundt i et trygt skogom-
råde eller inngjerdet område, og når hunden 
er uoppmerksom vender man om å går i en 
annen retning. Når valpen oppdager at du har 
endret kurs, vil den som regel komme løpende 
etter deg og da er det tid for belønning!

Etterhvert når man er mer trygg på at hunden 
følger deg som leder, kan du stoppe opp bak 
et tre slik at du er usynlig for hunde, og når 
hunden da finner deg, er det stor fest! På den 
måten bygger man opp til at det er morsomt å 
følge med, å komme og å finne eier, og den vil 
alltid ha kontakt. Dette er samarbeid og tillit på 
et høyt nivå som er gull verdt når hundene er 
helt frie til å løpe hvor de vil.

Men afghanerene er noen luringer så vær all-
tid på vakt selv om du har med masse godsa-
ker, for med det samme du merker at de be-
gynner å heve hodet etter vinden, øke farten 
i motsatt retning av deg, kan det være lurt å 
koble dem FØR de ser eller får sjansen til å 
løpe etter et vilt dyr.

Om de skulle få teften av feks. et rådyr å løper 
etter, jakter de som regel ikke så lenge før de 
enten mister dyret av synet, blir for slitene, el-
ler mister interessen og kommer tilbake til eier, 
noe som er lettere hvis de er trenet til det.( via 
gjemsel øvelsen.)

En skrekk historie
En gang var jeg ute på tur sent en kved, det 
var November og snø på jordene der jeg bor. 
Tenkte at det var fint for afghaneren å få strek-
ke litt på beina siden det var en lang utstillings 
helg som lå foran oss, nemmelig Dogs4all og 
Norgesmesterskap i juniorhandling, som dat-
teren min Kathleen, skulle delta på.

Jeg slapp begge afghaneren fri og de løp av-
gårde i full fart. Det var akkurat da jeg så dem!, 
de tre rådyrene som stod i skogkanten og to 
afghanere på full fart mot dem. Jeg stivnet 
til, tusen tanker for igjennom hodet mitt, den 
ene verre en den andre. Jeg så for meg de 
værste scenarioer om afghanere på rømmen, 
en skuffet datter som ikke kunne delta på NM 
fordi afghaneren hennes var borte, bilulykke, 
skader eller døde hunder… 

Men jeg måtte prøve å gjøre noe, så jeg stram-
met meg opp å ropte av hele mitt hjerte «kom 
her!» Jeg plystret av full av hals, men jeg ver-
ken så eller hørte noe av hva som skjedde der 
ute ved jordekanten. Jeg stod stille en liten 

stund før jeg snudde meg for å gå hjem etter 
hjelp for å lete etter dem. Men jeg hadde bare 
gått noen få meter da de plutselig kom! 

Jeg ble enda mere sjokka, hva hadde nettopp 
skjedde? Avbrøt de jakten av rådyrene for å 
komme på innkalling å få fiskekaker av meg?
Ja, de gjorde faktiske det, mine herlige afgha-
nere. Denne gangen var det jeg som hadde 
feilet dem, jeg hadde jo fullstendig mistet till-
liten til dem. Men heldigvis hadde de tillit til 
mine avgjørelser, å kom som de alltid pleier 
å gjøre. 

Utstillings helgen endte godt, Shan og 
Kathleen fikk en fin 2 plass i NM, med en stolt 
mor, som heretter stoler på hundene og vet at 
alt det man legger ned av kontakt arbeid og 
trening, er gull verdt når det vireklig gjelder.

Ballanse/parkour
Koordinasjon og ballanse er både styrkende 
men også viktig for kroppskontroll og unngåel-
se av skader. En hund som løper i full fart har 
lettere for å sette ned foten på rett sted, enn 
en hund som ikke er trenet på denne måte. 
Ved å konsentrere seg via kroppskontroll styr-
kes impulsen mellom tanke og handling , krop-
pen lystrer raskere og utvikler mer finmotorikk.
Dette kan gi hunden fordeler på LC bane, der 
hundredeler og raske reflekser kan være av-
gjørende for å få seieren i boks og hunden 
gjennom et trygt, skadefritt løp.

Mange hevder at parkour trening er utrolig god 
hjelp for hunder som er sky og redde til å byg-
ge opp mer selvsikkerhet og trygghet. Brukes 
derfor mye til trening av valper og unghunder 
av alle raser.

Ballanse kan trenes nesten overalt, benker, 
steiner, felte trær, stubber og parker med ap-
parater eller på ballanseputer/baller. Å stå 
stille i et balansepunkt, kreves både styrke og 
kroppskontroll.

Agility, lydighet, kontakttrening, ringtrening, 
innkalling, lek med ball eller luredyr i line, er 
alle morsomme øvelser for mynder som de 
fleste kjenner godt til og er enkelt å arrangere.

Man må ikke være sprek for å begynne, men 
ved at man begynner blir man både sprekere 
og sterkere både fysisk og psykisk. Er man 
overvektig, har en skade eller sliter med en 
sykdom, er hundene fantastiske gode motiva-
torer og trenings kompiser! En afghaner kan 
løpe i alt fra 7 minutter til 7 timer, det er opp til 
deg, og de har heller ikke noe i mot å slenge 
seg på sofaen etter endt tur heller. 

Familieskitur i påskefjellet er gøy 
for både to og firebente

Parkourselfies etterfulgt 
av godbiter er populært!

Grand Danois og Afgansk mynde 
på dragweight tur, en fin måte å 

øve inn trekketeknikken.
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LÅNG RESA I DANMARK
Så var det dags att åka till EM igen! 
I år var det i Nørresundby i Danmark 
som ligger långt upp i Jylland vid 
Ålborg. Färja eller broarna, vi valde 
broarna, lite längre men vi är lite 
skeptiska till att åka färja med Afgha-
nerna. Vi hade bokat ett hotell som 
tog emot hundar, det fungerade bra, 
men standarden kunde varit bättre.

EGNA OMRÅDEN
De flesta av deltagarna bor i husbil/
husvagn på plats under hela tävling-
en, vilket är det bästa, alla länder har 
sitt område så man når varandra lätt. 
Vi hade bokat en bil-husvagnsplats 
på området, där satte vi upp vårt ut-
ställningstält, för att ha en plats att 
vara på och sol/regnskydd för hun-
darna. Gör man inte det, så fick man 
stå på parkeringen vid infarten, väl-
digt långt från det mesta. Det svens-
ka laget var stort, då avståndet inte 
var så långt detta år.

LANDSLAGSTRÖJOR
Då många länder var deltagande så 
var det stora ytor som togs i anspråk. 
Det danska arrangemanget var väl-
digt bra, inga problem med info el-
ler logistik. Platsen för EM var vid 
ett vikingamusem med attraktioner 
och shower man kunde besöka. In-
vigningen gick i vikingatema och var 
mäktig med alla deltagare, vi från 
Sverige hade våra landslagströjor 
och hundarna var också klädda i gult 
och blått alla de andra länderna hade 
också smyckat sig i sina färger.

LÄNGRE OCH MER KUPERAT
Avståndet mellan camping och cen-
trum var långt, banorna var mycket 
bra, lite kuperade och längre än i 
Sverige och man kunde se hundarna 
nästan hela loppet. Det var 5 do-
mare som dömde varje lopp. Vädret 
var som det brukar vara på Jylland, 
blåsigt, men den dagen Afghanerna 
skulle tävla var det väldigt varmt, 
men det var vi vana vid från Sverige. 
Inskrivning och veterinärcheck fung-
erade bra, utmärkt logistik.

INVIGNINGEN BÖRJAR. FOTO A. BLOMDAHL.

PÅ VÄG TILL INVIGNINGEN AV EM. FOTO A. BLOMDAHL.

ÄVEN HUNDARNA BAR GULT & BLÅTT. FOTO A. BLOMDAHL.
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BILEN TILL BANAN
Första loppet gick på en bana bara 
500 m från vårt område, men vi tog 
bilen dit, då vi startade 3 hundar rätt 
så tätt efter varandra, våra hundar 
skötte sig bra, tillbaka, rasta hundar 
och vänta på lopp 2, och få veta po-
ängen efter första loppet.

BÄSTA SVENSKA AFGHAN
Andra loppet gick på en bana längre 
bort, vi tog bilen dit för att ha nära 
till hundarna, då de också i detta 
lopp startade rätt tätt, vi fick vänta en 
timme i värmen, då startlistorna till 
domarna var försenade, våra hundar 
mötte betydligt tuffare motstånd, då 
man parar ihop hundar med jämna 
poäng från lopp 1. Våran Tony gjorde 
bra ifrån sig och blev bästa svenska 
Afghan på 14: plats av totalt 57 täv-
lande Afghaner, varav 31 hanar och 
26 tikar.

LYSSNAR INTE 
Som vanligt var det många Afghaner 
som inte såg ut som våra svenska, vi 
kör ju både utställning och lure cour-
sing med samma hundar. Det var 
lite överraskande att den som våran 
Prince fick tävla emot hade en hand-
ler som vägrade att lyssna till funk-
tionärerna vid start och målgång och 
bar sin hund både till start och ut från 
målgång.

NÖJDA MED RESAN
Det är jättekul att vara en en del av 
det svenska landslaget, vi var nöjda 
när vi kom hem och summerat alla 
intryck av EM.

RESULTAT
HANAR
1. 869 poäng - CERT - CACIL - ECC 2018 - Ibn Najib al Jalalabad 
2. 858 poäng - CERT - Alfajiri Amaroq
3. 852 poäng - CERT - Alfajiri Allegro Vivace 
4. 851 poäng - Sag-I-Ashley J’Oakura
5. 844 poäng - Min el Mariq Nabu Natakamani
6. 844 poäng - Purple Magic’s Brownie
7. 842 poäng - R-CACIL - Isar Shahzad al Jalalabad
8. 837 poäng - El-Zhari vd Bremmen
9. 836 poäng - Ahmad Paschdou’s
10. 832 poäng - Min El Mariq Kara-Indasch 

TIKAR
1. 874 poäng - CERT - CACIL - ECC 2018 - Inaam Inci al Jalalabad
2. 868 poäng - CERT - Alfajiri Bala Nashta
3. 856 poäng - CERT - Pandora Aelat Meltem
4. 850 poäng - R-CACIL - Ishabba Fereshta al Jalalabad
5. 848 poäng - Elvimosquito Nini’ Tirabuscio’ 
6. 848 poäng - Purple Magic’s Bijou 
7. 848 poäng - Mirjana nam mana Baschy 
8. 846 poäng - Ephyra vd Bremmen 
9. 844 poäng - My Life My Rules Valde Valens 
10. 841 poäng - Sag I-Ashley Joelina 

BÄSTA SVENSKA AFGHAN, KHAOS D’DREAMLOVER
FOTO MIA KÄCK

TEAM KHAOS
FOTO JUNKERGÅRD

SKÖNT MED SKUGGA
FOTO JUNKERGÅRD

SPÄNNANDE VÄNTAN
FOTO JUNKERGÅRD



ALICE
THE ONE AND ONLY

TRICK
DOG CHAMPION 2018

SE ALLA ALICE TRICKS 
PÅ FACEBOOKSIDAN 

STINA&ALICE
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SE UCH
Mandinah Judgement Day 
185 poäng (7) 
F: 2011-07-14 
E: CH Xenos Comment
U: CH Mandinah Hopeless Whisper
Foto Andrea Caputo

C.I.B NORD UCH NO UCH NORD V-18
Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman  
181 poäng (7) 
F: 2014-10-13 
E: CH Butrus Ebn Simbad Von Haussman
U: CH Al-Nacira Bint Roula Von Haussman
Foto Isa Söderkvist

SE UCH
Jangel’s I Temptation   
181 poäng (7) 
F: 2016-03-27 
E: CH White Infinity’s Faraday Effect
U: CH Jangel’s Paradise Will Wait
Foto Jonny Björklund

SE UCH
Leejoy’s Fire Fox   
162 poäng (7) 
F: 2014-03-18 
E: CH Karakush The Meow Factor
U: CH Leejoy’s Delicious Delight
Foto Sandra Karlsson

C.I.B. NORD & NO UCH SE V-17
Mandinah Kalabaliken I Bender    
212 poäng (7) 
F: 2015-03-08 
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto Cheettah Bengtsson
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SE JV-17 
Jangel’s Gladiator
127 poäng (7) 
F: 2016-11-20
E: CH White Infinity’s Faraday Effect
U: CH Jangel’s Time After Time
Foto Lotten Rönquist

Awbari Wow I’m Like Amazing
144 poäng (7) 
F: 2017-05-31
E: CH Stralucire MR Peppermint
U: Jangel’s Awbarilicious Life
Foto Yvonne Mukkavaara

C.I.B. SE UCH DK UCH FI UCH
Eyes Gazing You Talkin’ To Me   
123 poäng (6) 
F: 2013-02-04 
E: Polo’s The Aviator
U: Golddragon Night On The Beach
Foto Tuss Bennergård-Rojas

SE UCH DK UCH NORD JV-15
Mandinah King’s Speech  
117 poäng (6) 
F: 2015-03-08  
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto Misi Matura

C.I.B.P SE UCH DK UCH SE LCCH NO LCCH SE V-16 
Mandinah Kismet
102 poäng (5) 
F: 2015-03-08 
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto Yvette Charlesdotter
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Lille penicillinmannen har 
blivit stor, han var den i 
kullen som inte var något 
speciellt utan skulle bli en 
perfekt hund för mig som 
inte hade några som helst 
ambitioner att ställa ut, 
utan bara ha en ”vardags-
afghan”.

NÅGRA ORD OM Årets afghanhund
LÄTT FÖR ATT LÄRA

Första gången jag upp-
täckte att han har ett fan-
tastiskt steg, var han nog 
fem-sex månader, en natt 
vi var på promenad och 
något kom nere i backen 
och han börjar piaffera 
bredvid mig och jag tänker 
WOW var kom det ifrån… 
Jag har ju hästar och det 
steget vill man ju se!

Vi hängde med på några 
inofficiella utställningar.
Mest för Christinas skull 
så hon kunde få lite koll på 
hur kullen blivit, jag vet vil-
ken duktig uppfödare hon 
är då jag köpt en fantastisk 
hund av henne tidigare.

Speciellt kommer jag ihåg 
den inofficiella utställning-
en i Laholm 2015 då Kidd 
ställde till det för Chris-
tina som planerat att gå 
på buggkurs efter utställ-
ningen, och han vann BIR 
valp, BIG valp och sedan 
gick hela vägen och vann 
BIS valp! 

Sedan dess har det blivit 
många utställningar och 
resor med Kidd och Chris-
tina. Vi har varit i Eng-
land, Tyskland, Holland, 
Danmark, Finland och 
Norge. Vi har sett massor 
och träffat många trevliga 
männinskor och hundar 
och vi har haft fantastiskt 
roligt!!

C.I.B. NORD & NO UCH SE V-17

MANDINAH KALABALIKEN I BENDER

Text & foto Cheettah Bengtsson

LITEN BLIR
STOR

ETT FANTASTISKT
STEG

BÖRJADE MED 
INOFFICIELLA 

UTSTÄLLNINGAR

MÅNGA RESOR 
UTOMLANDS

UNDERBAR
VARDAGSAFGHAN

Han är en underbar var-
dagsafghan också, som 
älskar att följa med mig 
och cykla. Vet precis vad 
som gäller när jag tar fram 
batteriet och hjälmen. Han 
gillar att mysa, och att 
busa i sängarna på hotell-
rum, gärna med smutsiga 
fötter. Kidd älskar att visa 
upp sig med Christina och 
blir grymt besviken om han 
inte får vara med.

HAR LÄRT SIG 
EN DEL TRICK

Han har lätt för att lära, och 
kan ett tiotal trick som jag 
lärt honom. Han har även 
ett par trick som han kom-
mit på själv, som att öppna 
skafferidörren på vid gavel, 
sopsortera och inomhus-
parcour.
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NÅGRA ORD OM Årets afghantik
SLAGEN AV SIN KULLBROR MANDINAH KEY TO MY HEART

SE UCH DK UCH SE LCCH SE V-17

Text Christina Gustafsson // Foto Wilbus Photography

ANDRA ÅRET 
I RAD

För andra året i rad blev 
Tosca, CH Mandinah Key 
To My Heart Årets utställ-
ningstik, nu slagen av sin 
kullbror Kidd. 

BRA REPRESENTANT 
FÖR RASEN

Under året har hon vunnit 
två BIR och fem BIM, bland 
annat BIM på prestigefyll-
da Svenska Afghanhund-
klubbens specialutställning 
i Strömsholm. 

Hon blev även BIM på 
Euro Sighthound i Amster-
dam i år. 

STARK EGEN 
VILJA

Tosca är en otroligt my-
sig, glad och personlig tjej, 
men med en stark egen 
vilja. Vill hon inte, så vill 
hon inte. Till vardags lever 
hon tillsammans med sin 
syster L, och de är nästan 
oskiljaktiga. De gör allting 
ihop, och de är riktiga af-
ghaner. De gör det mesta 
samtidigt dessutom, hop-
pas upp på bord och sof-
for, helt utan problem, och 
utan att krocka. 

NÄSTA GENERATION 
VÄNTAS 2019

2018 har varit ett toppenår, 
men nu ser vi fram emot 
ett ännu mer spännande 
2019! I skrivande stund är 
Tosca inseminerad med 
den stiliga Cliff, CH Mr 
Sandman’s Tell A Zcoop. 
Valpar väntas till slutet av 
mars. Nästa generation 
Mandinah hundar är på 
väg! 

Tack alla som uppskattat 
Tosca och hennes kvali-
teter under året, vi syns 
2019! 

Tosca representerar allt 
jag tycker en afghan ska 
ha - typ, konstruktion och 
rörelser. Hon är afghan ut 
i fingerspetsarna.  

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

Kingsleah Wild At Heart  
178 poäng (7) 
F: 2017-03-17 
E: CH Kingsleah Blueberry Breeze 
U: CH Kingsleah Blue Heart
Foto Maud Fast

SE JV-17 
Yasmin Bint Battal Von Haussman
172 poäng (7) 
F: 2016-12-31 
E: CH Battal Ebn Butrus Von Haussman
U: Kala Von Haussman
Foto Saori Wohlin

C.I.C. SE UCH SE LCCH NO LCCH
Khaos Gillianne 
168 poäng (7)
F: 2009-09-10   
E: CH Khaos d’ Aram
U: CH Khaos Blackwattle
Foto Åsa Lindholm

C.I.B. NORD UCH NORDIC CH NO V-17
Jangel’s Kick’n Life
165 poäng (7) 
F: 2015-01-31 
E: CH Moorflower’s Moondancer
U: CH Jangel’s Eye Candy
Foto Liv Röyneland
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C.I.B. NORD UCH 
FI V-08 NORD JV-07 SE VV-17 SE VV-18 
Mandinah Hopeless Whisper
150 poäng (7)  
F: 2016-05-20 
E: CH Tancrede Du Menuel Galopin
U: Mandinah Endless Whisper
Foto Peter Hultén

SE UCH 
Vindaloo See U 
143 poäng (7) 
F: 2013-06-04
E: CH Xciting Rattle N’ Hum
U: CH Elisa Du Menuel Galopin
Foto Elin Sandström

SE UCH NO UCH
Vindaloo Come Back 
141 poäng (7) 
F: 2010-04-19   
E: CH Jangel’s Cliffhanger
U: CH Khaos Zingoalla
Foto Elin Sandström

SE UCH
Xanaghan’s Paradis Blomma 
126 poäng (7)
F: 2014-07-11   
E: CH Rydbergs Bad To The Bone
U: Xanaghan’s Charmed Piper
Foto Saori Wohlin

SE UCH 
Gold’n Copper Fourfive Seconds
126 poäng (7)  
F: 2016-05-20 
E: CH Gold’n Copper ’t Miner
U: Shou Gerat Going To Gold’n Copper
Foto Yvonne Mukkavaara
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ÅRETS UNGHANE

1. Jangel’s Gladiator    141 p  (7)
2. Awbari Wow I’m Like Amazing  127p  (7)
3. Agha Djari’s Phenomenon   73 p  (5)
4. Back Tramp’s Black Sabbath   39 p  (3)
5. Back Tramp’s Black Shadow   31 p  (2)
6. Bar Kin’s Golden Heart   20 p  (1)
7. Al Bittar Ebn Battal Von Haussman  19 p  (1)

1. Kingsleah Wild At Heart   178 p  (7)
2. Yasmin Bint Battal Von Haussman  172 p  (7)
3. Gold’n Copper Life In Technicolor  81 p  (6)
4. Jo-Kin’s Exotic Birds Do Not Tweet  70 p  (3)
5. Khaos Ain’t Love A Bitch   41 p  (2)
6. Gold’n Copper Fourfive Seconds 23 p  (1)

ÅRETS VETERANHANE

1. Moorflower’s Capolavoro   66 p  (4)
2. Afshar Man In The Moon   45 p  (3)
3. Simbad Ebn Rashida Von Haussman 12 p  (1)
4. Yhazin Freelancer    7 p  (1)

1. Khaos Gillianne    168 p (7)
2. Mandinah Hopeless Whisper   150 p  (7)
3. Vindaloo Come Back    141 p  (7)
4. Afshar Mousse Au Chocolat   101 p  (7)
5. Here Comes The Day After Tomorrow 26 p  (2)
6. Scaramis U Remeber Me   20 p  (1)

ÅRETS AVELSHANE

1. Jangel’s Hawk Eye    607 p  (5)
2. White Infinity’s Faraday Effect   356 p  (3)
3. Khaos D’aram     325 p  (4)
4. Xciting Rattle N’ Hum   256 p  (4)
5. Gold’n Copper ’T Miner    228 p  (3)
6. Xenos Comment    211 p  (2)
7. Battal Ebn Butrus Von Haussman 191 p  (2)
8. Yesterday, Today And Tomorrow 165 p  (3)
9. Polo’s The Aviator    143 p  (2)
10. Dahud Von Haussman  66 p  (2)

1. Mandinah Irresistible Whisper   670 p  (5)
2. Nightwind Unique Queen For Khaos 199 p  (3)
3. Leejoy’s Delicious Delight   194 p  (2)
4. Jangel’sawbarilicious Life  188 p  (3)
5. Elisa Du Menuel Galopin  175 p  (2)
6. Shou Great Going To Gold’n Copper 147 p  (2)
7. Xciting Feel Free To Stare   139 p  (2)
8. Jangel’s Hell Of A Dream   133 p  (2)
9. Temper Miss Costafortune  123 p  (2)
10. Agha Djaris Black Eyed Pea  81 p  (2) 

1. Kennel Mandinah    862 p  (5) 
2. Kennel Jangel’s    602 p  (5)
3. Kennel Von Haussman  397 p (3)
4. Kennel Khaos    388 p  (5)
5. Kennel Vindaloo    316 p  (3)
6. Kennel Kingsleah    293 p  (4)
7. Kennel Gold’n Gopper   283 p  (5)
8. Kennel Leejoy’s    225 p  (3)
9. Kennel Awbari    188 p (3)
10. Kennel Afshar    139 p  (2)

ÅRETS UNGHUND

ÅRETS VETERAN

ÅRETS AVELSTIK

ÅRETS UPPFÖDARE

Antal avkommor inom parantes

Antal avkommor inom parantes

Antal utställningar inom parantes

Antal utställningar inom parantes
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NÅGRA ORD OM 

Annie kom till oss när hon 
var runt 10 månader som 
en 50 års present till Lasse 
från Christina. Hon blir en 
duktig lure coursing-hund 
sa Christina. Oj, vad rätt 
hon hade. 

Årets veteran
C.I.C. SE UCH SE LCCH NO LCCH

ANNIE - EN 50-ÅRS PRESENT 

Med hennes långa kliv in-
såg vi snart att hon var nå-
got speciellt. Annie sprang 
sitt första lopp i april 2011 i 
Sjöbo. Resultatet en första 
plats med cert. Sen gick 
det inte att stoppa henne. 
Hon sprang in 12 raka seg-
rar. En 4:e plats på EM i 

Text Lena Larsson // Foto Åsa Lindholm

Holland. Tog sitt internatio-
nella lure coursing-cham-
pionat året efter.

Annie ställdes ut men lite 
sparsamt då mycket tid 
lades på lure coursingen. 
Hon blev svensk utställ-
ningschampion 2014 i 
Högbo. Då hade Annie 
börjar tröttna på lure cour-
sing så vi lät henne bara 
göra det hon själv ville. 

DUKTIG 
LURE COURSING-HUND

FULL POTT 
FÖRSTA GÅNGEN

STÄLLDES 
SPARSAMT

DAGS ATT 
LUFTAS LITE

Till Bjurholmsutställningen 
2017 tyckte Erika Brolin 
det skulle vara dags för An-
nie att luftas lite igen. Vilket 
resulterade till bästa vete-
ran och 1 BIR och 2 BIM 
på 3 utställningar. Annie 
blommade verkligen ut och 
tyckte detta var roligt igen. 
Erika och Annie är så sam-
spelta i ringen. Därefter 
blev 2018 ett fantastiskt år. 
Med flera BIR och BIM och 
bästa tik-placeringar. BIS 
Veteran på Strömsholm. 
Hon slutade även som 4:e 
bästa tik på årslistan.

Annie har efter att tidigare 
varit lite osäker och försik-
tig utvecklats till en själv-
säker dam med mycket 
attityd. 

Vi hoppas att Annie vill fort-
sätta visa sig i ringen un-
der kommande år.

SJÄLVSÄKER MED 
MYCKET ATTITYD

KHAOS GILLIANNE 
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Årets uppfödareNÅGRA ORD OM 

LIKA KUL VARJE ÅR KENNEL MANDINAH

Text Christina Gustafsson // Foto Maud Fast

TAPPAT
RÄKNINGEN

Ännu ett år! 
Det är så många nu att vi 
helt tappat räkningen men 
det är lika kul varje år! 

SYSKON I TOPP
PÅ ÅRSLISTAN

I år har främst K-kullen vi-
sat sina framfötter. Årets 
vinstikaste utställningsha-
ne var Kidd, CH Mandinah 
Kalabaliken i Bender, och 
årets andra vinstrikaste 
hane var Eddie, Ch Mandi-
nah Judgement Day. Årets 
utställningstik var Tosca, 
Ch Mandinah Key to My 
Heart. 

FRAMGÅNGAR FRÅN
VETERANKLASS

Eddies mamma Ch Man-
dinah Hopeless Whisper 
har haft stora framgångar 
från veteranklass och visat 
de unga hur man gör. Hon 
slutade som nummer sex 
på tiklistan.  

ETT STORT
TACK

Ett stort tack till alla valp-
köpare, vänner, familj och 
alla andra som varit delak-
tiga till att göra Mandinah 
till vad det är idag! Utan er 
inga framgångar! 
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Årets avelshundNÅGRA ORD OM 

TREDJE ÅRET I RAD MANDINAH IRRESISTIBLE WHISPER
C.I.B. SE UCH DK UCH FI UCH NORD LCCH

Text Christina Gustafsson // Foto Maud Fast

MÅNGA VINSTER
PÅ ÅRSLISTORNA

TITEL SOM 
GÅR I ARV

MAMMA TILL ÅRETS 
HANE OCH TIK 

DOMINERAT
AVELSHUNDSLISTAN

Årets lure coursing-afghan 
2013, årets tik 2014, årets 
avelstik 2016, 2017 och 
2018.

För tredje året på rad blev 
Gabrielle, Mandinah Irre-
sistible Whisper, årets av-
elstik. Gabrielle hade en-
dast en kull som nu fyller 4 
år i 2019. 

Många av dessa har ut-
märkt sig både i utställ-
ningsringen och på lure 
coursing-fältet. 2018 års 
vinstrikaste afghan i år är 
Kidd, CH Mandinah Kala-
baliken i Bender och Årets 
tik är Tosca, CH Mandinah 
Key to My Heart - två kull-
syskon efter Gabrielle. På 
nionde plats hanhundslis-
tan är Ch Mandinah King’s 
Speech och på tionde plats 
Ch  Mandinah Kismet. 

ENDAST EN
KULL MED VALPAR

Årets avelstik är en titel 
som Gabrielles syster Es-
telle, Ch Mandinah Hope-
less Whisper, mamma 
Laurie Ch Mandinah End-
less Whisper, mormor Syr-
san Ch Mandinah Carless 
Whisper och gammel-mor-
mor, min stamtik Mandy, 
Ch Khalibadh Honeysuck-
le Rose har erövrat. 

Dessa tikar har nästan do-
minerat denna lista sedan 
slutet på 90-talet. Denna 
starka tiklinje har inte bara 
varit vinstrik, utan även 
starkt överfört sina egen-
skaper till nästa genera-
tion.

I år är det lite sorgset att 
skriva denna text - Gabri-
elle gick bort i december 
2018. Hennes arv är ovär-
deligt och lever vidare i 
hennes fina kull. 
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NÅGRA ORD OM Årets avelshane
TONGIVANDE AVELSHANE JANGEL’S HAWK EYE

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

Text Helmer Önell // Foto Maud/Sofia Fast

PAPPA TILL
TRE KULLAR

Vilken ära att få presen-
tera min härliga Falcon 
som årets avelshane även 
2018!

Falcon är en i raden av 
flera tongivande avelsha-
nar från kennel Jangel’s 
det senaste decenniet och 
har till dags datum tre kul-
lar efter sig.

STORA
FRAMGÅNGAR

Hans två första kullar, ken-
nel Mandinah och kennel 
Khaos, har haft betydande 
framgångar i såväl utställ-
ningsringarna som på lure 
coursing-fälten med topp-
placeringar på årslistorna 
både 2017 och 2018.

VINSTRIKA
AVKOMMOR

2017 stod två av hans av-
kommor som BIS och BIM 
på vår special i Ströms-
holm, CH Khaos Ain’t Love 
A Bitch samt CH Mandinah 
Kingdom Of Heaven, och 
i år toppar kullsyskonen 
Mandinah Kalabaliken I 
Bender och hans syster 
Mandinah Key To My Heart 
årets utställningsafghan 
samt kullsyskonen Khaos 
d’ Dreamlover och Khaos 
Love Rollercoaster årets 
lure coursing-afghan. 

I RINGARNA
2019

Falcons senaste kull hos 
kennel Jangel’s föddes 
hösten 2018 och kommer 
synas i ringarna under 
året. 

Vi gratulerar alla hans barn 
och barnbarn över hela 
världen till alla framgångar 
och önskar fortsatt lycka 
till!
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Tony kom till oss den 19 
oktober 2017, 1,5 år gam-
mal, en kullbroder till vår 
Prince. Då hade Prince på-
börjat sin lure coursing-li-
cens och Tony hängde på, 
då de är födda i april, kun-
de de inte delta i 2017 års 
sista lure coursing-tävling, 
utan fick vänta till 2018 för 
att börja tävla.

NÅGRA ORD OM Årets lure coursing-hund
MED UPPVÄXT I SCHWEIZ

Text Lena Junkergård // Foto Sanna Persson

KHAOS D’ DREAMLOVER

FICK VÄNTA 
MED ATT TÄVLA

Tony har haft sin uppväxt i 
Schweiz, när han kom till-
baka till Sverige hade han 
inte lika bra kondition som 
våra andra Afghaner, men 
efter träning, mycket cy-
kelträning kom han snart 
i form, med en bra grund-
kondition. 

SÄMRE 
KONDITION

TVÅ VINSTER 
PÅ RAD

När han sprang sitt sista 
licenslopp, fick han beröm 
av licensgivarna för sin ef-
fektiva, flytande och låga 
springstil.

Årets första lure coursing-
tävling var som vanligt i 
Skåne, Tony kom på 4:de 
plats och Prince, hans bror 
på 3:dje plats, vann gjorde 
Odette från Danmark.

LURE COURSING 
EM I DANMARK

3 CERT OCH
FULLCERTAD

Men poletten hade ramlat 
ner ordentligt, så nästa 
tävling i Skåne vann han 
och nästa i Katrineholm.

2 CERT SNABBT PÅ 
UTSTÄLLNING

Nu var det dags för EM i 
lure coursing i Danmark, 
både Tony och Prince 

hade kvalat in under våren 
och vår Damour var redan 
klar sedan 2017 för EM.

Det var som vanligt pompa 
och ståt under invigningen 
och hundarna var klädda 
i de svenska färgerna, vi 
hade ett Khaosställe un-
der veckan. Det var många 
svenskar där för att tävla. 
Banorna var långa och krä-
vande, men Tony lyckades 
bra, han blev bästa skandi-
naviska afghanhane.

När vi kom hem från EM 
var det dags för lure cour-
sing-tävling i Avesta, där 
vann Tony och fick sitt 
3:e cert och därmed full-
certad. Sedan åkte vi till 
Norge, Trøgstad, där blev 
han 2:a endast slagen av 

sin bror Prince, båda fick 
Norskt cert, då det var 11 
startande. På de 2 sista 
lure coursing-tävlingarna 
för säsongen, blev han sla-
gen av sin bror Prince och 
kom 2:a på båda, släkten 
är värst.

Efter sommaren började 
vi fundera på att ställa ut 
honom, så han ställdes 
för första gången i Norrkö-
ping, och fick cert, sedan 
ställdes han i Tånga Hed, 
där tog han också cert.

Tony är den snällaste och 
mest tillgivne Afghan, han 
har hittat sin plats i vår 
flock på som nu består av 
fyra stycken afghaner. 
Vi ser fram emot 2019 års 
säsong.
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5

4

3

2

1
Khaos d’ Dreamlover
120 poäng (5)
Hane
F: 2016-04-16  
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: Nightwind Unique Queen For Khaos
Foto Sanna Persson

C.I.B.P. SE UCH DK UCH SE LCCH NO LCCH 
SE V-16 
Mandinah Kismet
93 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 Love Rollercoaster
113 poäng (5)
Hane
F: 2016-04-16  
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: Nightwind Unique Queen For Khaos
Foto Christian Magnusson

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

SE JV-14 SE JV-15 
Caravan Din Damour 
54 poäng (3)
Hane
F: 2014-01-23   
E: CH Shylo October Sky
U: Caravan Color Of A True Blue
Foto Christian Magnusson
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6

7

8

9

10

Punapaulan Palle
43 poäng (4)
Hane
F: 2015-08-19  
E: Punapaulan Erno
U: Punapaulan Kastanjetti
Foto Helena Wiström

SE UCH DK UCH SE LCCH SE V-17
Mandinah Key To My Heart
24 poäng (1)
Tik
F: 2015-03-08  
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto Sanna Persson

SE UCH DK UCH
Mandinah Karismatic Whisper
15 poäng (1)
Tik
F: 2015-03-08  
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto Christian Magnusson

SE UCH DK UCH
Khaos La Peregrina
8 poäng (1)
Tik
F: 2014-10-09  
E: CH Khaos d’ Aram
U: CH Temper Miss Costafortune
Foto xx

SE UCH DK UCH
Leejoy’s Glorious Gem 
20 poäng (1)
Tik
F: 2015-04-27   
E: CH Polo’s Kabik T Sensation
U: Tash Kurgan Pretty Hilarious
Foto Christian Magnusson

>>
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POÄNGBERÄKNING FÖR ÅRETS 
LURE COURSING-AFGHAN SKER 
ENLIGT FÖLJANDE

ÅRETS LURE COURSING HANE 

1. Khaos d’ Dreamlover
120 poäng (5)
F: 2016-04-16  
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: Nightwind Unique Queen For Khaos

2. SE UCH DK UCH
Khaos Love Rollercoaster
113 poäng (5)
F: 2016-04-16  
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: Nightwind Unique Queen For Khaos

3. C.I.B.P. SE UCH DK UCH SE LCCH NO LCCH 
SE V-16 Mandinah Kismet 
93 poäng (5)
F: 2015-03-08  
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper

4. SE JV-14 SE JV-15 
Caravan Din Damour
54 poäng (3)
F: 2014-01-23  
E: CH Shylo October Sky
U: Caravan Color Of A True Blue

5. Punapaulan Palle
43 poäng (4)
F: 2015-08-19 
E: Punapaulan Erno
U: Punapaulan Kastanjetti

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

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

3. SE UCH SE LCCH
Leejoy’s Glorious Gem  
20 poäng (1)
F: 2015-04-27     
E: CH Polo’s Kabik T Sensation
U: Tash Kurgan Pretty Hilarious

4. SE UCH DK UCH
Mandinah Karismatic Whisper
15 poäng (1)
F: 2015-03-08 
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper

5. SE UCH DK UCH
Khaos La Peregrina
8 poäng (1)
F: 2014-10-09 
E: CH Khaos d’ Aram
U: CH Temper Miss Costafortune

ÅRETS LURE COURSING TIK

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.

Foto Helena Wiström



PRINCE
LURE COURSING

2:A PÅ ÅRSBÄSTALISTAN
2 FÖRSTAPLACERINGAR OCH 3 CERT

CACIL I SVERIGE OCH NORGE
SVENSK OCH DANSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION

TONY
LURE COURSING

1:A PÅ ÅRSBÄSTALISTAN
3 FÖRSTAPLACERINGAR OCH 3 CERT

KHAOS ANGELEYES NEVER DIES
CH Yesterday, Today And Tomorrow x 

Nightwind Unique Queen For Khaos

BIS-3 VALP STRÖMSHOLM
BIS-2 VALP ROSKILDE, DANMARK

BIR OCH BIG VALP LILLESTRÖM, NORGE

SE CH DK CH KHAOS LOVE ROLLERCOASTER KHAOS D’DREAMLOVER

CH Jangel’s HawkEye x Nightwind Unique Queen For Khaos

ÄGARE LENA JUNKERGÅRD
UPPFÖDARE SAORI WOHLIN

FOTO JENNY // AD BY MARIE PALMQVIST



52

ALLA HUNDAR  SPÅRA
Text & foto Birgitta Strömberg

Titeln har jag lånat från Ulla Barvefjords bok som kom ut 2007. Boken är enligt förordet ”skriven för dig, 
som är en helt vanlig hundägare och har trott att spårning är en avancerad verksamhet bara för polishundar 
och brukshundar”. Det är en lättläst och väldigt informativ bok som ger tips och råd för hur man ska komma 
igång att spåra och varför man ska göra det. Och sen är Oskar och jag är med på bilder i boken också!

Hade nog aldrig tänkt att spåra med mina hundar för skogen är ju inte 
den bästa platsen för motion av vår ras. MEN, alla mina kamrater, med 
mer skogsvänliga hundar pratade sig varma för hur kul det är med vilt-
spår, så vi måste i alla fall prova, Alice och jag. Det finns ju overaller. Så 
vi anmälde oss till anlagskurs i viltspår. 

Vi var 6 hundar med förare på plats i skogen en härlig höstmorgon. En 
labrador, en aussie, en strävhårig foxterrier, en border collie, en pudel 
och så Alice. Efter instruktioner gick vi iväg, med varsin rådjursklöv i 
snöre och en flaska med blod, och la varsitt spår. Det skulle vara hygg-
ligt rakt och cirka 50 meter långt. 

Det är förvånansvärt svårt att bedöma längd när man går i skogen och 
det där med rakt blev väl väldigt varierande mellan de sex spåren. Hun-
darna fick spåra i ett spår som föraren inte hade lagt. Och alla förare 
gick med och kollade de olika hundarna. Väldigt olika teknik i spårandet 
mellan raserna. Och alla hittade spåret. Så blev det Alice tur. Jag vi-
sade på ”skottplatsen” där det fanns lite extra blod och sen var det bara 
att vänta och se om hon visste vad hon skulle göra. Det tog mindre än 
30 sekunder innan hon gick iväg och spårade lugnt och metodiskt ända 
fram och hittade klöven.  Belöningen blev en liten burk med kattmat. 
(Numera har vi bytt ut kattmaten mot lite älgskav.)

Nästa spår blev lite längre med en 90 graders vinkel. Inte heller detta 
var något problem för Alice. Hon gick klockrent i spåret. Nästa dag blev 
det ytterligare två spår. Vi lärde oss om återgång, (där rådjuret går till-
baka i sitt eget spår) och om oblodade vinklar, dvs att rådjuret hop-
par iväg utan att det droppar blod. Det var lite svårt för oss förare att 
lägga spåren, men inga problem för hundarna att hitta rätt. Och utan att 
skryta, måste jag säga att Alice tillhörde en av de bästa spårhundarna 
på vår kurs. Mycket för att hon spårar så lugnt och metodiskt. 

Efter denna inledande kurs har vi gått ytterligare en kurs med längre 
och mer komplicerade spår. Och Alice löste allting på sitt eget sätt, ge-
nom att ”skrida” fram lugnt och balanserat i skogen och hittade klöven 
varje gång.

Bra-att-ha-saker vid viltspår. Klöv i snöre och 1 liter blod. 
Räcker till många spår.

Ulla Barvefjords bok som kom ut 2007.

Alice bär en klöv.
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Som i alla hundsporter kan man ju tävla även i viltspår. För att få tävla 
måste hunden göra ett anlagsprov. Vilket innebär att en domare, som 
lagt spåret, följer med ekipaget runt spåret och bedömer om hunden vet 
vad den ska göra. Det gäller som förare att kunna ”läsa” sin hund och 
se om den verkligen spårar eller om den bara går och nosar. 

När man tävlar så tävlar man egentligen mest mot sig själv, dvs en 
domare följer med runt och bedömer hur hunden spårar. Om hunden är 
duktig kan den få ett första pris, och domaren kan utdela hederspris till 
hundar som har det där lilla extra. Tre första pris i öppenklass spår så 
blir man viltspårchampion.

Det är fantastiskt roligt att spåra med hund. Så spännande att se hur 
de löser olika problem med vinklar och andra störningar. Jag har lagt 
spår där det går många hundar och människor, där det finns gott om 
rådjur, både spår och spillning efter dem, och även hare. Jag har lagt 
spår med och utan blod, och Alice har lyckats hitta fram till klöven varje 
gång. En extra bonus, om man har en hund med mycket energi, är att 
när de spårat 15-20 minuter så blir de vääääääldigt trötta och sover gott 
i många timmar.

Jag har försökt spåra med ytterligare en afghanhund, Fiona, som precis 
som Alice hittade spåret snabbt och följde det fram till klöven. Även om 
afghanhundar inte är kända för att ha hundvärldens bästa luktsinne har 
de ofta andra egenskaper som gör dem till duktiga spårhundar. Ulla 
Barvefjord listar några viktiga egenskaper hos bra spårhundar:

Bra jaktinstinkt - stämmer bra på de afghanhundar som jag spårat 
med.

Psykisk uthållighet - hunden ska ha en egen motor och inte bara vilja 
vara föraren till lags. Självständiga afghanhundar passar bra in här.

God fysisk kondition - de flesta av våra afghanhundar har utmärkt 
kondition

Jag kan rekommendera den som vill spåra med sin hund att hitta en 
viltspårkurs och lära sig grunderna. Jag hade tur med Alice och Fiona 
som fungerade så bra, men jag har ingen aning om hur man bygger 
upp ett intresse hos en hund som inte vill försöka. Där kan man nog få 
hjälp av en bra instruktör.

En hittad kotte kan vara precis lika kul.

Eller varför inte en hittad vante?!Fiona bär en klöv.

>>
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För att kunna spåra behöver man rådjurs- eller hjortklövar. Finns att 
köpa frysta i en del Zooaffärer, (5 stycken för 125 kr på Bromma Zoo) 
och man kan även få köpa av jägare om man känner sådana. Klövarna 
går att använda vid flera sök och man förvarar dem i frysen mellan 
användning. Blodet köper man på ICA eller motsvarande affär. Fryst 
oxblod, som håller livsmedelskvalitet, är fritt att använda ute i naturen 
enligt Jordbruksverkets hemsida.

Blodet tinas och späds med cirka en tredjedel vatten och hälls på min-
dre PET-flaskor, som man lägger i frysen. (obs fyll inte fullt, för risken är 
att man får en massa blod i frysen). När man ska spåra, tinar man en 
flaska blod. När man börjar lägga spåret vrider man på korken så att det 
kommer några bloddroppar. Ett bra tips är att man håller flaskan i höger 
hand och droppar blod när man sätter i vänster fot, då får man inte så 
mycket blod på skorna. Ett annat bra tips är att ha med sig våtservetter, 
för man blir rätt kladdig.

Kanske, kanske försöker vi genomföra ett anlagsprov Alice och jag. 
Men det är inte det viktiga, utan det är nöjet att följa med henne i sko-
gen när hon spårar. Och det finns faktiskt skogar som fungerar för af-
ghanhundar även utan overall.

Det finns fem afghanhundar som genom åren fått godkänt på anlags-
prov. Ingen har dock tävlat i öppenklass spår.

Skillnaden mellan spår och sök är att i spår följer hunden ett doftspår 
av människa, djur och/eller blod. 

Sökhundar söker vittring av vilt, personer, föremål, knark, kantareller 
etc

Nose Work är ett sätt att söka och har fördelen att det även kan göras 
inomhus. Det krävs lite utrustning, men den är enkel att hitta på nätet. 
Även när det gäller nose work kan det vara smart att gå en kurs för att 
lära sig grunderna och få en massa tips och råd. 

I nose work, som tävlingsform, använder man 3 olika dofter: första dof-
ten är eukalyptus, sen kommer lagerblad och sist lavendel.  

Det är nog enklare att få ”alla” hundar att förstå vad de ska göra i nose 
work än i t ex viltspår. Man lär in en doft i taget genom att belöna när de 
visar intresse för doften. Och nu talar vi om bra belöning, typ leverpas-
tej, blodpudding, skinkstek etc. Det ska liksom vara värt att jobba för att 
hitta doften. Som med all träning så jobbar man i korta pass. Hundarna 
blir klart tröttare av att jobba med näsan än att springa omkring och 
leka. Klicker är suveränt när man lär in dofter. Har man inte ”klickat in” 
sin hund tidigare är det ett bra tillfälle att göra det. 

När hundarna har förstått vad de ska göra dvs markera var doften finns, 
då är det bara att börja gömma doftkällor på många olika ställen, både 
inomhus och utomhus. 

För att få börja tävla i nose work måste hundarna göra ett doftprov. Ett 
prov för varje doft. Ett doftprov består av tolv behållare, där en av dem 
innehåller måldoften i form av hydrolat. Ekipaget ska identifiera rätt be-
hållare inom tre minuter. Även när det gäller nose work gäller det att 
kunna ”läsa” sin hund och bedöma om den hittat rätt. 

Oskar går spår.
Foto Jerker Jansson

Oskar går spår med lina och förare.
Foto Jerker Jansson

Här är det kartongsök. Alice visar stolt upp sin klöv.
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När man klarat doftprovet är det fritt att anmäla till tävling. En tävling 
består oftast av fyra olika sök: inomhussök, utomhussök, behållarsök 
och fordonsök. Alla sök har en maxtid och om man lyckas med att hitta 
dofterna inom tid och med max tre fel så får man ett NW diplom. Vid 
sök kan man få fel för tex att föraren korrigerar hunden eller att hunden 
sätter tassarna på lacken på ett fordon i fordonssök när detta inte är 
tillåtet eller att föraren meddelar ”markerat” felaktigt.

Det finns en afghanhund med godkänt doftprov och som dessutom täv-
lat och fått full poäng i alla fyra söken och inga fel och har fått diplom 
i NW1.

När man väl lärt sig tekniken för hur man ska lära hunden olika dofter, 
är det tämligen enkelt att lägga till nya saker hunden ska leta efter. Ib-
land hjälper det att ha speciell utrustning vid olika tillfällen och att man 
använder olika kommandon. Alice har en speciell sele när hon spårar 
viltspår och kommando är ”spår”. I nose work är kommandot ”sök” med 
en annan typ av sele. Vi har även kommandot ”leta” som betyder att 
hitta föremål med min doft. Användbart när hon letar upp mina tappade 
vantar och nycklar. Om man inte har några vantar att tappa, kan man 
plocka upp en kotte eller pinne och hålla i handen en stund innan den 
läggs på marken, och ber hunden att leta. När den lärt sig att ”sätta 
på näsan” brukar det inte vara något problem med att hitta den rätta 
kotten/pinnen. ”svamp” är kommandot för att hitta kantareller. Där har 
vi just börjat och hittills fungerar det bra med ”utplanterade” svampar. 
Det ska bli spännande att se om det fungerar under kommande svamp-
säsong.

Jag kan absolut rekommendera alla till att prova olika former av spår 
och sök. En utmärkt aktivitet tillsammans med sin hund, som är väldigt 
rolig för både hund och förare. Om någon är intresserad, är det bara att 
höra av sig så kan vi prova tillsammans någonstans.

Bra-att-ha-saker vid nose work. 
Möbeltassar och tops är utmärkta som doftkällor.

En behållare med eukalyptus. I nose work, som tävlingsform, 
är första doften är eukalyptus, sen lagerblad och sist lavendel.

Alice gör ett doftprov. För att få börja tävla i nose work måste 
hundarna göra ett doftprov.



Thank you so much to her breeder 
Yvonne Ljungkvist for entrusting me my 
very first afghan hound eight years ago.

Hans-Johnny Schjelderup Nilsen, Norway

Alphaville’s Frost Yourself
S
A
M
I
R
A

CIB Norwegian Swedish Danish Finnish Champion



4:E PLATS PÅ UNGHUNDSTIKLISTAN VISAD ENDAST 3 GÅNGER

SVENSK VINNARE 2018 // 2xBIR // 1xNORDIC CERT // 2xCERT

ÖLAND
BIR MED CERT

tack Pernilla som tagit så väl hand om vår lilla sessa 

STORA STOCKHOLM
BIR, SVENSK VINNARE, NORDIC CERT, CERT 

OCH KVALIFICIERAD TILL CRUFTS 2019
och JAG som visade henne

DENNA TJEJ ÄR SÅ UNDERBAR
KOMPLICERAD SKÖNHET

SÅ TYPISK AFGHAN MED DISTANS
SJÄLVSTÄNDIGHET OCH GLÄDJE

FOTO TUSS & TASS // AD BY MARIE PALMQVIST

Jennika Orpana - Johanna Kinnari - Ida Karesola - Anne Lylymäki 

FÖR ATT NI GAV OSS MÖJLIGHETEN ATT ÄGA 
OCH ÄLSKA DENNA UNDERBARA AFGHAN
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Khaos Love Rollercoaster 
SE CH DK CH 

2017-09-09 CERT Lund, domare Mikael Nilsson
2018-03-25 CERT Köge DK, domare Luza Beradze
2018-05-12 CERT Lidköping, domare Eva Liljekvist-Borg
2018-06-16 CERT Tånga Hed, domare Karin Hedberg

Född: 2016-04-16 
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: Nightwind Unique Queen For Khaos
Uppfödare: Saori Wohlin, Nykvarn
Ägare: Lena Junkergård
Foto Saori Wohlin

C.I.B.P.  SE CH  DK CH  SE LCCH  NO LCCH  SE V-16 

Mandinah Kismet 
Född: 2015-03-08
E: CH Jangels’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Uppfödare: Christina Gustafsson, Kvidinge
Ägare: Yvette Charlesdotter, Eskilstuna
Foto Jenny Kristiansson

2016-12-04 CACIB, Stockholm, domare Svend Lövenkjaer 
2017-04-01 CACIL, Hovdala, domare van Zanten, C Andersson, 
S Lindh, R Dirksen 
2017-06-10 CERT, Nyland, domare S Leifors, Per Nordahl
2017-08-01 CERT, CACIL, Norberg, domare R Dirksen, T Brandt, 
den Boer, E Siebel
2017-08-20 CERT, Bjurholm, domare P Rönn, A Rappana, A Kerpan, 
G Tesjcs
2018-04-08 CERT, Hovdala, domare J Hedberg, M Carlsson, T Klok-
kerhaug
2018-05-06 CERT, Trögstad, NO, domare I Ekholm Ydreborg, 
S Broslava
2018-06-16 CACIB, Vejen, DK, domare Henrik Johansson

SE CH

Oshanameh’s Old Habits Die Hard
Född: 2015-11-03
E: Dahud Von Haussman 
U: CH Oshanameh’s Lil Birdie Told Me
Uppfödare: Anne & Iren Naarits
Ägare: Sofia Lindh
Foto Saori Wohlin

2017-06-17 CERT, Vännäs, domare Zafra Sirik
2017-06-18 CERT, Vännäs, domare Gabriela Maria Veiga
2017-08-20 CERT, Bjurholm, domare Meike De Haney
2018-04-07 CERT, Sundsvall, domare Christophe Coppel
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Bar Kin’s Tough Enough 
Född: 2014-04-30 
E: CH Polo’s Kabik T Sensation 
U: Alphaville’s Frozen Asset
Uppfödare: Barbro Kindborg
Ägare: Barbro Kindborg
Foto Barbro Kindborg

2016-03-12 CERT, Kristiansand, NO, domare György Tesics
2016-06-11 CERT, Vänersborg, domare György Tesics
2017-02-18 CERT, Bö, NO, domare Miklos Levente 
2018-07-28 CERT, Råde, NO, domare Hannele Jokisilta

SE CH

Khaos Red Reward Of Faith
Född: 2014-10-09  
E: CH Khaos d’ Aram 
U: CH Temper Miss Costafortune
Uppfödare: Saori Wohlin
Ägare: Saori Wohlin
Foto Peter Johansson

2016-05-06 CERT, Norrköping, domare Bengt-Åke Bogren
2016-09-11 CERT, Gimo, domare Jens Myrman
2018-11-04 CERT, Växjö, domare Åke Wera Hübenthal

SE CH FI CH

Född: 2016-05-20
E: CH Gold’n Copper ’t Miner
U: Shou Gerat Going To Gold’n Copper
Uppfödare: Lena & Gunnar Johansson
Ägare: Lena & Gunnar Johansson
Foto Yvonne Mukkavaara

2017-06-30 CERT, Gällivare, domare Ann-Christin Johansson
2017-07-16 CERT, Råneå, domare Ludovica Salomon
2017-07-22 CERT, Kemi, FI, domare György Tesics
2017-08-05 CERT, Svenstavik, domare Säde Hohteri
2017-08-12 CERT, Överkalix, domare Kresten Scheel
2018-03-24 CERT, Boden, domare Thomas Münch
2018-06-30 CERT, Gällivare, domare Gunnar Norlin

Gold’n Copper Fourfive Seconds
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Khaos Ain’t Love A Bitch  
Född: 2016-04-16 
E: CH Jangel’s Hawk Eye 
U: Nightwind Unique Queen For Khaos
Uppfödare: Saori Wohlin
Ägare: Saori Wohlin
Foto Saori Wohlin

2017-06-05 CERT, Norrköping, domare Tim Thomas
2017-06-04 CERT, Norrköping, domare Andrew Brace
2017-07-29 CERT, Strömsholm, domare Espen Engh
2017-09-30 CERT, Eckerö, FI, domare Kerstin Nilsson
2017-12-16 CERT, Älvsjö, domare Anette Edlander
2018-07-28 CERT, Strömsholm, domare Beatrix Maerki Casanova

SE CH DK CH

Afshar Man In The Moon
Född: 2010-04-04
E: CH Yesterday, Today And Tomorrow 
U: CH Xciting Feel Free To Stare
Uppfödare: Marie Elofsson, Kumla
Ägare: Marie Elofsson, Kumla
Foto Lennart Malmqvist

2016-09-03 CERT, Öland, domare Benny Blid Von Schedvin
2017-06-10 CERT, Vejen, DK, domare Ramuné Kazlauskaite
2018-07-29 CERT, Ransäter, domare Gunnar Norlin
2018-08-11 CERT, Askersund, domare Gunilla Sandberg

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

Eyes Gazing Talkin’ To Me
Född: 2013-02-04
E: CH Polo’s The Aviator 
U: CH Golddragon Night On The Beach
Uppfödare: Sonia Ortiz Garcia, Rosa Martin Garcia och Drina Stoisic
Ägare: Kristy Bello Herrera
Foto Tuss Bennergård-Rojas

2014-07-04 CACIB, Ronneby 
2014-07-25 CACIB, Split, Kroatien
2016-07-16 CACIB, Lisabon, Portugal
2017-02-05 CACIB, Zaragoza, Spanien
2017-05-28 CACIB, Madrid, Spanien
2017-06-18 CACIB, Vännäs



61

C
H

AM
PIO

N
AN

N
O

N
SER

SE CH 

Leejoy’s Fire Fox 
Född: 2016-04-16 
E: CH Karakush The Meow Factor 
U: CH Leejoy’s Delicious Delight
Uppfödare: Leena Pettersson
Ägare: Susanne Boy-Löjdquist
Foto Leena Pettersson

2018-01-07 CERT, Göteborg, domare Marit Sunde
2018-03-31 CERT, Malmö, domare Tom Hehir
2018-07-14 CERT, Piteå, domare Phil Thompson

HÄMTAT FRÅN SKK.SE

TIDIG DIAGNOS AV DRÄKTIGHET
Idag saknas bra metoder för tidig diagnos av dräktighet hos hundar. 
Det är därför av intresse att identifiera biologiska markörer som kan 
användas i framtida dräkrighetsdiagnostik. Forskare vid Sveriges 
lantbruksuniversitet och Uppsala universitet har med detta som mål 
undersökt hur nivåer av specifika proteiner i blodet förändras under 
tidig dräktighet hos hund.

Masspektrometri är en etablerad teknik som används för att identifiera 
och mängdbestämma proteiner i kroppsvätskor. I den aktuella studien 
användes två olika masspektrometriska metoder. Med den första iden-
tifierades proteiner vars mängd förändrades i blodet under dräktighet 
hos hund. Därefter utvecklades en riktad metod för att bestämma 
koncentrationerna av ett urval av dessa proteiner.

Efter 2 veckors dräktighet skilde sig 32 proteiner mellan dräktiga och 
icke-dräktiga tikar, och 12 av dessa proteiner valdes ut för koncentra-
tionsbestämning. Den riktade metoden visade högre koncentration av 
proteiner som är inblandade i inflammation och i blodets koagulation 
från 2-3 veckors dräktighet (fibrinogen och CRP, respektive fibrinogen 
och protein Sα).

Kombinationen av de två analysmetoderna fungerade väl för att iden-
tifiera och mängdbestämma proteiner i blod under tidig dräktighet hos 
hund. På detta sätt kunde forskarna påvisa skilda proteinprofiler hos 
dräktiga och icke-dräktiga tikar. Resultaten är värdefulla för framtida 
diagnostik av dräktighet, men också vid diagnostik av sjukdom hos 
dräktiga tikar.

CETIRIZIN UTVÄRDERAD FÖR HUND
Allergimediciner av typen antihistaminer används ofta till människa 
men är inte registrerade för hund i Sverige. Anihistaminet cetirizin har 
använts till hund men det är osäkert hur stor dos som behövs för att få 
god effekt.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt hur cetiri-
zinhalten i blodet förändras över tid efter att hundar fått tabletter med 
cetirizin. Samtidigt undersöktes hur bra effekt cetirizin har när det 
kommer till att dämpa svullnader orsakade av histamin, en av immun-
försvarets signalsubstanser som är viktig vid allergier. Inga negativa 
biverkningar sågs av behandlingen och med hjälp av resultaten kunde 
forskarna beräkna hur hög koncentration av cetirizin som behövs i 
blodet för att ge god effekt.

Studien visar att cetirizin effektivt motverkar allergiska reaktioner hos 
hund. Enbart antihistamin kan räcka vid lättare allergibesvär men 
oftast behövs en kombination av läkemedel vid mer besvärande 
symtom.

I publikationen föreslås lämplig dosering som i en planerad studie 
kommer att ges till hundar med atopisk dermatit.

BETYDELSEN AV TREPONEMA FÖR TANDSJUKDOM
Tandköttsinflammation och tandlossning hör till de vanligaste häl-
soproblemen hos våra hundar. I munhålan finns fler hundra bakte-
riearter, där bland annat bakterier av släktet Treponema har satts i 
samband med tandsjukdom hos människa. Treponemabakterier är 
svåra att odla i laboratoriet, vilket gör att man vet relativt lite om dem.

I en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har man nyligen 
undersökt förekomsten av treponemabakterier i tandfickor hos hundar 
med olika tandhälsostatus. I studien fann man treponema hos 10 av 
11 hundar och från 6 av dessa hundar lyckades man odla bakterien. 

Treponema fanns både hos hundar med tandlossning och hos hundar 
med god tandhälsa. De flesta hundar hade fler än en sorts treponema 
i munnen.

En undersökning av treponemornas släktskap visade inget uppenbart 
mönster där vissa stammar kunde kopplas till friska djur eller specifika 
tandsjukdomar. Resultaten i studien tyder därför på att treponemabak-
terier är en del av hundars normala munflora.
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BIM CH Mandinah Key To My Heart
BT-2 CERT NY CHAMPION Khaos Ain’t Love A Bitch 
BT-3 R-CERT Yasmin Bint Battal Von Haussman
BT-4 Kingsleah Wild At Heart

Juniorklass hanar
EXC-1 CK Back Tramp’s Black Sabbath
EXC-2 Esbelto’s It Is Disturbing

Unghundsklass hanar
EXC-1 CK Esbelto’s Hermes
EXC-2 CK Jangel’s Gladiator
VG-3 Agha Djari’s Phenomenon

Bruksklass hanar
EXC-1 CK Mandinah Kismet

Öppenklass hanar
EXC-1 CK Stralucire Sadalbari
EXC-2 CK Khaos Love Hangover
EXC-3 Leejoy’s Fire Fox

Championklass hanar
EXC-1 CK Alaqadar Rigoletto
EXC-2 CK Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman
EXC-3 CK Mandinah Kalabaliken I Bender
EXC-4 CK Mandinah Judgement Day
EXC Khaos Love Rollercoaster 
EXC Jangel’s I Temptation
EXC Orientalwind’s Zephyros

Veteranklass hanar
EXC-1 CK Moorflower’s Capolavoro
EXC-2 CK Yhazin Freelancer

Juniorklass tikar
EXC-1 CK Kingsleah Wild At Heart
EXC-2 CK Esbelto’s It Is
EXC-3 Awbari Wow I’m First Thnx

Unghundsklass tikar
EXC-1 CK Yasmin Bint Battal Von Haussman

Öppenklass tikar
EXC-1 CK Khaos Ain’t Love A Bitch
EXC-2 CK Khaos Red Reward Of Faith
EXC-3 CK Golddragon Born To Run
EXC-4 Jangel’s Dream Come True
EXC Awbari Candy Moonflower

Championklass tikar
EXC-1 CK Mandinah Key To My Heart
EXC-2 CK Xanaghan’s Paradis Blomma
EXC-3 CK Mandinah Karismatic Whisper
EXC-4 CK Pramya Eyes On Me Please
EXC Khaos Zale Peace Of Light
EXC Esbelto’s Norwgian Design
EXC Orientalwind’s Náschia

Veteranklass tikar
EXC-1 CK Vindaloo Come Back
EXC-2 Temper Daddy’s Got Dollars

SVA OFFICIELL UTSTÄLLNING 28/7 2018, 18+18
DOMARE BEATRIX MAERKI CASANOVA

Foto bakgrundsbild Jonny Hedberg
Foto BIS & BIM Maud Fast

BIS valp Khaos Tomorrows Addiction  
BIM valp Khaos Yesterday’s Child

BIS junior Back Tramp’s Black Sabbath 
BIM junior Kingsleah Wild At Heart

BIS unghund Yasmin Bint Battal Von Haussman 
BIM unghund Esbelto’s Hermes

BIS brukshund Mandinah Kismet 

BIS veteran Vindaloo Come Back 
BIM veteran Moorflower’s Capolavoro

BIS uppfödare Kennel Mandinah

BIS CERT NY CHAMPION Alaqadar Rigoletto
BH-2 CH Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman 
BH-3 CH Mandinah Kalabaliken I Bender
BH-4 CH Mandinah Kismet
R-CERT Esbelto’s Hermes

KLASSRESULTAT



63

BIS & BIM VALP
Khaos Tomorrows Addiction 
& Khaos Yesterday’s Child

BIS & BIM JUNIOR
Back Tramp’s Black Sabbath 

& Kingsleah Wild At Heart

BIS & BIM UNGHUND
Yasmin Bint Battal Von Haussman 

& Esbelto’s Hermes

BIS BRUKSHUND
Mandinah Kismet

BIS & BIM VETERAN
Vindaloo Come Back 

& Moorflower’s Capolavoro

BIS UPPFÖDARE
Kennel Mandinah

>>

Foto Maud Fast
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BÄSTA HANE INNAN REGNET KOM
BH-1 & CERT Alaqadar Rigoletto, BH-2 Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman, 

BH-3 Mandinah Kalabaliken I Bender, BH-4 Mandinah Kismet

R-CERT HANE
Esbelto’s Hermes

Foto Maud Fast
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BÄSTA TIK & BIM
CH Mandinah Key To My Heart 

BÄSTA TIK-2 & CERT
Khaos Ain’t Love A Bitch 

BÄSTA TIK-3 & R-CERT
Yasmin Bint Battal Von Haussman

>>

BÄSTA TIK-4
Kingsleah Wild At Heart

Foto Maud Fast
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STRÖMSHOLMS SLOTT MED EN MÖRK HIMMEL

INTE BARA MÄNNISKOR SOM BEUNDRAR SLOTTET

Foto Maud Fast
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Arriving in Stockholm, I learned that 
my luggage didn’t follow from Frank-
furt as Lufthansa arrived with lots of 
delay there from Switzerland. Peter 
who was waiting for me to pick me up 
had to be very patient until all neces-
sary paper work was done.

So here I was with nothing to wear 
at Skokloster specialty, but Peter 
was a great help and drove me to a 
nice store on Saturday morning and I 
found some nice clothes for the show 
- a heartfelt thank you to Peter!!!!

The show started with a very nice 
Baby class: 7 puppies out of he 
same litter were presented - what a 
nice litter! They are all very typical, 
well developed for their age, well trai-
ned and with very nice temperament. 
We will surely hear from them in the 
future. Best male puppy was Kha-
os Tomorrow’s addiction, and best 
female puppy Khaos Yesterday’s 
Child.

2 dogs in junior class: the winner, 
Back Tramp’s Black Sabbath, is very 
typical with excellent construction 
and movement.

3 dogs in intermediate class, 
where I could award 2 excellent and 
1 very good. The class was won by 
Esbelto’s Hermes.

Working class: only 1 dog entered 
but what a beautiful one for working 
class, Mandinah Kismet!

Open class: 3 dogs - here again I 
could award 2 excellent/ck. The win-
ner was Stralucire Sadalbari.

And then the champion class:
7 dogs entered and what a beautiful 
sight !!!!! 7 excellent representatives 
of the breed - a joy for any afghan 
hound lover. So many champions full 
of qualities, in full bloom and shown 
in best condition. They all got a well 
deserved excellent.
The winner of this class gave me 
goose bumps and will stay forever 

I considered it an honor to judge your beautiful show at Strömsholms castle - thank you !

in my memory: This dog Alaqadar 
Rigoletto called ’Riggs’ has it all, he 
simply represents the standard:

Gives the impression of strength 
and dignity, combining speed and 
power. Head held proudly.  
Eastern or Oriental expression is 
typical of breed. The Afghan looks 
at and through one. Dignified and 
aloof, with a certain keen fierce-
ness.

GAIT/MOVEMENT: Smooth and 
springy with a style of high order. 
His handler shows him on a loose 
lead and ’Riggs’  acts with a kingly 
attitude and shows his springy, 
ground covering movement - I 
could  watch it for hours!!

2 nice dogs in veteran class, both 
in very nice condition and both got 
excellent. The class was won by 
Moorflower’s Capolavaro. 

Junior class bitches:
3 typey young bitches, the winner 
was Kingsleah Wild at Heart, a femi-
nine young bitch with excellent mo-
vement and attitude.

In intermediate class I had a very 
feminine, well built bitch Yasmin Bint 
Batal von Haussman very light on 
her feet when moving and with great 
attitude.

5 bitches in open class: My winner, 
Khaos Ain’t Love A Bitch,  a very fe-
minine and typical bitch with excel-
lent movement and attitude and ... 
yes she is patterned...

7 bitches in champion class:
here again an impressive sight of 
these beautifully presented females, 
all in perfect condition.

Excellent for every body, of course !
My winner is very impressive, she 
combines femininy, substance, at-
titude and movement, her name is 
Mandinah Key to my Heart, truly a 
worthy winner !

DOMARKOMMENTAR
BEATRIX MAERKI CASANOVA

Veteran class bitches: 2 nice re-
presentatives in good shape for their 
age, both got excellent. The winner 
was Vindaloo Come Back.

The best moment of this day was 
decision for BOB and BOS:
2 outstanding afghans competing to-
gether in the ring, ’Riggs’ and ’Tosca’, 
so impressive and beautiful - thanks 
for having showed them under me, I 
will remember this moment forever!!!
Riggs BOB Tosca BOS

The Afghan Hounds showed at this 
show were overall very typical, with 
typical heads an expression,  good 
substance, angles, proportions, hard 
toplines and big feet. With two ex-
ceptions, temperament was typical 
and friendly and the silky coats well 
groomed.

I would like to say thank you to all in-
volved, the club who invited me, the 
exhibitors who showed under me, 
my perfect ring secretary, my ring 
steward and everybody who helped 
to arrange this beautiful weekend at 
Stömsholms castle

Yours truly Beatrix





SBIS  C.I.B.P.  SE UCH  DK UCH  
SE LCCH  NO LCCH  SE V-16  
MANDINAH KISMET

TRE NYA TITLAR 2018
Champion International 
Beauty and Performance 

C.I.B.P.
Svensk Lure Coursing Champion 

SE LCCH
Norsk Lure Coursing Champion 

NO LCCH

ÄGARE YVETTE CHARLESDOTTER

MULTI CH JANGEL’S HAWK EYE 
X MULTI CH MANDINAH IRRESISTIBLE WHISPER

FOTO CHRISTIAN MAGNUSSON & JENNY KRISTANSSON // AD BY MARIE PALMQVIST
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Vi är väldigt tacksamma att vi fått möjligheten att låna artiklar 
skrivna av veterinär Ingunn Solberg Eriksson.

Artiklarna ingår i en artikelserie, speciellt skrivna för Salukibladet, 
och i detta nummer kan ni läsa om hypersensitivitetsreaktion i ansiktet.

HYPERSENSITIVITETSREAKTION I ANSIKTET
Senast publicerad i Salukibladet nr 4 2018

- URTICARIA OCH ANGIOÖDEM
Urticaria (nässelfeber) och angioödem 
(svullnader på grund av vätskeansamling) är 
hypersensitivitetsreaktioner i huden, där im-
munförsvaret överreagerar mot stimuli som 
mediciner, vacciner, mat eller insektstick/-
bett. 

- SYMPTOM
Symptomen kommer plötsligt i form av 
svullnad, klåda och eventuellt röda utslag 
(urticaria). Om svullnaden går djupare, kall-
las det angioödem. Oftast uppstår det i hu-
vudregionen. Urticaria kan dock uppstå på 
hela kroppen. Vid angioödem och svullnad 
i luftvägarna kan hunden få svårt att andas.

- ORSAK
Vid urticaria överreagerar immunförsvaret 
på något ämne. Histamin utsöndras från 
mastceller och det gör att kärlen i området 
utvidgas och släpper genom vätska som ger 
ödem. Vanligtvist försvinner symptomen i 
loppet av ett dygn. Oftast hittar man inte den 
utlösande faktorn.

- DIAGNOSTIK
Diagnosen ställs vanligen mot bakgrund av 
symptomen. Om man tar prov från huden 
kan man se att kärlen i området är utvid-
gade.  Mikroskopi visar flera olika inflamma-
tionsceller, men vanligtvis inte eosinofila.

- BEHANDLING OCH PROGNOS
En enda behandling med kortison brukar 
vara effektivt, antingen som en injektion eller 
i tablettform. Om hunden fått allvarlig angi-
oödem och andningen hämmas, kan mer 
aggressiv behandling vara nödvändig. Det 
bästa är om man kan ta reda på vad som 
utlöste reaktionen, eftersom man då kan se 
till att det inte händer igen. 

Prognosen är oftast god. Enstaka hundar får 
en mer allvarlig utveckling med anafylaktisk 
chock, vilket måste behandlas omedelbart. 
Det är dock synnerligen sällan det blir så 
allvarligt.

- EOSINOFIL FURUNKULOS
Furunkulos är en inflammation i hårsäck-
arna. Vid eosinofil furunkulos är inflamma-
tionen orsakat av en viss typ av inflamma-
tionsceller som kallas eosinofila. Åkomman 
är ovanlig, men ses oftast hos unga, vuxna 
hundar av medelstora till stora raser. Hanar 
och tikar drabbas lika ofta. Vissa studier vi-
sar att åkomman är vanligare under vissa 
årstider (vår/sommar). Symptomen kommer 
i loppet av 24 timmar efter att hundarna har 
varit utomhus och blivit exponerade för det 
som utlöser reaktionen, oftast bara några 
timmar efteråt. Sannolikt är det en hypersen-
sitivitetsreaktion på ett insektsbett, dvs att 
kroppens immunförsvar överreagerar mot 
insektsbettet.

- SYMPTOM
Symptomen kommer plötsligt, inom 24 tim-
mar och ibland i loppet av några timmar. 
Hundarna får plötsligt bubblor i huden. Det 
vanligaste är att hunden får bubblorna på 
näsan, men de kan få det i hela ansiktet 
och mer sällan på andra ställen på kroppen. 
Ofta kliar dessa bubblor och klådan kan bli 
mycket intensiv. Hunden kan också uppleva 
smärta i området. Vissa individer påverkas 
allmänt, blir dämpade och äter dåligt. Några 
kan även få feber. Symptomen försvinner 
av sig själv i loppet av tre veckor, men rätt 
behandling förkortar besvären, samt dämpar 
klådan och smärtan. Obehandlat vill bubb-
lorna oftast spricka och det blir öppna väts-
kande sår. 

- ORSAK
Inte klarlagt, men man misstänker en hyper-
sensitivitetsreaktion mot insektstick/-bett. 

- DIAGNOSTIK
Diagnosen ställs mot bakgrund av informa-
tion från ägaren, undersökning av utsla-
gen, cellprov från området som man kollar 
på i mikroskop och eventuellt vävnadsprov 
(biopsi). Cellprov från huden visar flertal in-
flammationsceller av typen eosinofila, samt 
ett fåtal eller inga bakterier. Behandling med 
antibiotika (som ju bara hjälper mot bakte-
rier) har därför ingen effekt.

- BEHANDLING OCH PROGNOS
Behandlingen är kortison i form av tablet-
ter i 2-3 veckor. Särskilt i början bör dosen 
vara hög. Bättring ses vanligen i loppet av 
ett dygn efter behandlingsstart. I enstaka fall 
uppstår en sekundär bakteriell infektion. Det 
ses då många bakterier på cellprovet man 
kollar på i mikroskop. I så fall kan antibiotika 
vara nödvändigt, men då som ett tillägg till 
kortisonbehandling.

Det sista året har jag blivit kontaktat för råd av flertal salukiägare vars saluki fått ”bubblor” på näsan. Vissa 
har kliat och spruckit till vätskande sår. Vissa har stannat som bubblor eller som en stor svullnad tills de till 
slut försvunnit, med eller utan behandling. 

Även om jag inte tagit prov på de saluki som haft dessa problem, så är jag ganska säker på att det är tal 
om hypersensitivitetsreaktioner. Här beskriver jag två former för hypersensitivitetsreaktioner; urticaria och 
eosinofil furunkulos.

REFERENSER
Hnilica Keith A: Small Animal Dermatology 3rd ed. Elsevier; 2011.

Guaguère Èric, Prélaud Pascal; A Practical Guide To Canine Dermatology: Italy: Kalianxis; 
2008.

Foster Aiden, Foil Carol. BSAVA Manual of Small Animal Dermatology, 2nd ed. British Small 
Animal Veterinary Association; 2003.

Curtis C F, Bond R, Blunden A S, Thomson D G, McNeil P E & Whitbread T W (1995) Canine 
eosinophilic folliculitis and furunculosis in 3 cases.JSAP36, 119-123.
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*

13 JULI 15 JULI 16 JULI 
Stora blodiga sår och äntligen kortison insatt

17 JULI 
Full med skorpor

20 JULI 
Skorporna börjar lossna

25 JULI 
Nosryggen hårlös och rosafärgad

BILDER PÅ EOSINOFIL FURUNKULOS

16 JULI 
Ett enda stort otäckt blödande sår

Ett exempel till 
Foto Evy Indahl Fredhjem

Ytterligare ett exempel 
Foto Katarina Karlsson

Bilderna på den cremefärgade salukin visar hur snabbt det förvärras utan behandling.
Foto Roger & Alice Brinck
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SKK Göteborg Nordic 6/1 2018 // Foto Andrea Caputo

SvVK Boden officiell 24/3 2018 // Foto Yvonne Mukkavaara

SKK GÖTEBORG NORDIC 6/1 2018
Domare Gunnar Nymann, Danmark
Antal deltagande hundar: 5+14

BIM NORDIC SE UCH Mandinah Judgement Day
BH-2 R-NORDIC SE UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken I Bender

BIR NORDIC C.I.B. NORD UCH FI V-08 NORD JV-07 SE VV-17 
Mandinah Hopeless Whisper
BT-2 R-NORDIC SE & DK UCH SE LCCH SE V-17 Mandinah Key 
To My Heart
BT-3 CERT CHAMPIONAT NO UCH Jangel’s Kick’n Life
BT-4 R-CERT Khaos Ain’t Love A Bitch

SKK GÖTEBORG INTERNATIONELL 7/1 2018
Domare Marit Sunde, Norge
Antal deltagande hundar: 6+14

BIM CERT CACIB Leejoy’s Fire Fox
BH-2 SE UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken I Bender
BH-3 C.I.B. NORD & DK UCH, AR, RU, US, LT  & LV CH Simbad Ebn Rashida Von Haussman
BH-4 SE UCH Mandinah Judgement Day
R-CERT Khaos Love Rollercoaster

BIR CACIB SE & NO UCH Jangel’s Kick’n Life
BT-2 C.I.B. NORD UCH FI V-08 NORD JV-07 SE VV-17 Mandinah Hopeless Whisper
BT-3 CERT R-CACIB Awbari Licorice Raindrops
BT-4 R-CERT The Wones Blond Bombshell

SVVK BODEN OFFICIELL 24/3 2018
Domare Rasma Ergle, Lettland
Antal deltagande hundar: 3+3

BIM CERT Ingenue Touareg Of Azawad
BH-2 R-CERT Awbari Wow I’m Like Amazing

BIR CERT Gold’n Copper Fourfive Seconds
BT-2 R-CERT Gold’n Copper Life In Technicolor

SvVK Upplands Väsby Officiell 25/3 2018 // Foto Sven Westerblad 

SVVK UPPLANDS VÄSBY OFFICIELL 25/3 2018
Domare Iren Naarits, Estland
Antal deltagande hundar: 6+8

BIR BIS SE & FI UCH Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman
BH-2 SE & DK UCH SE V-16 Mandinah Kismet
BH-3 CERT Al Bittar Ebn Battal Von Haussman

BIM SE UCH Vindaloo See U
BT-2 CERT SE JV-17 Yasmin Bint Battal Von Haussman
BT-3 R-CERT Khaos Ain’t Love A Bitch
BT-4 SE UCH Khaos Zale Peace Of Light
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SvVK Sundsvall Officiell 7/4 2018 // Foto Elisabet Levén

SKK Sundsvall Nationell 8/4 2018 //  Foto Isa Söderkvist

SKK Västerås Nationell 28/4 2018 // Foto Sven Westerblad

SKK Malmö Internationell 31/3 2018 // Foto Cheettah Bengtsson 

SKK MALMÖ INTERNATIONELL 31/3 2018
Domare Tom Hehir
Antal deltagande hundar: 10+9

BIR CACIB NORD & NO UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken I 
Bender
BH-2 CERT R-CACIB Leejoy’s Fire Fox
BH-3 SE UCH Mandinah Judgement Day
BH-4 R-CERT Agha Djari’s Phenomenon

BIM CACIB SE & DK UCH Leejoy’s Delicious Delight
BT-2 R-CACIB C.I.B. SE, DK & FI UCH, NORD LCCH Mandinah 
Irresistible Whisper
BT-3 C.I.B. NORD UCH FI V-08 NORD JV-07 SE VV-17 Mandinah 
Hopeless Whisper

SVVK SUNDSVALL OFFICIELL 7/4 2018
Domare Christophe Coppel
Antal deltagande hundar: 4+5

BIM CERT Oshanameh’s Old Habits Die Hard
BH-2 R-CERT Leejoy’s Fire Fox
BH-3 SE & FI UCH Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman

BIR CERT SE JV-17 Yasmin Bint Battal Von Haussman
BT-2 C.I.C. SE UCH, SE & NO LCCH Khaos Gillianne
BT-3 SE UCH Vindaloo See U
BT-4 C.I.B. NORD UCH Here Comes The Day After Tomorrow

SKK SUNDSVALL NATIONELL 8/4 2018
Domare Tanya Ahlman-Stockmari
Antal deltagande hundar: 4+6

BIR BIG-4 SE & FI UCH Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman
BH-2 CERT Oshanameh’s Old Habits Die Hard

BIM SE UCH Vindaloo See U
BT-2 CERT SE JV-17 Yasmin Bint Battal Von Haussman
BT-3 C.I.C. SE UCH SE & NO LCCH Khaos Gillianne

SKK VÄSTERÅS NATIONELL 28/4 2018
Domare Jussi Liimatainen, Finland
Antal deltagande hundar: 10+7

BIR BIG-4 SE & DK UCH NORD JV-15 Mandinah King’s Speech
BH-2 FI & SE UCH Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman
BH-3 SE UCH Mandinah Judgement Day
BH-4 CERT SE JV-17 Jangel’s Gladiator

BIM CERT Yasmin Bint Battal Von Haussman
BT-2 R-CERT SE JV-16 Ingenue Azerbaijan
BT-3 SE UCH SE V-14 Back Tramp’s Black Sensation
BT-4 Kingsleah Wild At Heart
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SKK LIDKÖPING NORDIC 12/5 2018
Domare Eva Liljekvist Borg
Antal deltagande hundar: 4+5

BIR BIG-4 NORDIC SE UCH Mandinah Judgement Day
BH-2 R-NORDIC NORD & NO UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken 
I Bender
BH-3 CERT Khaos Love Rollercoaster
BH-4 R-CERT Punapaulan Palle

BIM NORDIC SE & DK UCH SE LCCH SE V-17 Mandinah Key To 
My Heart
BT-2 R-NORDIC SE & DK UCH Mandinah Karismatic Whisper 

SKK Lidköping Nordic 12/5 2018 // Foto Andrea Caputo

SvVK Hässleholm Officiell 19/5 2018 // Foto Cheettah Bengtsson

SKK Hässleholm Nordic 20/5 2018 // Foto

SVVK HÄSSLEHOLM OFFICIELL 19/5 2018
Domare Wim Wiersma
Antal deltagande hundar: 6+8

BIR NORD & NO UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken I Bender
BH-2 SE UCH Mandinah Judgement Day
BH-3 CERT SE JV-17 Jangel’s Gladiator

BIM SE UCH Vindaloo See U
BT-2 SE & DK UCH SE LCCH SE V-17 Mandinah Key To My Heart
BT-3 CERT CHAMPIONAT EE & LV CH SE JV-14 Oshanameh’s My 
Oh My
BT-4 R-CERT Leejoy’s Faithful Flavia 

SKK HÄSSLEHOLM NORDIC 20/5 2018
Domare Torbjörn Skaar
Antal deltagande hundar: 6+5

BIM NORDIC C.I.B. SE & DK UCH Eyes Gazing You Talkin’ To Me
BH-2 R-NORDIC NORD & NO UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken 
I Bender 
BH-3 SE UCH Mandinah Judgement Day
BH-4 CERT Agha Djari’s Phenomenon

BIM NORDIC SE UCH Vindaloo See U
BT-2 R-NORDIC SE & DK UCH SE LCCH SE V-17 Mandinah Key To 
My Heart
BT-3 C.I.B. NORD UCH FI V-08 NORD JV-07 SE VV-17 Mandinah 
Hopeless Whisper
BT-4 CERT Celestian Seeking Millionaire

SKK PITEÅ NATIONELL 26/5 2018
Domare Zafra Sirio
Antal deltagande hundar: 4+2

BIM SE & FI UCH Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman
BH-2 CERT Awbari Wow I’m Like Amazing

BIR BIG-2 CERT Yasmin Bint Battal Von Haussman
BT-2 R-CERT Gold’n Copper Fourfive Seconds 
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SKK Gimo Nordic 27/5 2018 // Foto Saori Wohlin

SvVK Tånga Hed Officiell 16/6 2018 // Foto Cheettah Bengtsson

SKK GIMO NORDIC 27/5 2018
Domare Jan Törnblom
Antal deltagande hundar: 1+5

BIM NORDIC SE & DK UCH NORD JV-15 Mandinah King’s Speech

BIR BIG-4 CERT NORDIC Xanaghan’s Paradis Blomma
BT-2 R-NORDIC C.I.C. SE UCH SE & NO LCCH Khaos Gillianne
BT-3 R-CERT Khaos Ain’t Love A Bitch
BT-4 NORD LCCH Vindaloo Magic U 

SKK NORRKÖPING NATIONELL 3/6 2018
Domare Michael Gadsby
Antal deltagande hundar: 7+4

BIM SE UCH Mandinah Judgement Day
BH-2 Agha Djari’s Kiss ’n Tell
BH-3 C.I.B. SE & DK UCH Eyes Gazing You Talkin’ To Me
BH-4 SE UCH Kingsleah Angel Dust
CERT Kingsleah Blueberry Breeze
R-CERT Punapaulan Palle

BIR BIG-4 CERT Kingsleah Wild At Heart
BT-2 SE UCH Vindaloo Come Back
BT-3 R-CERT Stralucire Shaula Aurora 

SKK VÄNERSBORG NORDIC 9/6 2018
Domare Eli-Marie Klepp
Antal deltagande hundar: 4+6

BIM NORDIC SE, FI & DK UCH Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman
BH-2 CERT R-NORDIC Gold’n Copper Music Of The Nights
BH-3 R-CERT Khaos Love Rollercoaster

BIR NORDIC SE & NO UCH Gold’n Copper Stay ’t Night
BT-2 CERT R-NORDIC Yasmin Bint Battal Von Haussman 

SKK LEKSAND NATIONELL 10/6 2018
Domare Tomas Rohlin
Antal deltagande hundar: 5+8

BIR BIG-4 CERT Jangel’s I Temptation
BH-2 SE UCH Kingsleah Blueberry Breeze
BH-3 R-CERT SE JV-17 Jangel’s Gladiator
BH-4 SE & DK UCH NORD JV-15 Mandinah King’s Speech

BIM CERT Kingsleah Wild At Heart 
BT-2 SE UCH Vindaloo Come Back
BT-3 R-CERT Xanaghan’s Paradis Blomma
BT-4 SE UCH Vindaloo See U 

SVVK TÅNGA HED OFFICIELL 16/6 2018
Domare Karin Hedberg
Antal deltagande hundar: 9+8

BIR NORD & NO UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken I Bender
BH-2 SE UCH Kingsleah Angel Dust
BH-3 CERT Khaos Love Rollercoaster
BH-4 SE & DK UCH SE VV-17 Moorflower’s Capolavoro

BIM SE & DK UCH SE LCCH SE V-17 Mandinah Key To My Heart
BT-2 SE & DK UCH Afshar Mousse Au Chocolat
BT-3 SE & DK UCH Mandinah Karismatic Whisper
BT-4 SE UCH Scaramis U Remember Me 
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SKK VÄNNÄS NATIONELL 16/6 2018
Domare Kristin Kerem
Antal deltagande hundar: 3+4

BIM SE & FI UCH, LT & RU CH Shou Gerat Shelkovy Veter
BH-2 CERT Awbari Wow I’m Like Amazing

BIR BIG-2 C.I.C. SE UCH SE & NO LCCH Khaos Gillianne 
BT-2 CERT Gold’n Copper Queen Of The Night
BT-3 R-CERT Charming Queen Faradella 

SKK Vännäs Nationell 16/7 2018 // Foto Lena Larsson

SVVK VÄNNÄS OFFICIELL 17/6 2018
Domare Annette Bystrup
Antal deltagande hundar: 3+3

BIM CERT Charm Son Of Wind Faradella
BH-2 R-CERT Awbari Wow I’m Like Amazing
BH-3 SE & FI UCH LT & RU CH Shou Gerat Shelkovy Veter

BIR C.I.C. SE UCH SE & NO LCCH Khaos Gillianne 
BT-2 CERT Charming Queen Faradella
BT-3 SE UCH Vindaloo See U 

SvVK Vännäs Officiell 17/6 2018 // Foto Lena Larsson

SKK GÄLLIVARE NORDIC 30/6 2018
Domare Gunnar Norlin
Antal deltagande hundar: 6+3

BIM NORDIC C.I.B. NORD UCH EE, LV & RU CH SE LCCH SE JV-
12 Celestian I Want It All
BH-2 CERT R-NORDIC Awbari Wow I’m Like Amazing
BH-3 R-CERT Scented California Gold Rush

BIM CERT NORDIC CHAMPIONAT Gold’n Copper Fourfive Se-
conds 

SKK ALFTA NATIONELL 30/6 2018
Domare Barbara Ruth Smith
Antal deltagande hundar: 4+3

BIR SE UCH Jangel’s I Temptation
BH-2 SE UCH Kingsleah Blueberry Breeze
BH-3 CERT Back Tramp’s Black Sabbath
BH-4 R-CERT Moorflower’s Man In The Moon

BIM CERT Kingsleah Wild At Heart
BT-2 C.I.B. NORD UCH Here Comes The Day After Tomorrow  

SKK BORÅS NATIONELL 1/7 2018
Domare Regina Tromp-Prujin
Antal deltagande hundar: 6+4

BIM NORD & NO UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken I Bender
BH-2 SE & DK UCH SE & NO LCCH SE V-16 Mandinah Kismet

BIR BIG-2 SE & DK UCH SE LCCH SE V-17 Mandinah Key To My Heart
BT-2 SE & DK UCH Mandinah Karismatic Whisper 

SKK TVÅÅKER NORDIC 6/7 2018
Domare Lyn Appleby
Antal deltagande hundar: 7+9
BIM CERT NORDIC SE JV-17 Jangel’s Gladiator
BH-2 R-NORDIC C.I.B. SE & DK UCH Eyes Gazing You Talkin’ To 
Me
BH-3 NORD & NO UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken I Bender
BH-4 R-CERT Clesnov’s Amjad Jalil
BIR NORDIC SE & DK UCH SE LCCH SE V-17 Mandinah Key To 
My Heart
BT-2 R-NORDIC SE, NO & DK UCH NO V-17 Jangel’s Kick’n Life
BT-3 CERT CHAMPIONAT NO UCH Gold’n Copper Goodgirl Gone-
bad
BT-4 SE & DK UCH Mandinah Karismatic Whisper
R-CERT Avada Kedavra   

SKK Tvååker Nordic 6/7 2018 // Foto Cheettah Bengtsson
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SKK Tvååker Nationell 7/7 2018 // Foto Cheettah Bengtsson

SKK TVÅÅKER NATIONELL 7/7 2018
Domare Mikael Nilsson
Antal deltagande hundar: 6+8

BIR BIG-3 NORD & NO UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken I 
Bender
BH-2 C.I.B. SE & DK UCH Eyes Gazing You Talkin’ To Me
BH-3 CERT Clesnov’s Amjad Jalil
BH-4 R-CERT SE JV-17 Jangel’s Gladiator

BIM SE & DK UCH SE LCCH SE V-17 Mandinah Key To My Heart
BT-2 SE, NO & DK UCH NO V-17 Jangel’s Kick’n Life
BT-3 CERT Avada Kedavra
BT-4 SE UCH Vindaloo Come Back 

SvVK Råneå Officiell 15/7 2018 // Foto Maud Virf

SvA Strömsholm Officiell 28/7 2018 // Foto Maud Fast

SKK PITEÅ INTERNATIONELL 14/7 2018
Domare Phil Thompson
Antal deltagande hundar: 8+5

BIR CERT CACIB CHAMPIONAT Leejoy’s Fire Fox
BH-2 R-CACIB SE, NO & FI UCH Gold’n Copper MR Valentine
BH-3 R-CERT Awbari Wow I’m Like Amazing
BH-4 SE, NO & FI UCH Chawwa’s Camelot 

BIM CACIB SE & FI UCH Sheralji Queen Of Revenge
BT-2 CERT Gold’n Copper Life In Technicolor
BT-3 R-CERT R-CACIB Nabila’s Night Fairy Of Narnia
BT-4 SE UCH Gold’n Copper Fourfive Seconds 

SVVK RÅNEÅ OFFICIELL 15/7 2018
Domare Paulo Coelho
Antal deltagande hundar: 4+5

BIR SE UCH Leejoy’s Fire Fox
BH-2 CERT CHAMPIONAT NO & FI UCH Chawwa’s Camelot
BH-3 R-CERT Awbari Wow I’m Like Amazing

BIM CERT Gold’n Copper Girl On Fire
BT-2 R-CERT Gold’n Copper Life In Technicolor
BT-3 SE UCH Gold’n Copper Fourfive Seconds 

SKK VÄSTERÅS NORDIC 21/7 2018
Domare Eva Liljekvist Borg - Antal deltagande hundar: 4+5

BIR BIG-2 NORDIC C.I.B. SE, NO & DK UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-2 R-NORDIC C.I.B. SE, FI & DK UCH Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman
BH-3 CERT Awbari Minty Snow Sparkles

BIM CERT NORDIC Kingsleah Wild At Heart
BT-2 R-NORDIC C.I.C. SE UCH SE & NO LCCH Khaos Gillianne
BT-3 R-CERT Yasmin Bint Battal Von Haussman
BT-4 NORD LCCH Vindaloo Magic U

SVA STRÖMSHOLM OFFICIELL 28/7 2018
Domare Beatrix Märki Casanova
Antal deltagande hundar: 18+18

BIR CERT CHAMPIONAT AU, GB & LU CH Alaqadar Rigoletto
BH-2 C.I.B. NORD UCH Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman
BH-3 NORD & NO UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken I Bender 
BH-4 C.I.B.P. SE & DK UCH SE & NO LCCH SE V-16 Mandinah 
Kismet 
R-CERT Esbelto’s Hermes

BIM SE & DK UCH SE LCCH SE V-17 Mandinah Key To My Heart
BT-2 CERT CHAMPIONAT Khaos Ain’t Love A Bitch
BT-3 R-CERT SE JV-17 Yasmin Bint Battal Von Haussman
BT-4 Kingsleah Wild At Heart 

SKK TVÅÅKER NORDIC 6/7 2018
Domare Lyn Appleby
Antal deltagande hundar: 7+9
BIM CERT NORDIC SE JV-17 Jangel’s Gladiator
BH-2 R-NORDIC C.I.B. SE & DK UCH Eyes Gazing You Talkin’ To 
Me
BH-3 NORD & NO UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken I Bender
BH-4 R-CERT Clesnov’s Amjad Jalil
BIR NORDIC SE & DK UCH SE LCCH SE V-17 Mandinah Key To 
My Heart
BT-2 R-NORDIC SE, NO & DK UCH NO V-17 Jangel’s Kick’n Life
BT-3 CERT CHAMPIONAT NO UCH Gold’n Copper Goodgirl Gone-
bad
BT-4 SE & DK UCH Mandinah Karismatic Whisper
R-CERT Avada Kedavra   
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SvVK Strömsholm Officiell 29/7 2018 // Foto Maud Fast

SVVK STRÖMSHOLM OFFICIELL 29/7 2018
Domare Göran Bodegård
Antal deltagande hundar: 22+12

BIR CERT CHAMPIONAT Amal Salang Dreams Come True
BH-2 SE UCH Jangel’s I Temptation
BH-3 C.I.B. SE, FI & DK UCH Eyes Gazing You Talkin’ To Me
BH-4 SE UCH AU, GB & LU CH Alaqadar Rigoletto
R-CERT Esbelto’s It Is Disturbing

BIM CERT Kingsleah Wild At Heart 
BT-2 SE UCH Khaos Zale Peace Of Light
BT-3 C.I.C. SE UCH SE & NO LCCH Khaos Gillianne

SKK Märsta Internationell 4/8 2018 // Foto Lena Larsson

SVVK SVENSTAVIK OFFICIELL 4/8 2018
Domare Outi Piisi-Putta
Antal deltagande hundar: 5+4

BIR SE UCH Jangel’s I Temptation
BH-2 CERT Esbelto’s It Is A Dream Team
BH-3 SE, DK, FI & NO UCH Esbelto’s I’m Worth The Wait

BIM CERT Esbelto’s Coco Chanel
BT-2 SE & NO UCH Esbelto’s Norway’s Picture Perfect 

SKK RANSÄTER NORDIC 29/7 2018
Domare Gunnar Norlin
Antal deltagande hundar: 2+4

BIM CERT NORDIC Afshar Man In The Moon
BH-2 R-CERT R-NORDIC Clesnov’s Amjad Jalil

BIR NORDIC SE, NO & DK UCH NO V-17  Jangel’s Kick’n Life
BT-2 R-NORDIC SE & DK UCH Afshar Mousse Au Chocolat
BT-3 CERT CHAMPIONAT NORD LCCH Vindaloo Magic U
BT-4 R-CERT Mahadi’s Marquesa Gilthoniel 

SKK MÄRSTA INTERNATIONELL 4/8 2018
Domare Guido Schäfer
Antal deltagande hundar: 5+4

BIR CACIB SE UCH Mandinah Judgement Day
BH-2 R-CACIB SE UCH Awbari Minty Snow Sparkles
BH-3 C.I.B. SE & DK UCH Eyes Gazing You Talkin’ To Me
BH-4 SE & DK UCH NORD JV-15 Mandinah King’s Speech

BIM C.I.C. SE UCH SE & NO LCCH Khaos Gillianne
BT-2 CACIB SE UCH Xanaghan’s Paradis Blomma 

SKK SVENSTAVIK NORDIC 5/8 2018
Domare Ingela Kyrklund
Antal deltagande hundar: 6+3

BIR NORDIC SE UCH Jangel’s I Temptation
BH-2 CERT R-NORDIC Esbelto’s It Is A Dream Team 
BH-3 R-CERT Moving Back From Space
BH-4 SE, DK, FI & NO UCH Esbelto’s I’m Worth The Wait

BIM CERT NORDIC Gold’n Copper Queen Of The Night
BT-2 R-CERT R-NORDIC SE & NO UCH Esbelto’s Norway’s Picture 
Perfect 

SKK ASKERSUND NATIONELL 11/8 2018
Domare Gunilla Sandberg
Antal deltagande hundar: 4+3

BIM SE UCH Kingsleah Angel Dust
BH-2 CERT SE UCH Afshar Man In The Moon

BIR CERT Kingsleah Chateau Margaux
BT-2 SE & DK UCH Afshar Mousse Au Chocolat
BT-3 SE UCH Vindaloo Come Back 

SVVK BJURHOLM OFFICIELL 11/8 2018
Domare Eli-Marie Klepp
Antal deltagande hundar: 1+4

BIR SE UCH Gold’n Copper Fourfive Seconds
BT-2 C.I.C. SE UCH SE & NO LCCH Khaos Gillianne
BT-3 CERT Gold’n Copper Life In Technicolor 
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SKK Eskilstuna Nationell 18/8 2018 // Foto Lena Larsson

SvVK Ronneby Officiell 11/8 2018 // Foto Dan GW Hansson

SKK Ronneby Nationell 12/8 2018 // Foto Claes Törnkvist

SVVK RONNEBY OFFICIELL 11/8 2018
Domare Marco Sistermann
Antal deltagande hundar: 1+5

BIM CERT Agha Djari’s Phenomenon

BIR SE, DK & NO UCH NO V-17 Jangel’s Kick’n Life
BT-2 CERT CHAMPIONAT Enigma Dreams I Am Divine
BT-3 R-CERT Jo-Kin’s Exotic Birds Do Not Tweet
BT-4 SE UCH EE & LV CH SE JV-14 Oshanameh’s My Oh My 

SKK RONNEBY NATIONELL 12/8 2018
Domare Anette Edlander
Antal deltagande hundar: 2+5

BIM CERT Agha Djari’s Phenomenon
BH-2 R-CERT Back Tramp’s Black Shadow

BIR SE & NO UCH Enigma Dreams I Am Divine
BT-2 SE, DK & NO UCH NO V-17 Jangel’s Kick’n Life  

SKK ESKILSTUNA NATIONELL 18/8 2018
Domare Svein Bjarn Helgesen
Antal deltagande hundar: 10+8

BIM SE UCH Jangel’s I Temptation
BH-2 SE UCH Mandinah Judgement Day
BH-3 CERT SE JV-17 Jangel’s Gladiator
BH-4 SE UCH Leejoy’s Fire Fox
R-CERT Back Tramp’s Black Sabbath

BIR C.I.C. SE UCH SE & NO LCCH Khaos Gillianne
BT-2 SE UCH Xanaghan’s Paradis Blomma
BT-3 CERT Kingsleah Wild At Heart
BT-4 SE UCH Vindaloo Come Back
R-CERT Awbari Candy Moonflower 

SKK ÖVERKALIX NATIONELL 19/8 2018
Domare Marianne Holm, Sverige
Antal deltagande hundar: 3+1

BIR BIG-4 CERT CHAMPIONAT EE & FI UCH Punapaulan Lauta-
mies
BH-2 R-CERT Scaramis Night To Remember

BIM CERT Punapaulan Priitta 

SKK NORRKÖPING NORDIC 19/8 2018
Domare Tino Pehar
Antal deltagande hundar: 7+5

BIR BIG-2 NORDIC SE UCH Mandinah Judgement Day
BH-2 R-NORDIC C.I.B.P. SE & DK UCH SE & NO LCCH SE V-16 
Mandinah Kismet
BH-3 SE UCH Jangel’s I Temptation
BH-4 CERT Khaos d’ Dreamlover

BIM CERT NORDIC Kingsleah Wild At Heart
BT-2 R-CERT R-NORDIC Awbari Candy Moonflower
BT-3 SE UCH Vindaloo Come Back
BT-4 Leejoy’s Faithful Flavia 
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SvVK Tånga Hed Officiell 8/9 2018 // Foto Sven Westerblad

SKK Sandviken Nordic 2/9 2018 // Foto Sven Westerblad

SKK VISBY NATIONELL 25/8 2018
Domare Kitty Sjöng, Danmark
Antal deltagande hundar: 2+5

BIR BIG BIS-3 CERT CHAMPIONAT Onur Ebn Rashida Von Hauss-
man
BH-2 NORD & NO UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken I Bender

BIM JEUW-15 SE & NO UCH Alaqadar Courtesan
BT-2 SE & DK UCH SE LCCH SE V-17 Mandinah Key To My Heart
BT-3 C.I.B. NORD UCH FI V-08 NORD JV-07 SE VV-17 Mandinah 
Hopeless Whisper 
BT-4 CERT Malak Bint Onur Von Haussman

SKK LJUNGSKILE NATIONELL 25/8 2018
Domare Liz-Beth Liljekvist, Sverige
Antal deltagande hundar: 6+4

BIR BIG C.I.B. SE, DK & NO UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-2 CERT Niji Kahani Bad To The Bone Of Mihd
BH-3 R-CERT Moving Back From Space
BH-4 SE UCH Afshar Man In The Moon

BIM CERT Phillmarspicehill Jadore Of Mihdian
BT-2 R-CERT Moving Backstage Girl
BT-3 Golddragon Born To Run
BT-4 SE & DK UCH Afshar Mousse Au Chocolat 

SKK VISBY INTERNATIONELL 26/8 2018
Domare Lotte Jörgensen, Danmark
Antal deltagande hundar: 2+5

BIR BIG CACIB Onur Ebn Rashida Von Haussman
BH-2 R-CACIB NORD & NO UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken I 
Bender

BIM CACIB SE & DK UCH SE LCCH SE V-17 Mandinah Key To My 
Heart
BT-2 CERT R-CACIB Malak Bint Onur Von Haussman
BT-3 C.I.B. NORD UCH FI V-08 NORD JV-07 SE VV-17 Mandinah 
Hopeless Whisper
BT-4 JEUW-15 SE & NO UCH Alaqadar Courtesan 

SKK ÖLAND NATIONELL 1/9 2018
Domare Marie Gadolin, Sverige
Antal deltagande hundar: 2+3

BIM CERT Back Tramp’s Black Shadow

BIR CERT Jo-Kin’s Exotic Birds Do Not Tweet 
BT-2 SE & DK UCH Afshar Mousse Au Chocolat 

SKK SANDVIKEN NORDIC 2/9 2018
Domare Kurt Nilsson, Sverige
Antal deltagande hundar: 6+3

BIR BIG-3 NORDIC C.I.B. SE, DK & FI UCH Al-Wahid Ebn Nacira 
Von Haussman
BH-2 CERT R-NORDIC SE JV-17 Jangel’s Gladiator
BH-3 R-CERT Back Tramp’s Black Sabbath
BH-4 SE UCH Jangel’s I Temptation

BIM NORDIC C.I.C. SE UCH SE & NO LCCH Khaos Gillianne
BT-2 CERT R-NORDIC Yasmin Bint Battal Von Haussman

SVVK TÅNGA HED OFFICIELL 8/9 2018
Domare Agneta Doverholt, Sverige
Antal deltagande hundar: 6+5

BIR C.I.B. SE, DK & FI UCH Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman 
BH-2 CERT Khaos d’ Dreamlover 
BH-3 SE & NO UCH Bar Kin’s Tough Enough
BH-4 SE & DK UCH Khaos Love Rollercoaster 
R-CERT Bar Kin’s Golden Heart

BIM CERT Yasmin Bint Battal Von Haussman
BT-2 SE & DK UCH Afshar Mousse Au Chocolat
BT-3 R-CERT Alphaville’s Frozen Asset 
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SKK GIMO NATIONELL 9/9 2018
Domare Anette Bystrup
Antal deltagande hundar: 3+3

BIR BIG-2 C.I.B. SE, DK & NO UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-2 CERT Back Tramp’s Black Sabbath
BH-3 SE UCH Leejoy’s Fire Fox

BIM C.I.C. SE UCH SE & NO LCCH Khaos Gillianne
BT-2 CERT CHAMPIONAT Jangel’s Dream Come True
BT-3 SE UCH SE V-14 Back Tramp’s Black Sensation 

SVVK BODEN OFFICIELL 22/9 2018
Domare Göran Bodegård, Sverige - Antal deltagande hundar: 5+5

BIR CERT Awbari Wow I’m Like Amazing

BIM CERT Gold’n Copper Life In Technicolor
BT-2 SE UCH Gold’n Copper Fourfive Seconds

SKK Gimo Nationell 9/9 2018 // Foto Pia Corneliusson

SvVK Boden Officiell 22/9 2018 // Foto Yvonne Mukkavaara

SKK ESLÖV NATIONELL 23/9 2018
Domare Per Lundström, Sverige - Antal deltagande hundar: 4+4

BIR BIG-2 NORD & NO UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken I 
Bender 

SvVK Enköping Officiell 14/10 2018 // Foto Saori Wohlin

SKK Stockholm Nordic 9/12 2018 // Foto Maud Fast

SKK SUNDSVALL INTERNATIONELL 7/10 2018
Domare Anthony Moran - Antal deltagande hundar: 4+3

BIM CACIB SE UCH Mandinah Judgement Day
BH-2 R-CACIB SE & DK UCH NORD JV-15 Mandinah King’s 
Speech
BH-3 SE UCH Awbari Minty Snow Sparkles
BH-4 CERT SE JV-17 Jangel’s Gladiator

BIR CACIB SE UCH Xanaghan’s Paradis Blomma
BT-2 SE UCH Vindaloo Come Back
BT-3 CERT Jangel’s Eye Candy 

SVVK ENKÖPING OFFICIELL 14/10 2018
Domare Ellisabet Janzon - Antal deltagande hundar: 10+6

BIR CERT IT CH Xenos Sandor
BH-2 C.I.B. SE, DK & NO UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-3 C.I.B.P. SE & DK UCH SE & NO LCCH SE V-16 Mandinah 
Kismet
BH-4 R-CERT Khaos d’ Dreamlover

BIM SE UCH Vindaloo Come Back 
BT-2 CERT CHAMPIONAT FI & NO UCH Elsto Someone Like You
BT-3 SE UCH Jangel’s Dream Come True
BT-4 R-CERT Kingsleah Wild At Heart 

SKK VÄXJÖ INTERNATIONELL 4/11 2018
Domare Wera Hubental
Antal deltagande hundar: 9+8

BIR BIG BIS-3 CERT CACIB IT CH Xenos Sandor
BH-2 R-CACIB SE UCH Mandinah Judgement Day 
BH-3 SE & DK UCH SE VV-17 Moorflower’s Capolavoro 
BH-4 R-CERT Bar Kin’s Golden Heart

BIM CACIB SE UCH Khaos Zale Peace Of Light 
BT-2 R-CACIB SE & DK UCH SE LCCH SE V-17 Mandinah Key To 
My Heart 
BT-3 CERT Khaos Red Reward Of Faith
BT-4 SE UCH Vindaloo Come Back 

SKK STOCKHOLM NORDIC 9/12 2018
Domare Jeff Horswell - Antal deltagande hundar: 16+10

BIM CERT NORDIC SE V-18 IT CH NO V-18 Xenos Sandor
BH-2 R-NORDIC NORD & NO UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken 
I Bender
BH-3 R-CERT Awbari Wow I’m Like Amazing
BH-4 SE & DK UCH NORD JV-15 Mandinah King’s Speech
BIR CERT NORDIC SE V-18 Jo-Kin’s Exotic Birds Do Not Tweet

BT-2 R-NORDIC SE UCH Khaos Zale Peace Of Light 
BT-3 SE UCH Xanaghan’s Paradis Blomma
BT-4 SE VV-18 C.I.B. NORD UCH FI V-08 NORD JV-07 SE VV-17 
SE VV-18 Mandinah Hopeless Whisper
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LURE COURSINGRESULTAT 2018
Foto Kjell-Rickard Brevik, Helena Wiström & Camilla Fritz

1. 305 p - CERT - Khaos d’Dreamlover (h)
2. 303 p - SE LCCH SE & DK UCH SE V-16 Mandinah Kismet (h)
3. 288 p - Khaos Love Rollercoaster (h)
4. 278 p - Oshanameh’s No Name No Blame, DK (t)
5. 258 p - Punapaulan Palle (h)

HOVDALA, NATIONELLT PROV 8 APRIL
Årets första lure coursing-prov var för andra året i rad förlagt till Hovdala 
slott, Hässleholm. För provet gällde också uttagning till EM. Dömde 
gjorde Jonny Hedberg, Thomas Klokkerhaug och Mats Carlsson.

Afghanhundarna (3+4) var först till start. Morgonen var ordentligt kylsla-
gen med någon minusgrad. Till andra loppet hade vi högsommar med 
varm sol och svalkande vindar. Provet genomfördes på två fält där det 
ena mätte konditionen och det andra fältet var tekniskt. Våra afghan-
hundar var först till start och klarade båda fälten galant!

På första plats med Cert placerade sig den duktiga danska tiken Puna-
paulan Odette och på andra plats med Cert och Championat placerade 
sig hanen SE & DK UCH SE V-16 Mandinah Kismet.

1. 339 p - CERT - Punapaulan Odette, DK (t)
2. 321 p - CERT - CH - SE & DK UCH SE V-16 Mandinah Kismet (h)
3. 313 p - Khaos Love Rollercoaster (h)
4. 306 p - Khaos d’Dreamlover (h)
5. 293 p - Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t)
6. 288 p - Oshanameh’s No Name No Blame, DK (t)
7. 286 p - NORD LCCH Punapaulan Oline, DK (t) 

HOVDALA, NATIONELLT PROV 15 APRIL
Årets andra lure coursing-prov var också förlagt till vackra Hovdala 
slott, Hässleholm. Även här gällde uttagning till EM. Dömde gjorde Ing-
rid Ekholm Ydreborg och Robert Dirksen.

Afghanhundarna var även på detta prov först till start (4+1). Vädret var 
inte det bästa utan ganska molnigt och hundarna blev mycket blöta och 
smutsiga, eftersom det hade regnat under natten.  Vädret förblev oför-
ändrat under hela dagen till skillnad mot föregående helg. Men inget 
kunde påverka våra härliga hundar negativt utan alla genomförde pro-
vet utan problem.

På första plats med Cert kom den unga duktiga hanen 
Khaos d’Dreamlover.

Text Yvette Charlesdotter

Första plats med CERT
Punapaulan Odette 

Foto Kirsten Sanne Nielsen

Andra plats med CERT och CHAMPIONAT
Mandinah Kismet

Foto Anders Pettersson

Första plats med CERT
Khaos d’Dreamlover 

Foto Anders Junkergård
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KATRINEHOLM, NATIONELLT PROV 13 MAJ
Årets tredje lure coursing-prov var förlagt till Katrineholm. Dömde gjor-
de Lars-Göran Larsson och Susanne Leifors. Åtta afghanhundar deltog 
i provet (4+4)

Vädret var strålande med lagom varm sol och svalkande vindar. Stäm-
ningen var på topp och provet flöt på perfekt. Ett stort tack till alla funk-
tionärer!

Eftersom det var åtta deltagande afghanhundar delades två Cert ut, 
som gick till kullsyskonen Khaos d’Dreamlover och Khaos Love Rol-
lercoaster.

1. 332 p - CERT - Khaos d’Dreamlover (h)
2. 329 p - SE LCCH SE & DK UCH Mandinah Key To My Heart (t)
3. 324 p - CERT - Khaos Love Rollercoaster (h)
4. 322 p - SE & NO LCCH SE & DK UCH SE V-16 Mandinah Kismet (h)
5. 317 p - SE & DK UCH Mandinah Karismatic Whisper (t)
6. 315 p - Punapaulan Palle (h)
7. 270 p - Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t) 
0. Awbari Take A Bow (t) - Ej i mål lopp 2

Första plats med CERT - Khaos d’Dreamlover 
Tredje plats med CERT - Khaos Love Rollercoaster

Foto Birgitta Strömberg

ÖSTERSUND, NATIONELLT PROV 9 JUNI
Årets fjärde lure coursing-prov var förlagt till Gräfsåsen, Östersund. 
Dömde gjorde Mats Carlsson och Yvette Charlesdotter. Fyra afghan-
hundar deltog i provet (3+1).

Väder och fält var mycket bra och allt flöt på utmärk!

På första plats med Cert placerade sig den duktiga finska hanen 
Chawwa’s Ciryon.

1. 343 p - CERT - Chawwa’s Ciryon, FI (h)
2. 323 p - NORD UCH Chawwa’s Camelot, FI (h)
3. 320 p - Chawwa’s Carmilla, FI (t)
4. 297 p - Khaos d’Dreamlover (h)Första plats med CERT - Chawwa’s Ciryon, FI

Foto Marko Pessi

AVESTA, NATIONELLT PROV 14 JULI
Årets femte lure coursing-prov var förlagt till Avesta. På grund av vär-
men blev det endast ett lopp! Dömde gjorde Susanne Leifors och Tho-
mas Brandt. Sju afghanhundar deltog i provet (5+2).

Det var ett bra fält och funktionärerna gjorde ett kanonjobb i värmen. 
Ändå tråkigt med endast ett lopp, men hundarnas säkerhet kommer 
alltid i första hand.

På första plats med Cert placerade sig Khaos d’Dreamlover och på 
andra plats också med Cert kullbrodern SE & DK UCH Khaos Love 
Rollercoaster.

1. 162 p - CERT - Khaos d’Dreamlover (h)
2. 159 p - CERT - SE & DK UCH Khaos Love Rollercoaster (h)
3. 153 p - SE JV-14,-15 Caravan Din Damour (h)
4. 151 p - C.I.B.P. SE & NO LCCH SE & DK UCH SE V-16 Mandinah 
Kismet (h)
5. 141 p - Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t)
6. 130 p - Punapaulan Palle (h)
7. 126 p - SE & DK UCH Khaos La Peregrina (t)

Första plats med CERT - Khaos d’Dreamlover 
Andra plats med CERT - Khaos Love Rollercoaster

Foto Anders Junkergård



86

BODEN, NATIONELLT PROV 15 SEPTEMBER
Årets sjätte lure coursing-prov var förlagt till Boden. Dömde gjorde Per 
Nordahl och Lars-Göran Larsson. Tre afghanhundar deltog i provet 
(2+1). 

På första plats med Cert placerade sig den finska hanen 
Chawwa’s Ciryon.

1. 319 p - CERT - Chawwa’s Ciryon, FI (h)
2. 313 p - NORD UCH Chawwa’s Camelot, FI (h)
3. 304 p - Chawwa’s Carmilla, FI (t)

Första plats med CERT - Chawwa’s Ciryon, FI
Foto Marko Pessi

TORNE, NATIONELLT PROV 29 SEPTEMBER
Årets sjunde lure coursing-prov var förlagt till Torne. Dömde gjorde Ca-
milla Johansson, SE och Karin Kock, DK. Fyra afghanhundar deltog i 
provet (3+1)

På första plats med Cert placerade sig 
SE & DK UCH Khaos Love Rollercoaster.

1. 334 p - CERT - SE & DK UCH Khaos Love Rollercoaster (h)
2. 322 p - Khaos d’Dreamlover (h) 
3. 318 p - SE JV-14,-15 Caravan Din Damour (h)
4. 248 p - Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t)

Första plats med CERT - Khaos Love Rollercoaster
Foto Christian Magnusson

KATRINEHOLM, INTERNATIONELLT PROV 6 OKTOBER
Årets åttonde och sista lure coursing-prov var förlagt till Bronäs gård, 
Katrineholm. Här fanns härliga grisar, får, höns och hästar att beskåda.

Provet genomfördes på två ganska tuffa fält. Dömde gjorde Heli Kyr-
önkari (FI), Emese G’ollai (HU), Geir Hammer (NO) och Mats Carlsson 
(SE). För att vara i början av oktober hade vi tur med vädret som bjöd 
på uppehåll och härligt friska vindar.

Sju afghanhundar deltog i provet (5+2). På första plats med CACIL pla-
cerade sig SE & DK UCH Khaos Love Rollercoaster och på andra plats 
med R-cacil kullbrodern Khaos d’Dreamlover. På tredje plats med Cert 
och Championat placerade sig Leejoy’s Glorious Gem och på fjärde 
plats med Cert SE JV-14,-15 Caravan Din Damour.

1. 309 p - CACIL - SE & DK UCH Khaos Love Rollercoaster (h)
2. 307 p - R-CACIL - Khaos d’Dreamlover (h) 
3. 300 p - CERT - CH - SE UCH Leejoy’s Glorious Gem (t)
4. 297 p - CERT - SE JV-14,-15 Caravan Din Damour (h)
5. 289 p - C.I.B.P. SE & NO LCCH SE & DK UCH SE V-16 Mandinah 
Kismet (h)
6. 277 p - Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t)
7. 275 p - Punapaulan Palle (h)

Andra plats med R-CACIL - Khaos d’Dreamlover
 Första plats med CACIL - Khaos Love Rollercoaster

Foto xx

Tredje plats med CERT & CH 
Leejoy’s Glorious Gem

Foto Yvette Charlesdotter

Fjärdje plats med CERT 
Caravan Din Damour

Foto Yvette Charlesdotter
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ÖVRIGA RESULTAT 2018
Alla definitioner är hämtade från SKK.se

FREESTYLE
Freestyle är en av de yngsta of-
ficiella 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 utför föraren 
och hunden tillsammans ett pro-
gram till musik. Det är en hund-
sport med ett stort mått av frihet, 
man får gärna vara kreativ och 
originell när man skapar e fram-
trädandet och man kan göra en 
personlig tolkning av musiken 
man valt. 

Väl inne i ringen ska det synas att 
samarbetet är glädjefyllt, hunden 
ska helst både glatt och villigt åt-
lyda 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 hö-
ger”, ”slalom”, ”sitt”, ”ligg” eller 
”skicka över hinder”. Totalt finns 
det cirka 70 moment i fyra klas-
ser: Nybörjare, Fortsättning, Av-
ancerad och Mästare.

AGILITY
I agility ska hund och förare till-
sammans klara en hinderbana 
på kortast möjliga tid, samt utan 
misstag eller vägringar. I Sve-
rige fick agility status som officiell 
hundsport 1987 och numera an-
ordnas kurser och tävlingar runt 
om i landet. Agility är en av de po-
puläraste hundsporterna med runt 
100 000 starter varje år.

NOSEWORK
I nosework ska hund med sin förare söka efter specifika dofter i olika miljöer. Hundsporten är inspire-
rad av de utmaningar som professionella 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.

Gold’n Copper Queen Of The Night
2018-09-22 TSM, NW1
Domare   Anneli Johansson
Behållarsök 25 poäng
Inomhussök  25 poäng
Utomhussök  25 poäng
Fordonsök  25 poäng
Total poäng 100 poäng

VILTSPÅR
Viltspårprovets ändamål är att 
kvalitetsbedöma deltagande hun-
dars spårförmåga och lämplighet 
för eftersök av skadat eller dött 
klövvilt eller de stora rovdjuren, 
samt att stimulera intresset för 
att vidareutbilda hunden för prak-
tiskt eftersök. På viltspårprov öp-
pet för alla hundraser arrangeras 
anlagsklass och öppenklass. Re-
gistrerade hundar av raser vars 
specialklubb har ansökt om det, 
kan erhålla titeln Svensk Viltspår-
champion.
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DÄRFÖR BETEENDE- OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND, BPH

Text Helena Frögéli och Åsa Lindholm

Varje år går flera tusen hundar SKKs Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, 
BPH. Resultaten rapporteras in till SKK online och en stor mängd information om 
hundar och hundraser samlas i SKKs stambok. 
Men vem har nytta av informationen och hur kan den användas? 

När en hund går BPH noterar be-
skrivaren sina iakttagelser i ett elek-
troniskt protokoll och uppgifterna 
skickas direkt till Svenska Kennel-
klubben. Redan inom några dagar 
finns hundens protokoll, spindel-
diagram och den sammanfattande 
beskrivningen på SKKs e-tjänst Av-
elsdata.

I Avelsdata redovisas också upp-
gifter och statistik på rasnivå. Det 
innebär att det går att se hur många 
inom en ras som deltagit på mental-
beskrivning, hur många som valt att 
göra BPH-banans frivilliga skottmo-
ment, hur många som avbrutit be-
skrivningen, med mera.

STANDARDISERING GER SÄ-
KERHET
Under utvecklingen av BPH har ex-
tra stor tyngd lagts på att få såväl 
bana som funktionärsinsatser att bli 
så enhetliga som möjligt. Styrkan 
hos standardiserade beskrivningar, 
oavsett vad de beskriver, är att de 
görs enligt ett fastställt koncept och 
därför likadant varje gång. 

Tack vare denna samstämmighet 
kommer de skillnader vi ser i be-
skrivningarna att bero på hundarnas 
olika beteenden och inte på yttre 
omständigheter.  Eftersom resulta-
ten från varje hund som beskrivits 
stambokförs, samlas information 
som möjliggör jämförelser mellan 
såväl individer som avkommegrup-
per. Det gör att resultaten kan fung-
era som ett verktyg för selektion i 
avelsarbetet.

Ytterligare en fördel är att beskriv-
ningen ger oss ett gemensamt, i eto-
logiska sammanhang vedertaget, 
språk för hur vi pratar om hundars 
mentala egenskaper. Det gör att vi 
har goda förutsättningar att mena 
samma sak när vi talar om hundars 
beteendeegenskaper - vi kan förstå 
varandra.

Studier har visat att de moment som 
hundarna genomgår i BPH har en 
stark koppling till beteenden i varda-
gen. Det har man kunnat konstatera 
bland annat genom att låta hundä-
gare svara på en omfattande enkät i 
samband med beskrivningen. 

I praktiken betyder det att en hund 
som är ängslig på BPH-planen ten-
derar att vara det också vardagsli-
vet, precis som den hund som inte 
gillar höga ljud, till exempel BPH-
banans skrammel och skott, inte gör 
det annars heller.

BPH OCH AVELSARBETET
Redan när BPH utvecklades var ett 
av de uttalade syftena att ge klub-
bar och uppfödare ett verktyg för att 
lättare kunna selektera för mentala 
egenskaper i avelsarbetet.

Precis som t ex höftledsdysplasi 
styrs hundens mentala egenskaper 
av flera olika gener, vi säger att det 
är kvantitativa egenskaper.  Ifråga 
om BPH-resultaten framträder den 
säkraste bilden av till exempel till-
tänkta avelshundars mentala egen-
skaper om hänsyns tas inte bara 
till den aktuella hunden, utan även 
till nära släktingars och tidigare av-
kommors beskrivningar. Detta ger 
en mer rättvisande uppfattning om 
vad hunden ifråga kan förväntas 
nedärva. Ju fler hundar som mental-
beskrivs desto mer användbara blir 
BPH-resultaten. 

Arvbarhet är ett mått på hur enkelt/
svårt det är för en uppfödare att 
förändra en egenskap genom avel. 
Forskare vid Sveriges lantbruksu-
niversitet, SLU, har gjort genetiska 
studier som visar goda arvbarheter 
för de egenskaper hos hundarna 
som beskrivs vid BPH. Detta stäm-
mer väl med intentionen att BPH 
ska kunna fungera som ett verktyg 
i avelsarbetet.

ATT UVECKLA/FÖRÄNDRA, ATT 
BEVARA
Utifrån resultatredovisningen i SKK 
Avelsdata (protokoll, spindeldia-
gram, sammanfattande beskrivning) 
kan klubben/uppfödarna få en bild 
av hur rasen ser ut i nuläget. Det ger 
också möjlighet att fundera/disku-
tera vilka beteenden och reaktioner 
som är önskvärda och uppmärk-
samma eventuella förändringar som 
sker över tid. I förlängningen kan det 
också ha ett värde att ha hundrasers 
mentalitet dokumenterad ur ett sam-
hälls- och debattperspektiv.

BPH är inte bara ett instrument för 
att tydliggöra, och om klubben/ras-
folket så anser motiverat, förändra 
mentaliteten inom en ras. Hos de 
hundraser där mentaliteten betrak-
tas som allmänt god är det naturligt-
vis viktigt att se till att de önskvärda 
egenskaperna bevaras. Genetiken 
fungerar på så sätt att egenskaper 
som inte uppmärksammas i avelsar-
betet kommer att förändras slump-
mässigt. BPH fyller en funktion 
också för att bevara det som är bra!

FLER RESURSER
De data som samlas om hundar 
som genomgår BPH kan ge oss 

ännu mer information. När en ras 
har kommit upp i 200 beskrivna in-
divider gör SKK/ Kommittén för hun-
dars mentalitet, KHM, en analys av 
det samlade resultatet. Utöver en 
tolkning av rasens spindeldiagram 
och de enskilda spindelarmarnas 
innebörd, innehåller analysen sta-
peldiagram över spridningen i bete-
enden vid varje delmoment av be-
skrivningen. KHM gör i dokumentet 
en reflektion över de resultat som 
syns och tar upp förslag till diskus-
sionspunkter. Dokumentet sänds 
till special- och rasklubben och kan 
utgöra ett underlag för samtal om 
mentalitet och vid framtagandet av 
mål och strategier i mentalitetsar-
betet.

Som en resurs för SKKs special- 
och rasklubbar fungerar Mentalpoo-
len. Mentalpoolisterna kan anlitas till 
exempel vid uppfödarmöten, som 
stöd inför revidering av de Ras-
specifika avelsstrategierna, för att 
redovisa BPH-resultat m m. För den 
klubb som vill anordna mentalkonfe-
renser finns ekonomiskt bidrag att 
söka från KHM.

Inom en del raser finns en väl eta-
blerad tradition att meritera på ut-
ställning och funktionsprov. Däre-
mot är det kanske inte lika vanligt 
att man beskriver eller samlar fakta 
om hundarnas mentalitet och el-
ler lägger vikt vid att få den doku-
mentationen inlagd i SKKs centrala 
databas. Detta trots att registrerad 
information om mentalitet ur många 
aspekter kan vara till nytta både för 
uppfödare och hundägare.

För att premiera de uppfödare som 
har många beskrivna hundar av sin 
uppfödning finns det möjlighet att 
ansöka om ett kostnadsfritt BPH-
uppfödardiplom. För att erhålla dip-
lomet fordras kennelnamn, att ansö-
kan gäller en och samma ras och att 
minst fem hundar är beskrivna med 
”Genomförd BPH”, det vill säga att 
hundarna inte har avbrutits under 
beskrivningen. 

Källa skk.se
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BETEENDE OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND - också för din hund!

Beteende-och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är Svenska Kennelklubbens 
egen mentalbeskrivning. Den är utformad för att passa alla hundar och raser och har 
en god koppling till våra hundars vardagsbeteende. 
Idag har runt 16 000 hundägare gått BPH med sin hund - gör det du också!

Källa skk.seText Helena Frögéli och Åsa Lindholm

”Det var jätteroligt, jag trodde inte 
att min hund var så modig!”, ”Oj, vad 
glad hon blev när testledaren locka-
de på henne”, ”Min hund är en cool 
typ - nu vet jag att det stämmer!”, 
”Min hund är ibland lite ängslig, men 
hon blir trygg nära mig”. 

Ja, många av de hundägare som 
går BPH med sina hundar upplever 
det som en både rolig och lärorik 
stund tillsammans. Ibland visar hun-
den sidor man inte hade en aning 
om, andra gånger får man bekräftat 
det man har sett hemmavid.

BPH beskriver hundens egenskaper 
och beteenden. Hunden och hund-
ägaren går tillsammans en bana 
med olika moment samtidigt som 
hundens reaktioner noteras av en 
beskrivare som för in sina iakttagel-
ser i ett protokoll. Ingen träning eller 
förkunskaper behövs, varken hos 
hunden eller hundägaren.

BPH-beskrivningen ser exakt lika-
dan ut för alla hundar. I protokollet 
för BPH beskrivs hundens intensitet 
i reaktionen i de olika momenten, 
ibland också hur länge hunden age-
rar. Däremot görs ingen som helst 
värdering av vad som är bra, min-
dre bra eller rentav dåligt. På vilken 
nivå, det vill säga med vilken inten-
sitet och med vilket intresse en hund 
av en viss ras helst bör reagera och 
agera, är special- och rasklubbens, 
uppfödarnas och hundägarnas upp-
gift att diskutera. Med andra ord 
finns det inget färdigt facit för vad 
som är rätt eller fel. Hundraser ska 
vara olika -  inom våra raser finns en 
unik variation!

Beteende - och personlighetsbe-
skrivning hund, BPH, innebär att vi 
får ökad kunskap om såväl enskilda 
hundar som våra olika hundraser. Vi 
ser dessutom skillnader i beteenden 
inom en ras, något som ger uppfö-
darna underlag för avelsurval. Som 
hundägare lär du känna din hund 
ännu lite bättre, till exempel var den 
har sina starka sidor och under vilka 
omständigheter den kanske behö-
ver stöd och uppmuntran.  

Beskrivningen kan också ge en 
förklaring till uppträdande och age-
rande som uppfattas som krävande 
eller oönskade hos en hund. BPH 
säger inte allt om en hund men bi-
drar med en hel del information. 

I SKK e-tjänst Hunddata noteras att 
beskrivningen är genomförd. Din 
hunds hela resultatet hittar du i e-
tjänsten SKK Avelsdata. 

BPH gör du som vill veta mer om din 
hund! För din rasklubb och för av-
elsarbetet i just din ras är varje hund 
som deltar viktig!   

Läs mer om BPH och anmäl dig på 
www.skk.se/bph

FILMEN OM BPH
I Filmen om BPH får du se samtliga 
moment, möta hundägare och deras 
hundar och höra uppfödares och 
klubbrepresentanters funderingar. 

Gå in på www.skk.se/bph och titta 
på Filmen om BPH.

Om din hund har ”Genomförd BPH” 
har du möjlighet att köpa den fina 

BPH-rosetten! Prata med din 
BPH-arrangör.

Exempel på spindeldiagram
BPH utfört av Alfajiri Changeez
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1.Dante är en hane från vår fjärde kull. BPH var en ny test, jämfört 
med mentaltest så är det ett bredare instrument för at bedöma hundens 
egenskaper avseende mod, rädslor, mentalitet. Jag ville testa mest för 
skojs skull, har aldrig gjort någon sådan test tidigare.

2. Dante tyckte det vars spännande som helhet. Nyfiken, orädd, men 
inte särskilt leksugen i denna miljö.

3. Nej, blev nog mest stolt över avsaknaden av rädsla i skottövningen 
och överhuvudtaget.

4. Ja, det var ett trevligt test, men kanske inget man skall använda för 
att få fram ett önskediagram för afghanhund. Det beror ju på vad man 
vill använda sin afghan till.

BETEENDE OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND - endast fyra afghaner testade!

Text Maud Fast

Sammanlagt fyra afghaner har BPH testats, Alaqadar Courtesan, Leejoy’s Diamond Brut, Elisa du Menuen Galopin och Alfajiri Changeez. 

1. Berätta om hunden du gått BPH med, och varför du ville gå BPH med den.
2. Hur tog din hund BPH?
3. Kom det i BPH fram något som du inte tidigare hade tänkt på eller lagt märke till hos din hund?
4. Rekommenderar du BPH för andra afghanhundar?

HANNA FRANK OCH ALAQADAR COURTESAN
1. Madame är min andra afghan och en import från Australien, hon 
är en glad och positiv hund, matglad och glad i folk. Kan dock ha en 
del åsikter mot andra hundar då hon är kopplad eller när någon an-
nan hund passerar trädgården. Hon är mkt lätthanterlig och de flesta 
som möter henne faller pladask, många som haft dåliga erfarenheter 
av afghaners temperament innan blir mkt positivt överraskade när dom 
möter henne. Hon är fantastisk med mina två barn (1,5 och 5 år).

2. BPH gjorde vi som en kul grej då det första gången anordnades på 
Gotland där vi bor och mina andra hundar skulle testas.

3. Tycker hon tog det bra, inga större överraskningar. Hon var inte di-
rekt lekfull efter föremål, något hon även är sparsam med hemma, hon 
leker helst ”jaktlekar” där man får springa mkt! Hon var även intres-
serad av maten men när den inte serverades direkt och man behövde 
jobba för länge gav hon upp. De är hon bättre på i hemmet, då kan man 
gå över berg för mat! Ljudkänslig är hon inte alls men reagerade lite 
på skramlet. På främmande person som närmade sig så var hon först 
väldigt tuff, stod på rakt koppel, hade full koll på hur han rörde sig osv, 
men i mina ögon ingen direkt aggression utan mer hit men inte längre. 
När han kom närmre så var det tryggare bakom/brevid matte, men hon 
löste situation snabbt när kläderna kom av och hon fick hälsa.

4. Jag tycker det vore roligt om fler afghaner testades så vi kan få fram 
ett bättre genomsnitt inget är direkt rätt eller fel utan vi kan nog använda 
det som en fingervisning i vår avel för att kombinera rätt individer med 
varandra. De är även en kul grej att göra med sin hund, något som 
passar för alla, uppfödaren, djurägaren och träningsfreaket!t, jämfört 
med mentaltest så är det ett bredare instrument för at bedöma hundens 
egenskaper avseende mod, rädslor, mentalitet. Jag ville testa mest för 
skojs skull, har aldrig gjort någon sådan test tidigare.

LEENA PETTERSSON OCH LEEJOY’S DIAMOND BRUT

1. Alice är en positiv lättsam och arbetsvillig afghan. Och BPH var nytt 
då och jag blev intresserad av testet för att just få en inblick i hennes 
reaktioner på testet. 

2. Testet flöt på och Alice reagerade mestadels så som jag kunde tänka 
mig. Inget avvikande tills vi kom till momentet överraskning där en halv 
figur plötsligt dyker upp framifrån och Alice reagerade ganska kraftigt 
med flykt vilket jag inte trodde hon skulle göra. Hon fortsatte att vara 
rädd för figuren och gick inte fram trots att vi försökte övertyga henne 
att den var ofarlig. Alice fortsatte resten av testet utan påverkan av hen-
nes flykt vid överraskningen. 

3. Jag blev överraskad över Alice starka reaktion på halvfiguren. 

4. Jag är glad att vi gjorde testet även om hennes resultat inte gick att 
jämföra med något rasindex. Jag tycker att det gav mig en inblick i hen-
nes reaktioner på ett bra sätt och jag rekommenderar fler att genomföra 
BPH.

SOFIA LINDH OCH ELISA DU MENUEL GALOPIN

ALAQADAR COURTESAN

LEEJOY’S DIAMOND BRUT

ELISA DU MENUEL GALOPIN
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Det började med att jag blev till-
frågad att göra er årsbok 2013 
och nu är jag inne på eran sjätte 
årsbok.

Jag har saluki sedan 1998 och 
uppfödning sedan 2010. Jag har 
i stort sett gjort Svenska Saluki-
ringens klubbtidning Salukibladet 
sedan 2002, hade en paus på två 
år. Jag har även gjort en champi-
onbok och två jubileumsböcker åt 
Svenska Salukiringen. Den som 
kom ut i somras var tjockast hit-
tills och blev på 420 sidor, alla i 
färg. Klubben firade då 50-års ju-
bileum så det var extra kul att få 
göra just den boken. 

Jag började med att göra hemsi-
dan åt Svenska Salukiringen. Jag 
har designat ett antal hemsidor 
under åren men med facebooks 
frammarsch så är det inte så 
många som har hemsidor längre. 
När jag gör tidningar och annon-
ser jobbar jag med InDesign och 
Photoshop. Jag har lärt mig själv 
att jobba med dessa program 
och massor av timmar har gått åt 
att titta på tutorials och klicka på 
symboler.

VEM ÄR NAMNET BAKOM

MARIE PALMQVIST
marie@tazim.se // www.tazim.se

Foto Benny Wallin
Jag tycker det är superkul att göra 
eran årsbok och är jätteglad för 
att ni låter mig göra den. Jag gör 
även en massa annonser, både 
till er årsbok, Salukibladet, Vint-
hundens årsbok och en del som 
ska ut på Facebook.

Att göra annonser i er årsbok skil-
jer sig från att göra annonser med 
saluki. Svårt att förklara hur det 
kan vara så, har det kanske något 
med afghanhundens vackra päls 
att göra? Jag vet inte men olika 
utseende blir det i alla fall.

Jag ser det också som en stor ut-
maning att göra alla annonser på 
olika sätt. Man kan nog alltid se 
vilka annonser jag gjort, jag håller 
en viss stil på dom jag gjort, men 
ingen annons får vara någon an-
nan för lik.

När jag inte håller på med just 
detta så jobbar jag i ett kök och 
lagar mat till äldreomsorgen och 
skola. Dom flesta känner nog 
igen Kosta Boda och deras be-
römda glas, det är där jag bor ca 
fem mil öster om Växjö.

Ni är säkert flera som mött mig på 
både utställningar och lure cour-
sing-prov.

Hoppas ni ska tycka om den års-
bok ni har i eran hand och att 
jag får möjlighet att göra fler fina 
böcker åt er i framtiden.

ETT URVAL AV 
ANNONSER 

JAG HAR GJORT



?VILKA ÄR VI

ANDERS OCH LENA JUNKERGÅRD

I den här serien bekantar vi oss med helt 
vanliga afghanägare, som inte bedriver ken-
nelverksamhet, som berättar om sitt liv med 
afghanhund. 

I det här numret får vi läsa om...
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HÅLLIT IHOP I 48 ÅR
Vi träffades 1971 och har sedan dess varit tillsammans. Vi flyttade från 
Västergötland upp till Stockholm pga arbete, Anders i Flygvapnet och 
jag på Danderyds sjukhus på BB och förlossningen. Vi gifte oss 1973, 
jag var inte myndig då, så Anders var min förmyndare och fick ansvara 
för mig och min lön, ni kan ju tänka er hur jag såg på den saken. 

Vi fick vår son 1974 och köpte ett gammalt hus på landet i Täljö, 2 mil 
norr om Stockholm.  

HAR VUXIT UPP MED HUNDAR
Vi hade växt upp med hundar båda två, schäfrar, S:Bernhard, bland-
raser, jag hade haft häst, får och gäss bl.a. Jag etablerade mig som 
”hemmafru” och kunde sväva ut, skaffade katter, höns, gäss och get-
ter men saknade hund. Vilken ras skulle vi ha, Schäfrarna såg inte ut 
som de vi hade växt upp med på 60 talet. Jag hade sett Afghanhundar 
och föll som en fura, en sån skulle jag ha, visste inget om rasen. 1977 
åkte vi och tittade på en 6 mån omplaceringsvalp, vi blev båda något 
chockade, då Afghanen var mer vild än tam, den hoppade över möbler 
och lyssnade inte på sin dåvarande ägare, men var otroligt vacker, så 
naturligtvis köpte vi henne. Hon var Ismaelis Roly-Poly, uppf Camilla 
Mellberg, guldfärgad med svart mask. Det fungerade bra med henne, vi 
blev visserligen utslängda från SBK’s lydnadskurs, instruktören visste 
inte så mycket om vinthundar, men vi tränade och med lek och fokus så 
fungerade det, så hon kunde vara lös överallt.  

VILKA HUNDAR HAR NI HAFT GENOM ÅREN? 
Varför bara ha en afghan? Vi var så fästa och nöjda med Roly. 
Vi levde ett annat liv då, vi var ”raggare” och hade som livsstil och 
stora intresse amerikanska Ford. På väg till en bilträff tittade vi på en 
6-årig afghanhane som skulle omplaceras, Ruben från Sol-Enens ken-
nel. Han var misskött och undernärd av sina dåvarande ägare, så vi 
tog honom med oss. Roly och Ruben hade ett fritt liv med oss, gick för 
det mesta lösa och var med på alla bilträffar och dragracing, de tyckte 
mycket om att åka cabb. De levde tills de var runt 10 år.  

UTAN HUND I NÅGRA ÅR
Rikard, vår son började skolan och jag började att arbeta, så vi var utan 
hund i några år. Vi var på en rundresa i Europa och besökte bryggerier, 
då vi i Antwerpen av alla ställen mötte en Afghanhund, vi fick båda ett 
hugg i bröstet av saknad. Strax efter det så fick Anders möjlighet att ha 
med sig hund på arbetet, så vi började leta efter en Afghan igen. 

Skulle besöka vänner i Ystad då vi såg en annons om Afghanvalp, bo-
kade tid för att titta på den, kom dit och såg en tovig Afghantik bunden 
vid ett träd. Henne tog vi med oss hem, det var Jenny, 2år, Tunbyholms 
Moon-Girl. Hon var tvungen att helt klippas ned då hon var en enda 
tova. Hon blev väldigt fäst vid Anders då hon var med honom på ar-
betet, han reste mycket och de bodde på hotell tillsammans. Vår son 
hade skaffat sig 2 Whippethanar, de och Jinny blev mycket fästa vid 
varandra. Jinny blev över 13 år gammal, gick bort 2001. 

RUNDBANA OCH LURE COURSING
Vi var utan Afghan i 3 år, hade våra whippar, hade fått upp ögonen för 
rundbaneracing, då vi hade Greyhound Park i närheten och hade hört 
talas om lure coursing. Whipparna sprang på båda delarna. 

SÖKTE EFTER UPPFÖDARE
2005 fick jag möjlighet att ha med hund på arbetet. Nu började jag 
att leta efter afghan igen, lite mer seriöst den här gången, lånade en 
massa hundsport och Afghantidningar av en kompis, sökte en uppfö-
dare vars hundar skulle passa mig. Hittade kennel Khaos, så jag ringde 
Christina Roseen och frågade om det var valpar på gång och om jag i 
så fall skulle platsa som köpare. Vi träffades och hon förhörde sig om 
oss, och ja valpar var på gång och vi skulle få köpa en. Valpar kom och 
vi var och tittade och såg ut en tik vi ville ha. 

VINSTRIKASTE LURE COURSING-AFGHAN 2009
När vi kom för att hämta henne, fick vi en annan som skulle passa oss 
bättre enligt Christina, det stämde. Min Maggie, Khaos Awaba, och jag 
var oskiljaktiga i över 13 år. Hon var en enastående lure coursing-hund, 
blev champion efter 3 tävlingar, vann Vinthundsloppet på Greyhound 
Park och fick en del cert på utställningar. Jag var hos Christina på päls-
vårdsträff och kläckte ur mig ”att en gång skulle jag vilja ha en ståtlig 
afghanhane”. Christina sa direkt, kom och titta på Darin, han skulle 
passa dig, och det gjorde han. Khaos Comanche, min Khan. 2009 blev 
han årets vinstrikaste lure coursing-afghan, Maggie kom 3:a och Tim-
bak kom på 4:e plats. 

SE CH Khaos Comanche, ”Khan”
kollar in rundbanan.

Anders är en kaxig ledargestalt, väldigt social och orädd, antar 
alltid utmaningar. Lena är väldigt målinriktad och fokuserad, som 
alltid går sin egen väg, följer sina idéer och mål.  
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Timbak hade kommit till oss som en omplacering, Khaos Coolawin, 
bror till Khan, när han var 2,5 år. Timbak och Khan blev båda utställ-
ningschampions. Alla 3 hade licens för rundbana och vi tränade ofta 
på Greyhound Park och på Speedy Dogs i Alingsås, ibland i Borås på 
Greyhound Park där. 

BÅDA ÄR FUNKTIONÄRER
Vi hade engagerat oss i lure coursing och rundbana, Anders utbildade 
sig till tränare på rundbana för att kunna tävla. Vi är båda funktionärer, 
licensgivare och Anders är officiell pilot. Så länge vi bodde i Stockholm 
så höll vi i träningarna för Norra Stockholm. Vi var även engagerade i 
Vinthundsklubben Östra.  

FRÅN STOCKHOLM TILL FLOBY
Anders slutade arbeta vid 62 år, han flyttade ner till Floby utanför Falkö-
ping, vi hade köpt ett hus där 2001, vi kom från Västergötland och ville 
avsluta där. Han ville ha en valp, så vi köpte Caravan Din Damour av 
Lotta Brun i Spanien. Maggie, Khan och Timbak började bli gamla och 
vi ville fortsätta att tävla och ställa ut. Timbak och Khan flyttade med 
honom ner. Jag och Maggie bodde kvar i Stockholm och arbetade. Vi 
hade sålt vårt gamla hus och köpt en lägenhet i Solna. Det var en tid av 
pendlande. Timbak gick bort 9 år gammal, Khan blev 11 år och Maggie 
blev över 13 år. Jag slutade arbeta vi 62 och flyttade ner till Anders, jag 
och Maggie avslutade allt i Stockholm, satte oss i min Mustang och 
drog iväg, byebye Stockholm.  

Saori Wohlin hade tagit över kennel Khaos nu och jag ville ha en valp, 
så kom Prince till mig 2016, Khaos Love Rollercoaster, sedan kom 
Tony, Khaos d’ Dreamlover, bror till Prince, historien upprepar sig. 2018 
blev Tony årets vinstrikaste Afghan och Prince kom 2:a. Båda utmärkte 
sig på EM 2018, Damour även han 2018, kom 5:a på årslistan efter 
att bara ha tävlat halva säsongen. Prince är svensk och dansk utställ-
ningschampion, Tony har fått 2 CERT på utställning 2018. Damour är 
svensk juniorvinnare både 2014 och 2015 på utställning. Lilla Lucy, 
Khaos Angeleyes Never Dies, kom till oss sommaren 2018 och har 
vunnit lite valputställningar, BIS-3 på Strömsholm, BIS-2 i Danmark, 
BIR och BIG i Lilleström i Norge och crufts kvalificerad på MyDog 2019. 

HUR LEVER ERA AFGHANER? 
Våra Afghaner har ett aktivt liv, minst 4 promenader dagligen, lek i 
hage, cykelträning när vädret tillåter, sociala träningar, utställningar och 
lure coursing-tävlingar. 

Jag badar efter schema, alla badar 1 gång i veckan, under tovperioden 
blir det oftare. 

Vi försöker hitta något för varje hund, Maggie och jag tränade Rallylyd-
nad, Khan och jag tränade Agility och tävlade lite i det. Timbak och An-
ders tränade tävlingslydnad, blev 2:a på en tävling. Damour och Anders 
har också tränat tävlingslydnad.  

HAR RASEN FÖRÄNDRAT SIG? 
Det har blivit fler färger, på 1970-talet var det bara guld med svart 
mask, Black and tan och brindle. 

Temperamentet tycker jag inte har förändrats, våra nuvarande afgha-
ner påminner väldigt mycket om de första på 1970-talet. 
Vad som förändrats är i racingvärlden, lure coursing och rundbana, det 
har avlats fram ”kapplöpningsafghaner” med extremt lite päls, inte i 
Sverige ännu, men i Europa. 

ERA BÄSTA MINNEN? 
Jag glömmer aldrig när Maggie vann sin första lure coursing-tävling, 
tog CERT och CACIL, det var inget vi räknat med. Hon var outstanding 
och fortsatte så, hade en fantastisk vinnarskalle. 

Anders bästa minne är när han och Timbak blev BIR på tredagars inter-
nationell utställning i Jönköping, domaren skrev i kritiken ”compliments 
to the handlers wire for excellent coat”. 

Annars är det de ögonblick när jag och afghanen är fokuserade till-
sammans mot ett mål och allting faller på plats, det kan vara hemma i 
vardagen och på tävling. 

SE CH Khaos Comanche, ”Khan”
bland vitsippor.

Anders tillsammans med 2008.

Lena tillsammans med  Khaos d’ Dreamlover, SE & DK CH Khaos 
Love Rollercoaster, 
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Leejoy`s Fire Fox, ”Franz”, 
med familj vill önska alla 

afghanvänner ett lyckosamt 2019.
 // Susanne Boy-Löjdquist



EL KHYRIAS
ZCOOP OF THE YEAR

ALAQADAR
COURTESAN

“Douglas” “Madame”

Puppies expected!

Kennel Unstoppable
Hanna@unstoppable.se

Kennel Azmindahs
Ewa@azmindahs.com

The sire of many legends,
true afghan hound,
the legendary..

her sire is 
the living legend “Riggs”

the beautiful..

Multi champion SEUCHE EUJW-15 NOUCH,FIUCH, 
APPROVED BPH

Due late March.Serious inquiries are welcome!

Both have
Eyes checked clear
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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

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

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

Är du medlem och uppfödare och vill vara med på listan?

Maila till webmaster@svenskaafghanhundklubben.se
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