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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 2020
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 
artikelförfattarnas 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

 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   700:-
Dubbelsida färg   900:-

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
Ewa 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

ÅR 2019 VAR ETT BRA ÅR för afghanhundklubben. 
Vi hade mer än 100 anmälningar till vår sommarut-
ställning på Strömsholm. Så många har vi inte haft 
sedan någon gång på 1980-talet och arrangemanget 
fungerade bra. Vi hade ett knytkalas i anslutning till 
vår ring vilket var synnerligen uppskattat inte minst 
då övriga möjligheter att köpa något ätbart var ytterst 
begränsade. Saori Wohlin hade organiserat kalaset 
och alla bjöds in att delta vare sig man bidragit el-
ler inte. Tack styrelsen och alla andra som bidrog till 
att göra arrangemanget så lyckat. Utställningen var 
uppskattad och många har hört av sig och berättat 
hur trevligt de tyckte att det var..

“UR LED ÄR TIDEN”, så skaldade William Shakes-
peare för ca 400 år sedan men det stämmer även 
i vår tid. År 2019 var händelserikt på många sätt 
med stora skogsbränder i såväl Kalifornien som i 
Australien. Områden större än Danmark brann ner 
och otroligt många blev hemlösa. I vår lilla hundvärld 
härjade en tidigare okänd hundsjukdom i Norge som 
tog många hundars liv och norska hundar stängdes 
ute från olika arrangemang i Norden. Jag vet inte 
om man nu vet var sjukdomen berodde på men den 
verkar i alla fall ha minskat i omfattning. Vi har ock-
så haft en märklig vinter som på många platser var 
varmare än vad som tidigare uppmätts och delar av 
Sverige har inte haft någon meteorologisk vinter alls 
utan gick direkt från höst till vår. 

NU SKRIVER VI 2020 och en synnerligen allvarlig 
virussmitta, covid-19, har drabbat världen. Många 
människor, framförallt äldre, dör i tusental och i Sve-
rige uppmanas vi att hålla oss hemma och träffa så 
få människor som möjligt. Problemet började i Kina 
och där har smittan avtagit men hos oss i Europa 
säger experterna att vi inte nått kulmen (slutet av 
mars). Möten med mer än 500 personer är förbjudna 
i Sverige och vi uppmanas att inte resa någonstans 
utan så långt det är möjligt stanna hemma. Alla som 
kan uppmanas att arbeta hemifrån för att undvika 
smitta på arbetsplatser och i kollektivtrafiken.

PROBLEMET MED COVID-19 är inte bara medi-
cinskt, det får också ekonomiska konsekvenser för 
såväl samhälle som privatpersoner. Vi har redan nu 
många varsel om uppsägningar och permitteringar. 
Många företag såväl stora som små riskerar att få 
stänga och arbetslösheten kan öka. Oron är stor in-
för framtiden.

NÄR MAN TÄNKER PÅ DESSA händelser i världen 
är konsekvenserna för hundvärlden bara en baga-
tell. Utställningar och andra aktiviteter ställs in och 
vi kan inte genomföra våra årsmöten i enlighet med 
stadgarna. Vår klubb har flyttat fram årsmötet 
på obestämd tid. Mer information kommer när vi vet 
mer.

Till dess, ta hand om er och era hundar. Förhopp-
ningsvis återgår livet till det normala inom en inte 
alltför avlägsen framtid.

ORDFÖRANDESPALTSTYRELSEN 2019 REDAKTÖRSSPALT

EN NY ÅRSBOK ÄR KLAR! Årsboken kom-
mer att nå era brevlådor under ovanligt dystra 
tider. 

INGEN AV OSS KOMMER att gå opåverkad 
genom den stormvind coronaviruset har dragit 
upp och vår värld, så som vi kände den, kom-
mer nog inte att vara sig lik när vi nått andra 
sidan av epidemin. När så många fått varda-
gen kraftigt begränsad på grund av avstånds-
tagande till omvärlden hoppas jag att årsbo-
ken bjuder på trevlig läsning, och kanske lite 
tankeflykt till den tid då allting var som vanligt 
och vi kunde resa och tävla och umgås som 
vi alltid gjort.

SOM VANLIGT SÄNDER JAG ett stort tack 
till alla er som bidragit till årsboken med berät-
telser, bilder, idéer och uppslag! Utan er blir 
det ingen årsbok. I år har årsboken kommit 
till under lite kämpigare förhållanden, och det 
syns i någon mån i antalet artiklar. Jag fick i 
egenskap av viceordförande för den finska af-
ghanhundklubben i december 2019, då sittan-
de ordförande avgick, i uppgift att lotsa fram 
föreningen tills en ny ordförande har valts. Det 
har krävt en stor portion av min fria tid, och lett 
till att jag inte riktigt kunnat ägna årsboken det 
arbete den kräver. Utan Birgitta Strömbergs 
hjälp att samla in material till årsboken skulle 
vi nog inte på någon månad ännu ha en års-
bok att bläddra i. Tack Birgitta!

ÄVEN OM LÄGET NU känns dystert, och det 
är tveksamt när och i vilken omfattning täv-
lingsverksamheten kommer att dra igång, och 
när människor kommer att våga delta för fullt 
igen, önskar jag att vi nu redan fäster ögonen 
på framtiden och nästa års årsbok. Ta fram ka-
meran fast det inte är tävling och ta fotografier 
av era hundar, när de leker, busar, tränar och 
är uppställda. Spara de högupplösta bilderna 
för framtida bruk! Fundera på uppslag till nya 
artiklar och intervjuer och hör av er! Känner 
någon att han eller hon på ett mera bestående 
sätt vill hjälpa med redaktionsarbetet är det 
bara att höra av sig till undertecknad!

FÖR DIG SOM VILL LÄRA DIG göra egna 
annonser har vår årsboksmakare Marie Palm-
qvist gjort en guide över hur man på ett enkelt 
sätt gör en annons i Photoshop. Guiden finns 
på afghanhundklubbens hemsida.

Allt gott till er alla!

OBS!!
Under rådande omständigheter har vår klubb 
flyttat fram årsmötet  på obestämd tid. 
Mer information kommer när vi vet mer.
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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

ANTALET REGISTRERADE AFGHANHUNDAR ÄR LÅGT

Genomsnittlig inavelsgrad per år peräknat per 5 generationer 2010-2019

Antal reg/år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tikar (imp) 37 (7) 55 (2) 25 (4) 29 (5) 25 (8) 24 (6) 20 (4) 18 (1) 19 (4) 34 (8)

Hanar (imp) 32 (7) 57 (2) 31 (6) 33 (2) 30 (5) 31 (5) 20 (6) 27 (5) 27 (4) 25 (4)

Totalt 69 (14) 112 (4) 56 (10) 62 (7) 55 (13) 55 (11) 40 (10) 45 (6) 46 (8) 59 (12) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

Inavelsgraden fördelat på parningar 2010-2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tom 
6,25%

8 10 6 6 6 8 6 5 5 4

6,26-
12,49%

3 2 1 1 0 0 2 2 1 1

12,5-
24,99%

0 1 2 0 0 0 0 0 0 1

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

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med spe-
cialklubbarna 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 nuläget 
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 målen ska nås och när. Både uppfödare och han-
hundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller 
för rasen.

Den rasspecifika avelsstrategin för afghanhund godkän-
des 2010 och uppdaterades 2015. Den slutliga versionen 
godkändes av SKK 2016. 

Statistik över registrerade hundar, importer samt hälso-
undersökningar publiceras i årsboken. Nytt från 2018 är 
att hälsoundersökningar även finns redovisade på hem-
sidan. Undersökningar av höft- och armbågsleder liksom 
ögonundersökningar finns presenterade för de hundar 
som undersökts sedan 2000.  Data kommer att uppdate-
ras 1-2 gånger/år. Alla uppgifter är offentliga och kommer 
från SKK avelsdata. 

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

Vår ras är nu en numerärt liten ras. 
Under perioden 2010-2019 registrerades i genomsnitt 59 hundar per år (varav nio var importer) och totalt 599 hundar. 

Antalet registrerade afghanhundar under perioden 2010-2019
Antalet importer inom parentes.

INAVELSGRADEN ÖVERSTIGER SKKS REKOMMENDATIONER

Jämfört med övriga vinthundsraser är antalet registrerade afghanhundar knappt hälften av t ex saluki, borzoi, irländsk varghund 
och italiensk vinthund.

SKKs rekommendationer angående inavel, är att inavelsökningen i populationen inte ska överstiga 2,5 procent, beräknat över 
fem generationer. I tabellen nedan kan man utläsa att afghanhundarna överstiger målet 2,5% under sex av åren under senaste 
10-års perioden.

Mot bakgrund av de hälsorisker en hög inavelsgrad medför och med hänsyn till rasens långsiktiga utveckling bör parning mellan 
närbesläktade individer undvikas. SKKs rekommendationer är att ett riktmärke ska vara att aldrig para hundar som är närmare 
släkt än motsvarande kusiner. En sådan parning ger en inavelsgrad hos avkomman på 6,25 procent. Detta ska ses som en övre 
gräns och är inte en önskvärd procentsats.
Tabellen nedan visar att endast under två av de senaste 10 åren är inavelsgraden fördelat på parningar under SKKs övre gräns.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017

Antal födda 120 110 104 73 84 54 42 42 44 34

Snittålder 
månad

24 56 34 30 40 24 20 26 25

HD grad A 4 2 3 4 3 1  

HD grad B 1 2 2 1 6 1  

HD grad C 1 2 1

HD grad D 1

HD grad E

Totalt 4 2 5 0 7 2 1 11 2 1

Armbågsledsröntgade afghanhundar födda 2007-2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017

Antal 
födda

120 110 104 73 84 54 42 42 44 34

Snittålder 
månad

22 52 40 24 62 24 22 26 25

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

ED ua 1 1 1 3

ED ua 2 1

ED ua 3

Totalt 2 1 4 0 4 0 1 11 1 1

Höftledsdysplasiröntgade afghanhundar födda 2007-2017

LITET ANTAL HD OCH ED 
UNDERSÖKTA AFGHANHUNDAR
HD undersökningar av hundar födda från 2007-2019 visar att av 35 undersökta hundar har fyra stycken diagnos C och en har D, 
alltså 14% av de undersökta hundarna har en diagnos. Under samma period registrerades 719 afghanhundar, vilket innebär att 
endast 5% av hundarna har undersökts

ED undersökningar under samma period visar att 26 hundar undersöktes och att av dessa hade sex grad 1 eller 2, alltså 23% av 
de undersökta hundarna. Endast en hund har gjort undersökning av HD/ED under 2019. Se tabell nedan

Svenska Afghanhundklubben har ett krav på att båda föräldrarna till en kull ska vara ögonundersökta för att valparna ska ingå i 
klubbens valpförmedling. Många av avelsdjuren till registrerade valpar är ögonlysta, men inte alla. Hundar med svensk registre-
ring som är undersökta i Sverige finns i SKKs databaser. 13 individer (21%) av de totalt 61 undersökta hundarna har någon form 
av diagnos. Ingen afghanhund ögonlystes under 2019. Observera att årtalen i tabellen är födelseår för undersökta hundar. 
I tabellen nedan finns diagnoserna hos ögonlysta hundar födda 2007-2015. 

KNAPPT 10% AV 
HUNDARNA ÄR ÖGONLYSTA

ÖGONLYSNING 
OCH DNA-TEST
Det finns numera möjlighet att DNA testa sin hund för att veta säkert att den inte är anlagsbärare för katarakt. 
DNA test bör genomföras i kombination med vanlig ögonlysning för att få en helhetsbild av ögonstatus hos hunden.

Diagnos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Antal födda 120 110 104 73 84 54 42 42 44

Totalt un-
dersökta

5 7 11 2 12 4 13 9 7

 UA 3 6 9 2 12 4 13 9 7

Diagnos 2 1 2 3 5
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PPM 1

Irishy-
poplasi 

1

Distichia-
sis 

1

Katarakt, 
partiell 
främre 

1 1

Katarakt, 
partiell 
ekvatoriell

1 1

Katarakt 
partiell 
främre 
Y-söm

1 1

Vitreus-
prolaps 

1

Ögon, ua 3 6 9 2 12 4 11 6 7

Corne-
adystrofi 

2 1

Ögonlysningar afghanhundar födda 2006-2015

REGISTERADE VALPAR 2019

KINGSLEAH
Födda 2018-12-01 (2+4)
E: Kingsleah Blueberry Breeze
U: Kingsleah Blue Heart
Burning Heart, Heart And Soul, Hungry Heart, 
Cross My Heart, Piece Of My Heart, Heart-
breaker

UNSTOPPABLE
Födda 2019-03-18 (4+8)
E: El Khyrias Zcoop Of The Year
U: Alaqadar Courtesan
What’s Not To Like, Blast From The Past, 
Moi, Secret Zcoop, Pardon Me Boys, Cut To 
The Chase, Sitting Pretty, Karma Is A Bitch, 
Snooze And Lose, Happy Go Lucky, Pink Is 
The New Black

LEEJOY’S
Födda 2019-05-28 (5+4)
E: Calamus Copyright
U: Leejoy’s Fancy Fatima
Isaiah, Indian Big Chief, In Goldprint, Impres-
sion, Infinity, Ivy League, Infinite Delight, I’m 
Like Delicious, Invincible Bliss

KHAOS
Födda 2019-07-19 (3+4)
E: Scaramouche Show Must Go On
U: Khaos Red Reward Of Faith
d’Stinger, Kinnieac Af Kape Town, Lumber-
jack, d’African Passion Of Jo´burg, Betsy 
Ross, Mata Hari De Luze, Mery Melrose Af 
Drakensberg

GOLD’N COPPER
Födda 2019-09-20 (2+3)
E: Seistan’s Heart T’Beat
U: Shou Gerat Going To Gold’n Copper
Step Back In Time, I Believe In You, Sincerely 
Yours, The Loco-Motion, Please Stay

GOLD’N COPPER
Födda 2019-09-23 (3+2)
E: Aviva Heart T Heart
U: Gold’n Copper Fourfive Seconds
Jive Talkin’, Night Fever, Stayin’ Alive, Really 
And Sincerely, Smoke’n Mirrors

ALPHAVILLE’S
Födda 2019-10-08 (2+1)
E: Suliman Poetic Justice
U: Shylo Brykaar Alphaville Moonstruck
The Marrok, The Wizard, She’s Yo-Yo Girl 

Totalt 47 stycken
Hanhundar 21, tikar 26

IMPORTER 2019 Totalt 12 stycken
Hanhundar 12, tikar 8

Xenos Tells A Story
Tik, född 2018-04-11
E. Elevateurgamecynergy Of Meadow Vall
U: Xenos Cruz
Uppf: Roberto Bongiovanni, Italien

Not Guilty Wild Chase
Tik, född 2018-07-31
E: Gilthoniel’s Pilgrim Of Avalon
U: Celestian Starry Starry Night
Uppf: Jasmin Rainoma, Finland

Agha Djari’s Revival For Karkati
Agha Djari’s Running Up That Hill
Tikar, födda 2018-09-03
E: Agha Djari’s Karkati’s Comeback
U: Agha Djari’s Leontyne
Uppf: Stefan Boieck & Nico Kersten, Tyskland

Agha Djari’s Untold Chapter
Hane, född 2019-04-28
E: Agha Djari’s Lonesome Cowboy
U: Agha Djari’s Euphoria
Uppf: Stefan Boieck & Nico Kersten, Tyskland

Spirit Ridge Bold Ruler Of Celebre
Hane, född 2018-10-10
E: Boanne’s Thunderation
U: Spirit Ridge Something Royal Of Rus
Uppf: Gary Alligood, Shery Kinley-Alliggood, 
USA

Ahtiar Ak Jar Teyas Dajvah
Hane, född 2017-08-26
E: Shou Gerat Grant Ahtiayar Ak Yar
U: Ahtiar Ak Jar Primadonna
Uppf: E. Scherbakov, Ryssland

Samawi The Tash Kurgan Priority
Hane, född 2019-03-18
E: Aboukir High Priority
U: Enigma Dreams I Am Divine
Uppf: Kari-Anne Jacobsen, Norge

Blueberry Icecream
Tik, född 2018-10-30
E: Tahkira Pina Colada
U: Shou Gerat Justo Jure
Uppf: E. Vinogradova, Ryssland

Absoljut Triumf Azira Iconic Style
Tik, född 2018-12-02
E: What Love Can Be Gandamak
U: Vivat Sanraiz Roksolana
Uppf: Yu. Chernova, Ryssland

Back To U From Swift Rendum
Tik, född 2018-11-19
E: Oshanameh’s Pushing The Buttons
U: Vindaloo For U
Uppf: Elena Andrea, Israel

Cloudside Solea
Tik, född 2019-03-21
E: Eyes Gazing You Talkin’ To Me
U: Cloudside Flash Style
Uppf: I W Moore, Storbritannien

Tre importer från Tyskland och Ryssland 
samt en import från vardera Norge, 
Italien, Finland, USA, Israel och 
Storbritannien.
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    TRE  VINSTER  PÅ SEX  LURE COURSING-PROV!

 SBIS  
C.I.B.P.  

SE UCH  DK UCH  
SE LCCH  NO LCCH  

SE V-16

   ANDRA BÄSTA LURE COURSING AFGHAN 2019
 KVALIFICERAD TILL ECC I UNGERN 2020

Multi CH  Jangel’s Hawk Eye  x Multi CH  Mandinah Irresistible Whisper

ÄGARE YVETTE CHARLESDOTTER
FOTO JENNY KRISTIANSSON & MAGNUS JOHANNESSON // AD BY MARIE PALMQVIST
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Text Birgitta Strömberg

Örat består av ytteröra, mellanöra och inneröra. Ytterörat utformas av 
öronlappen och hörselgången. Hörselgångens övre del är vertikal men 
övergår efter en vinkel till en horisontell del som slutar vid trumhinnan. 
Hörselgångens yta täcks av hud, liknande den hud som finns på krop-
pen.

När man talar om öroninflammation hos hund menar man vanligen 
inflammation i ytterörat (otit) men även mellanörat och innerörat kan 
drabbas. Hos hund är sjukdomen att betrakta som ett hudproblem som 
börjar i yttre delarna av hörselgången och bara i långt gångna fall når 
in till mellanörat.

ORSAKER
Det finns många orsaker till öroninflammation hos hund. Dels är det 
anatomin hos vissa hundar/raser som gör det gynnsamt för tillväxt av 
bakterier och jästsvamp, hängande öron och mycket hår gör att dessa 
trivs extra bra. Även hundar som badar mycket och får fukt i öronen kan 
få lättare att utveckla öroninflammation.

Överdriven öronrengöring och irritation i hörselgången genom använd-
ning av t ex bomullspinnar samt främmande kroppar som gräs, sand 
mm kan skada hörselgången och bidra till att bakterie- och/eller svamp-
tillväxten ökar.
Det finns även sjukliga tillstånd som kan ge öroninflammation: 
• Olika allergier (kvalster-, pollen-, foder- och kontaktallergi)
• Hormonella sjukdomar som t ex underfunktion av sköldkörteln
• Parasiter som fästingar, rävskabb, demodex, löss och loppor

SYMPTOM
När det luktar illa i örat och öronlappen är röd och svullen och/eller det 
är geggigt i öronen kan det vara tecken på att hunden har öroninflam-
mation. Hunden kan skaka på huvudet mer än vanligt och gnugga öro-
nen mot marken, möbler mm. Den kan också ha ont när man tar i örat 
och pipa till när man tar av och på halsbandet.

BEHANDLING
Man ska INTE behandla ett friskt öra med öronrengöring, då kan man 
rubba balansen i örat och orsaka att bakterier och/eller svamp kan växa 
till. Ta för vana att titta och lukta i din hunds öron regelbundet. Afghan-
hundarna badas ju oftast varje vecka och det kan vara en bra åtgärd 
att kolla igenom öronen samtidigt. Lär dig hur din hunds öra luktar när 
det är friskt.

Om man misstänker att hunden har öroninflammation, men inte har 
väldigt ont i öronen, så kan man prova att göra rent öronen dagligen 
under ett par dagar med mild öronrengöring, som finns att köpa hos 
veterinärer, apotek och i välsorterade djurbutiker. 

Lyft upp öronlappen och häll i ordentligt med vätska och massera örat 
försiktigt nere vid öronbasen, det får gärna ”klucka”, och håll i örat i 
någon minut innan hunden får skaka ut vätskan. Man kan torka rent 
öronlappen med lite bomull. Peta INTE med tops eller bomullspinnar 
nere i örat, det kan orsaka skada på huden. En klok veterinär sa till mig 
en gång att det vassaste som man får stoppa ner i örat är armbågen. 

Inflammation i öronen är en av de vanligaste orsakerna till veterinärbesök bland alla hundar. I hälsoenkäten 
som genomfördes 2014 inför uppdateringen av RAS (Rasspecifika Avelsstrategier) var öroninflammation 
även den vanligaste hälsoproblemet hos de afghanhundar som deltog i undersökningen. En ny hälsoenkät 
under hösten 2019 visar att närmare 40% av de hundar som ingår i enkäten har eller har haft öronproblem. 

Lyft upp öronlappen och häll i ordentligt med öronrengöring.
Foto L. Strömberg

ÖRONINFLAMMATION (OTIT) HOS AFGHANHUNDAR
ORSAKER, SYMPTOM, BEHANDLING OCH KOMPLIKATIONER
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Om hunden inte blir bättre på tre till fyra dagar eller om den har ont, 
så behöver man uppsöka veterinär. Veterinären tittar då ner i örat med 
ett otoskop och tar prov på det sekret som finns. I mikroskop kan man 
se vad som finns i örat och ordinera rätt behandling. Ibland räcker det 
kanske med öronrengöring men den kan behöva kompletteras med 
antibiotika, svampmedel, smärtlindring och avsvällande medicin. Det är 
MYCKET viktigt att fullfölja behandlingen till örat är helt friskt. Återbe-
sök för att kontrollera att inflammationen är helt utläkt är mycket viktigt 
för att undvika återfall och komplikationer.

Man ska INTE använda receptbelagda örondroppar annat är för just 
det tillfället och till det djur som de ordinerats för. Gamla örondroppar 
kan ha försämrad effekt, och en del innehåller antibiotika som innebär 
en risk att bakterierna kan utveckla resistens om de används felaktigt.

KOMPLIKATIONER
Om en öroninflammation får pågå utan behandling är det risk att hör-
selgången förkalkas och svullnar så att passage blir omöjlig. Detta 
kan endast botas genom kirurgiskt ingrepp. Om en öroninfektion tar 
sig förbi trumhinnan kan hunden få neurologiska problem med snett 
buret huvud, balansproblem mm. Det är därför VIKTIGT att inte vänta 
för länge med att söka veterinär om du misstänker att hunden har en 
öroninflammation.

Återkommande öroninflammationer har ALLTID en underliggande 
orsak, som t ex allergier, och behöver undersökas och utredas. Om 
hunden har återkommande problem och tidigare behandlats med anti-
biotika ska man INTE använda överbliven medicin utan att kontakta 
veterinär. 

ATT TÄNKA PÅ
Många av de mediciner som kan användas vid bland annat öroninflam-
mationer omfattas av dopingreglementet och kan ha karenstider som 
innebär att hunden inte får tävla i utställning, lure coursing mm.

Många vanliga mediciner har sju dagars karenstid som tex Xylocainsal-
va, Fucidin, Betnovat, Chloromyctin och Fucithalmic. Andra mediciner 
kan ha upp till 28 dagars karenstid.

HUR KAN MAN FÖREBYGGA ÖRONINFLAMMATIONER
• Kontrollera hundens hud och öron ofta. LUKTA och titta i örat, åt-
minstone varje vecka och speciellt om hunden verkar vara irriterad och 
skakar och/eller river sig på huvudet.
• Undvik att hunden får vatten i öronen. Sätt fetvadd i öronen vid bad 
och schamponering.
• Rengör inte för mycket. Använd inte bomullspinnar/tops.
• Använd inte gamla örondroppar/medicin utan att kontakta veterinär
• Använd inte hundar med återkommande öronproblem i aveln.

Öroninflammationer tar normalt tid att läka ut helt. Risken med en för ti-
digt avslutad behandling är att öroninflammationen snart kommer tillba-
ka. Det är därför viktigt att hela behandlingen fullföljs även om öronen 
ser bra ut. Det är också därför viktigt att hunden kommer på återbesök.

Det finns en stor mängd information om öronproblem på internet för 
den som vill veta mer, och informationen är samstämmig i sina råd och 
rekommendationer.

KÄLLOR 
https://www.agria.se/hund/artiklar/sjukdomar-och-skador/oroninflammation-hos-hund-otit
https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/nationellt-dopingreglemente-for-hund_t24.pdf
http://veterinaren.nu/hund/sjukdomar/oronen/oroninflammation-hund
https://firstvet.com/sv/artiklar/oeroninflammation-hund
https://www.djurakuten.se/vanliga-fragor/oroninflammation-hos-hund
https://www.modernadjurforsakringar.se/djurhalsa/djurhalsa-hund/orininflammation-hund

Håll kvar vätskan i örat och massera vid öronbasen så att det kluckar i någon minut innan hunden får skaka ut vätskan. 
Foto L. Strömberg
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Svenska Afghanhundklubben inbjuder till

Sista anmälnings- och betaldag 30 JUNI 2020

Söndagen den 26/7 2020

Domare Carina Ekwall, Sverige

officiell utställning på

slott

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 2020.
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 
fredagen den 24/7, domare Scott Pfeil, kennel Wynsyr, USA
lördagen den 25/7, domare Amy Sorbie, kennel Kyrov (Borzoi), USA

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
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D o m a r p r e s e n t a t i o n

Sista anmälnings- och betaldag 30 JUNI 2020

K O R T  O M  V I N T H U N D K L U B B E N S  D O M A R E

AMY SORBIE  - dömer lördagen den 25/7

Amy är AKC domare sedan 2006 och dömer hela Hound 
och Non-Sporting groups, samt även flera dvärghunds- 
och vallhunds raser. 

Hon har dömt i hela USA samt även i Japan och Austra-
lien och har dömt specialer för bland annat borzoi, af-
ghanhundar och saluki. 

Carina Ekwall, kennel Xciting, 
är den enda afghanhundsupp-
födaren i Sverige som också är 
exteriördomare. 

Carina blev domare 2010 och 
dömer de flesta raserna i vint-
hundsgruppen samt en del av 
grupp 5 och ett antal raser i 
grupp 9. 

Hon har levt med afghanhun-
dar sedan slutet på 60-talet 
och varit delaktig i uppfödning-
en genom åren. 

Den sista afghankullen med 
Xciting-valpar föddes 2011. 

Läs mer om Carina och 
Xcitingafghanerna i vår årsbok 
nr 1-2/2019.

Carina tillsammans med 
Xciting Miss Devil In Dior och 
Xciting Priceless IN Prada

AMY SORBIE  - dömer lördagen den 25/7

Amy är AKC domare sedan 2006 och dömer hela Hound 
och Non-Sporting groups, samt även flera dvärghunds- 
och vallhunds raser. 

Hon har dömt i hela USA samt även i Japan och Austra-
lien och har dömt specialer för bland annat borzoi, af-
ghanhundar och saluki. 

SCOTT PFEIL  - dömer fredagen den 24/7

Scott är AKC domare sedan 2004 och dömer hela Hound 
group och även ett flertal därghunds- och brukshundsra-
ser. 

Han har haft många prestigefyllda domaruppdrag i USA, 
Europa och Australien. 

Han är sedan 1992 deluppfödare till alla kullar på kennel 
Wynsyr och är även en framgångsrik handler av bland 
annat whippet och saluki.
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Pälsvård har behandlats i Afghanhundklubbens årsbok för några år sedan. Lämpligt som fortsättning på 
pälsvårdstemat publicerades förra året en artikel om pälsvård och ergonomi i den finska afghanhundstid-
ningen. Detta är ett tema som det inte talas mycket om, även om man nu och då hör om afghanhundsägare 
som bytt till annan ras därför att pälsvården blev för krävande för den egna kroppen. 

Text Kasper Lindström
Foto Kasper Lindström, Jasmin Rainoma och Maud Fast

Problem och skador som kommer av pälsvård 
verkar väcka föga diskussion i offentligheten, 
även om en märkbart stor del av de som har 
afghanhund diskuterar problem i anslutning till 
pälsvården. En del har små problem, andra 
större. Artikelns författare är själv lång, vilket 
skapar vissa utmaningar, och brottas dagligen 
yrkesmässigt inom social- och hälsovården 
med ergonomiska problem. 

När det gäller pälsvården, men även annars 
som afghanägare, skulle det vara bra att fun-
dera på den dagliga ergonomin för att bibe-
hålla en frisk kropp och möjliggöra en lång tid 
med rasen som möjligt. Funderar du när du 
lyfter din hund på hur du håller ryggen? Är du 
noggrann vid bad och fönande att hålla en bra 
arbetsställning? Märker du att handleden blir 
trött eller gör ont när du borstar? Ergonomiska 
problem och de skavanker de medför finns det 
lika många som det finns pälsvårdare. Den 
här artikelns mål är att ge lösningar på de van-
ligaste ergonomiska problem som pälsvården 
medför.

 
 

 

Alla behöver inte lyfta sin hund i samband 
med pälsvården, eller annars heller. Men om 
man måste till exempel på grund av sin egen 
längd använda ett så högt bord när man fö-
nar att hunden inte kan hoppa upp på egen 
hand, skulle det vara bra att beakta några vik-
tiga faktorer: en stadig position för fötterna, att 
lyfta med benen, att ryggen har en korrekt och 
rak position, samt att man undviker lyfta med 
armarna. 

Med god lyftteknik minskar man den direkta 
belastningen på ryggen, då man använder 
ben och lårmuskulaturen. Det är alltså att re-
kommendera att när man lyfter hunden börjar 
man lyfta i huksittande ställning på hundens 
höjd. Fötterna bör hållas stadigt i sär, på det 
viset behärskar man balansen bättre under 
lyftmomentet. 

Ryggen bör luta något, men så att från höften 
hålls nedre ryggen rak och naturlig. Hunden 
bör under hela lyftmomentet hållas så nära 
den egna kroppen som möjligt. Lyftet bör ske 
lugnt, från huksittande till stående med använ-
dande av benmuskler så att ryggen är naturligt 
rak. 

Korrekt lyftteknik kan var och en tillämpa på 
det vis hunden är lärd, författaren lyfter sin 

Med god lyftteknik minskar man den direkta belastningen på ryggen, då man 
använder ben och lårmuskulaturen. Det är alltså att rekommendera att när man 

lyfter hunden börjar man lyfta i huksittande ställning på hundens höjd. 
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hund helt från golvet till bordet, men om 
hunden hoppar med framfötterna på 
bordet och bara behöver hjälp med bak-
benen, bör man ändå beakta korrekt lyft-
teknik.

 
 

Det är att rekommendera att man använ-
der, vid såväl bad som när man fönar, en 
arbetsyta som är av korrekt höjd för dig 
själv. Felaktig höjd kan man kompensera 
med olika arbetsmetoder eller hjälpme-
del, till exempel genom att använda en 
sadelstol. Det är fint att i sociala medier 
se entusiasters många olika badplatser 
och deras höjder. Arbetsytans höjd kan 
mätas på många olika vis. I teorin är den 
korrekta arbetshöjden sådan att när man 
står bredvid arbetsytan med armarna 
längs sidorna är handleden på arbetsy-
tans höjd. Med hunden beror det dock 
dessutom på om hunden står eller ligger 
på bordet. Om hunden står kan man ha 
en lägre arbetsyta. 

Man kan använda golvet som en ar-
betsyta, men ergonomiskt sett är det inte 
ett bra alternativ. Om man gör det är det 
ännu viktigare att ge akt på sin arbetspo-
sition. Sittpositionen skall vara stabil. På 
golvet uppnår man det bäst genom att 

sitta med benen i 60-90 graders vinkel 
till varandra. Undvik den så kallade W-
ställningen, där såväl höfter som lår är 
vridna inåt, och höften låst. Då man sit-
ter på en stol skall fötterna hållas stadigt 
mot underlaget för att ge stöd. Sitt inte på 
svanskotan, utan vrid höften framåt så att 
nedre delen av ryggen hålls i en naturlig 
position. I en stadig sittposition är ryggra-
den hela vägen rak. Undvik att vrida ryg-
gen och att spänna skulderbladen. Förfat-
taren använder själv en sadelstol som ger 
en god hållning och ett naturligt alternativ 
för ryggen. 

En god ståställning är en så kallad med-
elposition, dvs tyngdpunkten är i mitten, 
inte bara på den ena foten. Knäna bör 
svikta, och man skall inte hålla dem låsta 
och bakåtböjda. Även när man står skall 
hela ryggraden hållas rak. Det vanligaste 
felet när man står är att ryggen kröks, var-
vid höften ofta är för långt framskjuten. 

Händernas ställning vid såväl stående 
som sittande är så gott som den samma. 
Armbågen bör under arbetet hållas så 
nära kroppen som möjligt, och handleden 
hållas vågrätt i förhållande till arbetsytan. 
På det viset undviker man att bröstmus-
kulaturen spänns och blir trött eller kan-
ske gör ont under arbetet. 

De flesta ergonomiska handproblem som 
kommer av pälsvården uppstår i handle-
derna. Det är viktigt att handleden hålls 
så rak som möjligt då man borstar. När ar-

men utför arbetet i stället för handleden aktiveras såväl 
arm som bröst- och ryggmuskulatur, och man undviker 
att belasta handledens svaga delar.

Med en korrekt höjd på arbetsytan kommer man alltså 
väldigt nära en ergonomisk arbetsposition. Det är vik-
tigt att ge akt på förändringar i arbetspositionen under 
pälsvårdens gång. Man kommer dock långt med att 
komma ihåg två saker: en stadig stå- eller sittställning 
samt att ryggen och framför allt handlederna hålls raka.

De flesta ergonomiska handproblem som kommer av pälsvården uppstår i handlederna. 
Det är viktigt att handleden hålls så rak som möjligt då man borstar. När armen utför arbetet i stället för handleden 

aktiveras såväl arm som bröst- och ryggmuskulatur, och man undviker att belasta handledens svaga delar.

Det är att rekommendera att man använder, vid 
såväl bad som när man fönar, en arbetsyta som 

är av korrekt höjd för en själv. 

På bilden ett badkar byggt av en plastlada och 
med stativ och en  avtappningsventil i botten.
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JANA FLYBRING & BO GRÖNBLAD

Berätta vilka ni är och hur det kommer sig att ni skaffade 
afghanhund! Har ni haft några andra raser?

Bosse har varit proffstränare på travhästar. Vi flyttade från Gävle  1989 
och köpte oss en gård i Halmstad där vi hade häst, grisar, hönor, katter 
och kaniner och en flatcoated retriever som hette Ebbe. Jag födde upp 
perserkatter under några år när vi bodde där, så vi har alltid haft djur 
runt omkring oss och avel har varit ett stort intresse.

Uppfödargrupp 2013 
Jangel’s Eye Catching, Jangel’s Fake It Til’ U Make It, Jangel’s Undercover Lover och Jangel’s No-Fool-Ing.

Foto Yvonne Mukkavaara

SE UCH Xciting Glitter Glamour and Gold, Frida

När flyttade till Gävle igen och vi skaffade oss en amerikansk cocker-
spaniel kom vårat utställningsintresse.

Jag såg min första afghanhund när jag var 12 år gammal. Det var det 
vackraste jag hade sett, så självklart var det till afghanhundsringen 
mina blickar drogs till. Speciellt en afghanhund fattade mitt tycke och 
det var black and tan tiken Anita från Kennel Xciting. År 1995 hade Britt-
Marie och Carina, kennel Xciting, en kull och där fanns en black and tan 
tik. Vi föll pladask och hade turen att SE UCH Xciting Glitter Glamour 
and Gold fick flytta hem till oss. Hon var så lugnt och fridfull om man 
jämförde med amrisarna så hon fick namnet Frida. Vi förälskade oss 
direkt i rasen och inom något år så hade vi två stycken till från kennel 
Xciting, SE UCH NO UCH Xciting Blond Devil In Disguise, Hank, och 
Xciting Good Morning Sunshine, Fanny.

Hur många afghanhundar har ni nu? Hur bor och lever ni? 
Hur motionerar ni era hundar? Hur sköter ni pälsarna?

Vi bor i Åshammar ungefär 3 mil från Gävle.
Vi bor i ett hus ute på landet med stor tomt med stora ytor för hundarna 
att springa på. Just för tillfället så har vi bara Joleen hemma hos oss. 
Vi deläger även Jangel‘s Eagle Eye, Deville, från vår sista kull med su-
perduktiga Maja Knutsson. Vi har blivit tvungna att dra ner på hunderiet 
på grund av sjukdomar som gjort att vi tyvärr inte kan vara lika aktiva 
längre som vi har varit förut.

När vi var som mest aktiva så hade vi ett tiotal hundar i olika åldrar 
och pälsen skötte vi med bad och föning,  från en gång i veckan till var 
14:de dag, beroende på pälskvalitet. Motion har dom fått genom att 
springa och leka fritt men även cykling och promenader.

När bestämde ni er för att börja föda upp afghanhund?

Som sagt har avel har alltid varit ett stort intresse, vi har fött upp både 
persierkatter och marsvin förutom hundar. Vi hade uppfödning på ame-
rikansk cockerspaniel innan vi skaffade oss en afghanhund (eller tre) 
från Kennel Xciting och Carina blev en nära vän och mentor.
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JANA FLYBRING & BO GRÖNBLAD

>>

År 1997 kom vår första kull afghanvalpar och det var mellan Xciting 
Glitter Glamour and Gold, Fanny,  och vackra Xciting Bullet the Blue 
Sky, Frans. 

Hur valde ni ert kennelnamn?  Vad betyder det?

Vi skickade in massa olika förslag som vi fick avslag på, till slut så skrev 
jag bara ner något namn jag hittade på och Jangel‘s kom till.  Roligare 
historia än så har jag faktiskt inte.

Hur är er idealafghanhund?

Jag har haft förmånen att få åkt runt till massa olika länder och sett 
massor av afghanhundar ibland annat USA, Australien och i Europa. 
Den första afghanhunden som jag verkligen bara älskade och som blev 
en idealafghan för mig då hette Xandali Isabeau Of Boanne, Izzy. Hon 
var veteran när jag såg henne och jag höll på att tappa andan . Det 
finns fler som för mig är idealafghaner och några av dom, så som Izzy, 
finns med i mina stamtavlor.

Men en idealafghan för oss är sund, frisk och vacker med en bra men-
talitet och med ett härlig långt steg och ATTITYD! Det det vi alltid strä-
var efter i vår avel.

Berätta om er första kull och hur har ni har fortsatt från 
den?

Vår första kull kom 1997 mellan vår CH Xciting Glitter Glamour and 
Gold (Gengala Been There x Xciting Good As Gold) och Xciting Bullet 
the Blue Sky (Yesterday, today And Tomorrow x Xciting JazzinFor Blue 
Jean) med dom härliga svävande rörelserna.

Det blev åtta valpar och det är den största kull jag har haft. Det blev tre 
stycken helt blyertsgrå tikar, en färg som jag aldrig sett förr.

Efter ett telefonsamtal till Xciting där Britt-Marie svarade - men det är 
ju silver med svart mask och hon hade helt rätt! Kritvita blev dom med 

Jacosta Sahara, Indra

SE, DK &  FI UCH Jangel’s Cadiblack & SE UCH, AM CH Jangel’s Just Got The Look

svart mask. Vi sparade  Jangel‘s Dont Ignore A Beauty, Cookie, och 
kullsystern Jangel’s Exotic Beauty, Tessi, hamnade hos Biggan och 
Peter i Valbo som vi blev mycket goda vänner med. Dom blev även 
ägare till CH Jangel‘s Don‘t Talk Just Kiss, Spike, från en senare kull, 
som vann VETERANS of VETERANS på Grand hotel i Stockholm nio 
år gammal. Det var ett STORT ögoblick verkligen..

Jag tänker inte  ta upp alla kullar ingående för det tar alldeles för mycket 
tid utan gör ett svep av det viktigaste.
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JANA FLYBRING & BO GRÖNBLAD

SE & DK UCH, SE VV-16 Jangel’s Top Model
Foto Saori Wohlin

Vi importerade in en svart hane CH Iskhur’s Po-
seidon of Oceanus, Elvis, född 1998 (Raffica‘s 
Smokin‘Gun x Jenfield Ishkur Catch T‘Cloud) från 
Kanada. Han hade en stamtavla där många av mina 
favorithundar fanns med. Ett val vi aldrig har ångrat! 
Det visade sig att denna lille svarta hane som inte 
direkt var nån utställningsstjärna men han lämnade 
väldigt fina storvinnande stjärnor med nästan bara 
champions i varje kull. Han låg som årets avelshane 
flera år i rad med bara tre kullar efter sig. 

Stephen Weehler (Kennel Jacosta) leasade vår tik 
Ch Xciting Glitter Glamour and Gold och parade 
henne med  Boanne‘s Rosenthorn, Thorn, (min fa-
vorittik Izzy’s son) och Jacosta Sahara, Indra, följde 
med oss hem. Indra skulle visa sig vara en fantstisk 
avelstik och i hennes första kull med Elvis föddes 
nästa storstjärna  MULTI CH Jangel‘s Cadiblack, Le-
roy, som betytt mycket för oss både i ringen och som 
avelshund. I den kullen blev alla valpar internatio-

nella champions och för att nämna några: 
C.I.B., DK, FI & SE UCH Jangel‘s Back in Black, Si-
mon, ägare: Kennel Back Tramp,s 

INT, FI & SE UCH SE V-08 och årets afghantik 2, 
2008 Jangel‘s Black Diamond, Clara, en fantastisk 
fin tik.

Från en annan kull efter Elvis har vi C.I.B., SE UCH 
Jangel‘s No-Fool-Ing, Wilma, ägare: Jenn Nordlund 
& Börje Gullå. Wilma slog 116 tikar i Florida med Eli-
sabeth Levén i snöret blev Winners Bitch och vår för-
sta amerikanska champion, det var ett BIG moment! 
Även vunnit bästa rörelser på Skokloster Summer 
Show. Wilma var efter Iskhur’s Poseidon of Oceanus 
och Jangel’s Exotic Beauty.

Jangel‘s Just Got The Look, Stella, (Wilmas dotter) 
ägdes också av Jenn & Börje. Hon blev också ame-
rikansk champion, Winners bitch, svensk champion 

och årets afghantik 2008. Stella 
var efter  Jangel‘s No-Fool-Ing X  
Agha Djaris Revenge of Xenos. 

Vår tik CH Jangel‘s No Jerks For 
Me, Tiffany, (Iskhur’s Poseidon 
of Oceanus och Jangel’s Exo-
tic Beauty) parades med Xciting 
Xtravagant Creation, Figge, där 
Jangel‘s Taste Of Victory, Milton, 
leder ligan från den kullen i titlar: 
C.I.B., SE, NO, FI & DK UCH,LV 
CH, DK V-09, SE V-10.
Systern CH Jangel‘s Top Model, 
Mizzty, hade ett flertal BIR, BIM 
och även en  BIG-1 placering 
som veteran och BIS veteran pla-
ceringar, årets veteran och även 
årets tik 2, 2018. Wow! Hon gick 
verkligen som tåget på äldre dar. 
Ägare Biggan Lööv.

Vi importerade en tik från Spa-
nien Khafkas Blue Ice, Denise, 
(CH Khafka‘s Song-Sung-Blue x 
Khafka‘s Eyes-Ofthetiger). Vi pa-
rade henne med CH Jangel‘s Ca-
diblack och fick en superkull och 
vår stora stjärna Joleen föddes, 
MULTI CH Jangel‘s Hell of a Dre-
am, med sina SUPER  fantastiska 
rörelser! Joleen vann det mesta, 
årets junior, årets afghantik 2011, 
årets afghanhund 2012 och titeln 
som många av mina hundar har 
vunnit genom åren bästa rörelser 
på Skokloster Summer Show.

Joleen parades men vår hane 
C.I.B., NORD & SE UCH, DE & 
VDH CH, LV CH Jangel‘s Cliff-
hanger, Texas, (Andros Touching 
Your Emotions x  Jacosta Sa-
hara). Flera i kullen flyttade ut-
omlands där det gick som tåget 
för dom. En hane som stannade 
i Sverige MULTI CH Jangel‘s Un-
dercover Love, Efton, som blev 
internationell och nordisk cham-
pion. Som väntat blev alla cham-
pion utom en men som hade två 
cert. Texas flyttade hem till Mo-
nica Fermell senare.

Joleen ärvde generna från Le-
roy och leverade i valplådan 
hon med. Det visade hon när vi 
parade henne med MULTI CH 
Mahali Rustic Ringmaster! När 
jag såg Ringer, som Åge Gjetnes 
lånat hem från USA,  tänkte jag 
att han ser ut att passa in som av-
elshane i vår kennel, snygg ram, 
resning ,sund, fina röreslser och 
hård rygg. 

I kullen med Ringer föddes SE 
UCH  Jangel‘s Eye Candy, Mem-
phis, ägare Jonny Björklund

C.I.B., SE, NO, FI & DK UCH, LV 
CH, SE JV-13 Jangel‘s Eye Cat-
ching, ägare Elisabeth Levén och 
Sven Westerblad.

C.I.B., SE, DK & NO UCH, årets 
avelshane 2017, 2018 & 2019 
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C.I.B., NORD UCH Jangel’s Undercover Lover
Foto Yvonne Mukkavaara

Jangel‘s Hawk Eye, Falcon, 
ägare Helmer Önell. Falcon har 
verkligen visat att han inte bara 
är vacker utan en fantastisk av-
elshund med fantastiska storvin-
nande avkommor hos  kennel 
Jangel‘s, kennel Khaos och ken-
nel Mandinah som verkligen har 
dominerat i utställningsringarna, 
och fler kommer det garanterat 
att bli.

VI gjorde om kombinationen då 
jag fick så få valpar och bara en 
tik. 

I den kullen har vi BIS C.I.B. & 
Korea CH Jangel‘s Hell of a Ride, 
exporterad till Sydkorea, ägare 
Cheol-young Hwang.

CH Jangel‘s Hell of an Angel,Vilda, 
är i mina ögon otroligt vacker med 
jättefina rörelser.

Jangel‘s Heaven and Hell expor-
terades till Finland och är aldrig 
utställd.

Jag är jättenöjd med dom par-
ningarna.

Vi köpte White Infinity’s Farraday 
Effect, Liam, från Kennel White 
Infinity‘s från Ungern. Jag var ute 
efter pappans linjer med bättre 
pälskvalité och annat. I hans 
mammas linjer dyker mina stam-
tavlehundar upp. Vi gjorde honom  
till NORD V-15 C.I.B., SE, FI & 
NO UCH och han parat tikar från 
Danmark, Norge och Ryssland 
med fina avkommor. 

Efter honom har vi bland annat SE 
UCH Jangel’s I Temptation, Dal-
las, som bor hos min son och Lin-
da, och SBIS, SE UCH Jangel’s 
Dream Come True, Zelda, som 
blev årets unghund 2017 med 11 
cert, flertalet BIM-placeringar som 
junior. Hon blev Specialty BIS på 
Skokloster Summer Show 2019 
för legendaren Michael Canalizo, 
USA, med en rekordanmälan på 
98 afghaner, vilket jubel!! Zelda 
var ensam i sin kull mellan Joleen 
och Liamoch ägare är min dotter 
Sanna Flybring.

Liam fick åka tillbaka enligt över-
enskommelse då Csilla Bakos 
skulle ställa ut honom i sitt om-
råde. En mycket snäll hane, näs-
tan för snäll. Hos sin uppfödare 
har han även hunnit blivit kroatisk 
champion.

Sista kullen gick jag åter tillbaka 
till mina ”gamla” linjer och parade 
Indras dotter  CH Jangel‘s Time 
After Time, Myran, med Falcon 
och gissa, en hel kull fantastiska 
valpar. Dom är nu unghundar 
som alla har visat framfötterna, 
med bland annat US winner, cert  
Nordic-winner etc..

Detta är bara ett  urplock av alla kullar. Vi har många 
fler storvinnande hundar från Jangel‘s som borde 
nämnas men svårt att få med alla. AM, CA & Grand 
CA CH, SE, FI, DK & NORDIC CH Jangel’s Sound 
Of a Drum, Boogie, och CH Jangel’s MC Dreamy, 
Jordan, är storvinnare i Syd Afrika.

Man kan se en röd tråd för dom flesta parningarna 
i stamtavlorna, Boanne, Heartbreaker lite skandi-
naviskt längst bak. Vi har över 50 champions i hela 
världen.

Det som kännetecknar hundarna från Jangel‘s är 
att dom är trevliga, tokiga, glada hundar och vackra 
förstås. Jag är väldigt stolt över vår avel och mina 
hundar och att dom ligger bakom i många stamtavlor 
hos olika uppfödare idag! Det som är viktigt är att en 
afghanhund aldrig får bli en vanlig hund, afghanen är 
”The king od the dogs”, den måste ha attityd, stolhe 
och rörelser och det tycker jag många har tappat.

Hurdan är en till mentaliteten idealistisk av-
elshund enligt er? Ger ni större tyngdvikt 
till någondera partens, hanhundens eller 
tikens temperament? Hur mycket av men-
taliteten tror ni är ärftligt och hur mycket 
kommer av miljön?

Jag tycker att mentaliteten är viktigt och tempera-
mentet är enligt mig ärftligt men även miljön har gi-
vetvis inverkan. Jag vill ha bra temperament på båda 
hundarna jag avlar på.

Hur lätt eller svårt har det varit att hitta 
bra hem till era valpar? Har ni exporterat 
många valpar?

Vi har haft tur med att hitta bra hem till våra valpar 
både när det gäller i Sverige och utomlands.
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SE & AM CH Jangel’s Just Got The Look
Foto Jan Malmsten

Vi har exporterat många valpar 
utomlands till USA, Korea, Syd-
afrika, Ungern, Norge, Finland, 
Danmark, Portugal, Island, Spa-
nien, Colombia, England, Holland 
med flera. Där många har varit 
framgångsrika.

Hur viktig är afghanhundar-
nas bruksegenskap för er? 
Beaktar ni bruksegenska-
perna när ni gör era avels-
val?

Jag tycker att det är roligt och 
beundransvärt med dom som 
håller på med bruks men det är 
inget som vi har prioriterat.  Men 
vi uppmuntrar våra valpköpare att 
prova på.

Vad anser ni om afghan-
hundens hälsostatus? Vilka 
hälsoundersökningar gör ni 
på era hundar? Har ni haft 
några speciella hälsopro-
blem i ert avelsarbete?

Vi anser att afghanhunden är en 
frisk ras. Vi ögonlyser våra hun-
dar. Vi har inte haft något hälso-
problem i vår avel.

Överraskningar sker alltid i 
avelsarbete. Berätta om nå-
got som hänt er!

Visst har det skett överraskning-
ar, en av dom var när Jangel‘s 
Dream Come True, Zelda, kom 
till världen.  Vi hade ingen aning 
om att Jangel‘s Hell Of Dream, 
Joleen, var dräktig. En dag kom 
Bosse ner och ser Joleen ligga 
där med en valp. Vi trodde att hon 
hade gått tom men där lurade hon 
oss.

Sen var det även en överrask-
ning när självaste Joleen kom,  vi 
hade länge velat haft en domino 
och har alltid älskat den färgen, 
så det var en stor överraskning 
när hon kom från en kombination 
där vi trodde det var omöjligt att få 
en just dominiofärgad. Men som 
man brukar säga det kommer när 
man minst anar det... 

Vilken betydelse har pälsen 
för er? Kan ni tänka er att 
klippa ner en afghanhund?

Pälsen har självklart betydelse då 
det är en pälsras. Vi föredrar lång 
och silkigt päls i normal mängd. Vi 
har absolut inget emot en patter-
ned afghanhund.

Vi klipper ner våra ”pensionera-
de” hundar så det kan vi absolut 
tänka oss!

C.I.B., SE, FI & NO UCH, SE V-11 Jangel’s Hell Of A Dream
Foto Yvonne Mukkavaara
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Hur har rasen enligt er utvecklats under åren ni hållit på 
med den? Betonas något speciellt mycket i rasen, borde 
något beaktas mer?

Afghanhunden är ”The king of the dogs” och får därför inte bli en ”van-
lig” hund. Den måste utstråla stolthet och värdighet. Rörleserna är vik-
tiga - långa, mjuka och fjädrande rörelser. Ett vackert uttryck samt en 
stram rygglinje tycker vi är viktigt.

Många afghanhundar idag har tappat en del av sina rörelser och ut-
strålning och det måste vi få tillbaka då det är en viktig egenskap.

Hur mycket påverkas ert avelsarbete av utställningar och 
domarens val?

Vi påverkas inte av det. Vi kan attraheras av och tycka att flera hanar 
är jättefina men som vi ändå inte skulle vilja använda i avel då det är få 
förunnat att vara både utställningsstjärna och en bra avelshund.

Utställningar är bra då man kan se hunden live och se dess bra egen-
skaper, då alla i dagens läge kan vara fin på bild, och kanske inte riktigt 
stämmer överens med verkligheten.

Sedan är det en känsla man får, att det där skulle vara en bra kombina-
tion och intressant stamtavla.

Vi tror på linjeavel. Det är också viktigt att ha en stabil tiklinje. Vi måste 
givetvis utavla för att sedan gå tillbaka till de hundar vi tycker om. Se-
dan är det en fråga om vad man vill förbättra på sina hundar.

C.I.B., NORD, SE, NO, FI & DK UCH, LV CH, DK V-09, SE V-10 
Jangel’s Taste Of Victory

Foto Sven Westerblad

C.I.B., SE & NO UCH, LV CH, SE JV-13 Jangel’s  Eye Catching
Foto Saori Wohlin

SE UCH Jangel’s Hell Of An Angel
Foto Yvonne Mukkavaara

>>
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På vilket vis har ni varit och 
är ni aktiva inom rasen?

Vi har varit mycket aktiva inom 
rasen då vi fick vår första afghan-
hund 1995. Vi har varit mest en-
gagerade i utställning och avel, 
men i dagsläget så är det mest 
min dotter, Sanna Flybring, som 
tagit över som handler och syns 
mest i ringarna då vår hälsa har 
gjort att vi fått dra ner på utstäl-
landet.

Vad har afghanhunden och 
hundsporten gett er? Vilka 
är de bästa stunderna med 
era afghanhundar och vad 
är den mest minnesvärda 
händelsen?

Det har gett oss mycket(blod 
svett och tårar). Vi har massor 
med minnesvärda händelser 
från hunduställningar världen 
över och den senast måste jag 
säga var när min dotter Sanna 
med Jangel‘s Dream Come True, 
Zelda, blev Specialty BIS på 
Skokloster Summer Show under 
en väldigt respekterad domare, 
Michael Canalizo från USA, och 
med 98 anmälda afghanhundar! 
Sen är det gemenskapen med 
alla som delar samma intresse. 
Många trevliga vänner och fan-
tastiska valpköpare både i Sveri-
ge och utomlands. Men de bästa 
stunderna jag vet är ändå när jag 
får gosa ner mig i valplådan!

Jag vill passa på och tacka alla 
som ställt upp ni vet vilka ni är 
utan er valpköpare är vi inget!

Tack till Elisabeth och Sven för all 
hjälp under åren och tack Carina 
Ekwall för våra tre första afghan-
hundar som var starten för allt det 
här.

Tack min dotter Sanna för all 
skrivhjälp och allt annat.

Maja, Helmer, Biggan lite extra 
till er.

Vi ses i ringarna 2020?!

C.I.B., SE, FI & NO UCH NORD V-15  White Infinity’s Faraday Effect
Foto Kristy Bello Herrera

SE UCH Jangel’s I Temptation
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1998-04-21, 3+4
Far: Xciting Bullet The Blue Sky
Mor: Xciting Glitter Glamour And Gold
Jangel’s Beauty And A Beast
Jangel’s More Then Beauty
Jangel’s Brain And Beauty
Jangel’s Don’t Ignore A Beauty
Jangel’s Try To Beat A Beauty
Jangel’s Exotic Beauty
Jangel’s Beauty Is My Destiny

2000-05-10, 2+5
Far: Araki Ghostbuster At Altside
Mor: Xciting Glitter Glamour And Gold
Jangel’s To Proud To Kiss 
Jangel’s Don’t Talk Just Kiss
Jangel’s Kisses For Free
Jangel’s Kissed By An Angel
Jangel’s Kiss Me I’m Fame
Jangel’s Nikita Kiss On Fire
Jangel’s Candy Kiss

2000-10-06, 1+4
Far: Ishkur’s Poseidon Of Oceanus
Mor: Jangel’s Don’t Ignore A Beauty
Jangel’s King Creole
Jangel’s Now Or Never
Jangel’s Don’t Be Cruel
Jangel’s Hard Headed Woman
Jangel’s Good Luck Charm

2001-10-14, 2+3
Far: MR Sandman’s The Tinman
Mor: Jangel’s Exotic Beauty
Jangel’s Leader Of The Pack
Jangel’s Joker In The Pack
Jangel’s Pistol Pack’n Mama
Jangel’s Scat Pack Sue
Jangel’s Sweet Pack’n Pumpkin

2003-07-27, 1+2
Far: Ishkur’s Poseidon Of Oceanus
Mor: Jangel’s Exotic Beauty
Jangel’s No Pain No Gain 
Jangel’s No Jerks For Me
Jangel’s No-Fool-Ing

2005-08-05, 3+2
Far: Ishkur’s Poseidon Of Oceanus
Mor: Jacosta Sahara
Jangel’s Cadiblack
Jangel’s Back In Black
Jangel’s Black Cox Comb
Jangel’s Black Pearl 
Jangel’s Black Diamond

2006-08-31, 3+5
Far: Rhythm Of The Art Of Meadow Valley
Mor: Jangel’s No Jerks For Me
Jangel’s Noble Art
Jangel’s Real Art
Jangel’s Art Attack
Jangel’s Art Model
Jangel’s Art Design
Jangel’s Piece Of Art
Jangel’s Golden Art
Jangel’s Fancy Art

2007-03-21, 4+4
Far: Agha Djari’s Revenge Of Xenos
Mor: Jangel’s No-Fool-Ing
Jangel’s Just A Gigolo
Jangel’s Just Don’t Care
Jangel’s Just A Lion Among Ladies
Jangel’s Just Ignore Them
Jangel’s Just Got The Look
Jangel’s Just Look At Me
Jangel’s Just To Die For
Jangel’s Just Amazing

2007-07-03, 0+2
Far: Ishkur’s Poseidon Of Oceanus
Mor: Jacosta Sahara
Jangel’s Never Trust A Lady
Jangel’s A Lady Like Me

2008-01-24, 1+4
Far: Jangel’s Cadiblack
Mor: Khafka’s Blue-Ice
Jangel’s Mc Dreamy 
Jangel’s Delightful Dream
Jangel’s Follow That Dream
Jangel’s A Hell Of A Dream
Jangel’s High Flying Dream

2008-03-24, 1+2
Far: Andros Touching Your Emotions
Mor: Jacosta Sahara
Jangel’s Cliffhanger
Jangel’s Penny Lane
Jangel’s Peggy Sue

2008-03-31, 5+3
Far: Xciting Xtravagant Creation
Mor: Jangel’s No Jerks For Me
Jangel’s Take It Or Leave It
Jangel’s Taste Of Victory 
Jangel’s Talk Of The Town
Jangel’s Touchdown
Jangel’s Time For Action
Jangel’s Twisted Sister
Jangel’s Top Model
Jangel’s Temptation

2009-02-05, 3+3
Far: Jangel’s Just A Lion Among Ladies
Mor: Khafka’s Blue-Ice
Jangel’s Sound Of A Drum
Jangel’s Rebellious Heart
Jangel’s Playing With Fire 
Jangel’s Stars Go Blue
Jangel’s Rock’n Roll Sue
Jangel’s Paradise Will Wait

2010-03-19, 3+4
Far: Jangel’s Cliffhanger
Mor: Jangel’s Hell Of A Dream
Jangel’s Bodyguard
Jangel’s Undercover Lover
Jangel’s Take It To The Limit
Jangel’s Nobody’s Wife
Jangel’s I’m For Real
Jangel’s Sweet Josephine
Jangel’s Honky Tonky Woman

2010-05-15, 3+2
Far: Agha Djari’s Urban Cowboy
Mor: Jangel’s Black Diamond
Jangel’s No Mercy
Jangel’s No Regrets 
Jangel’s Need I Say More
Jangel’s Name My Name
Jangel’s Nobody But Me

>>
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2011-06-27, 1+2
Far: Jangel’s Cadiblack
Mor: Jangel’s Just Got The Look
Jangel’s Starfighter
Jangel’s Moviestar
Jangel’s Lady Stardust

2011-07-11, 1+3
Far: Alphaville’s Made It Meezelf
Mor: Jacosta Sahara
Jangel’s Payback Time 
Jangel’s Time After Time
Jangel’s Don’t Waist My Time
Jangel’s Perfect In Time

2012-03-16, 2+0
Far: Jangel’s Sound Of A Drum
Mor: Jangel’s Just To Die For
Jangel’s Fake It Til U Make It
Jangel’s No Need To Fake It

2013-02-10, 3+1
Far: Mahali Rustic Ringmaster
Mor: Jangel’s Hell Of A Dream
Jangel’s Eye For An Eye
Jangel’s Eye Catching
Jangel’s Hawk Eye
Jangel’s Eye Candy

2013-05-17, 1+2
Far: Jangel’s Cadiblack
Mor: Jangel’s Paradise Will Wait
Jangel’s To Hot To Handle 
Jangel’s Hot In Black
Jangel’s Some Like It hot

2014-04-30, 3+1
Far: Mahali Rustic Ringmaster
Mor: Jangel’s Hell Of A Dream
Jangel’s Hell Of A Ride
Jangel’s What The Hell 
Jangel’s Heaven Or Hell
Jangel’s Hell Of An Angel

SE, DK &  FI UCH Jangel’s Cadiblack

C.I.B., SE & NO UCH, LV CHSE JV-13 Jangel’s Eye Catching
Foto Saori Wohlin

C.I.B., SE, DK & NO UCH Jangel’s Hawk Eye
Foto Jenny Jurnelius
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2015-01-31, 3+5
Far: Moorflower’s Moondancer
Mor: Jangel’s Eye Candy
Jangel’s This Is My Life
Jangel’s Lifeguard
Jangel’s Life Is Life
Jangel’s Hell Of A Life
Jangel’s Love Of My Life
Jangel’s Kick And Life
Jangel’s Life’n Style
Jangel’s Awbarilicious Life

2016-03-27, 3+1
Far: White Infinity’s Faraday Effect
Mor: Jangel’s Paradise Will Wait
Jangel’s Giorgio Temptation
Jangel’s MR Temptation
Jangel’s I Temptation
Jangel’s Mrs Temptation

2016-07-18, 0+1
Far: White Infinity’s Faraday Effect
Mor: Jangel’s Hell Of A Dream
Jangel’s Dream Come True

2016-11-20, 3+2
Far: White Infinity’s Faraday Effect
Mor: Jangel’s Time After Time
Jangel’s Grandslam
Jangels Gladiator
Jangel’s Gasolin
Jangel’s Go For Gold
Jangel’s Go Go Girl

2018-09-28, 1+4
Far: Jangel’s Hawk Eye
Mor: Jangel’s Time After Time
Jangel’s Wild Eagle 
Jangel’s What’s Up
Jangel’s Woman Warrior
Jangel’s Watch Out
Jangel’s What A Dream

Jangel’s Hell Of A Ride SE UCH Jangel’s Hell Of An Angel

SE UCH Jangel’s Dream Come True
Foto Saori Wohlin

SE UCH Jangel’s Gladiator
Foto Lotten Rönquist

C.I.B., SE UCH, SE V-11 Jangel‘s Hell Of Dream med sin 
dotter SE UCH Jangel‘s Dream Come True



BB3 and BOS Junior at the famous 
Skokloster Summershow with 

an impressive entry!
5 x R-CAC at 9 shows!

Owner: Sanna Flybring, Sweden

Finished her title twice!
Owner: Karen Larsen, 
kennel Serenad, USA

3 x CAC at 6 shows!
Owner: 

Maja Knutsson,
Bo Grönblad, 

Sweden

2 x CAC, R-NORDIC CAC at 6 shows!
Owner: Helmer Önell , Sweden

CAC, JunIor CAC,  Copenhagen Junior winner, 
BOS in Spain!

Owner:  Yvonne Nordahl, Denmark

our latest and successful litter, only one year old!
From 

C.I.B SE UCH NO UCH DK UCH 
Jangel’s Hawk Eye 

and 
SE UCH Jangel’s 
Time After Time

Jana Flybring 
& 

Bo Grönblad
Åshammar

Sweden

jangel’s what’s up
akc champion

jangel’s watch out
nord jv-19

jangel’s wild eagle
nord jv-19

jangel’s woman warrior
kbhjv jangel’s what a dream

Foto: Jan M
alm

sten

Jangels_2019_arskronika.indd   1 2020-01-31   10:37:54



Jangel’s
Dream Come True
SBIS SEUCH

Specialty Best In Show
at the world famous Skokloster Summer Show at Strömsholm

with The impressive entry of 98 Afghans!She did it!

2017
#1 aFGHAN yOUNGSTER
#3 aFGHAN BITCH

10 X cac

Owner: Sanna Flybring
Breeders: Jana Flybring & Bo Grönblad

2019
sbIS sKOKLOSTER sUMMER
sHOW at strömsholm
#6 Afghan Bitch

2018
Swedish Champion

Several
Best Bitch placements

Judge: Michael Canalizo, USA

Zelda
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C.I.B., SE, DK & NO UCH
JANGEL’S HAWK EYE 
226 poäng (7) 
F: 2013-02-10 
E: CH Mahali Rustic Ringmaster
U: CH Jangel’s Hell Of A Dream
Foto J. Jurnelius Photography

C.I.B., NORD & NO UCH, SE V-17, NORD V-19
MANDINAH KALABALIKEN I BENDER  
214 poäng (7) 
F: 2015-03-08 
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto J. Kristiansson

C.I.B., NORD & SE UCH, DE, LT, LV, RU, US & AR CH
NORD VV-19
SIMBAD EBN RASHIDA VON 
HAUSSMAN  
168 poäng (6) 
F: 2010-11-28 
E: Azis Eben Sharif Von Haussman
U: CH Rashida Bint Hugo Von Haussman
Foto I. Söderkvist

SE UCH
KINGSLEAH AIN’T NO ANGEL  
153 poäng (7) 
F: 2016-07-22
E: CH Kingsleah Angel Dust
U: CH Al Khabara Gracious Me
Foto S. Wohlin

C.I.B., SE, DK, NO & FI UCH, IT CH, 
SE V-18, NO V-18, NO V-19
XENOS SANDOR   
242 poäng (7) 
F: 2016-11-21 
E: CH Agha Djari’s Karkati’s Comeback
U: CH Xenos Cruz
Foto J. Collinge
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SE JV-19
XENOS JADESH
144 poäng (7) 
F: 2018-04-11
E: CH Elevateurgamecynergy Of Meadow Vall
U: CH Xenos Cruz
Foto Y. Mukkavaara

SE JV-18, SE & DK UCH
BACK TRAMP’S BLACK SHADOW
136 poäng (7) 
F: 2017-06-26
E: CH Pramya Eat Your Words
U: CH Back Tramp’s Black Sensation
Foto O. Fritiofson

KHAOS TOMORROWS ADDICTION   
129 poäng (5) 
F: 2018-03-17 
E: CH Yesterday, today And Tomorrow
U: Nightwind Unique Queen For Khaos
Foto P. Johansson

SE & FI UCH,  EE & LV CH
AWBARI MINTY SNOW SPARKLES  
115 poäng (6) 
F: 2016-04-08  
E: CH Moorflower’s Moondancer
U: CH Awbari Candy Rain
Foto P. Artiola

SE & DK UCH 
AGHA DJARI’S PHENOMENON
104 poäng (5) 
F: 2017-04-21 
E: CH Genesis Silverado
U: CH Agha Djari’s Director’s Cut
Foto C. Tell Collinge
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Sandor was such an excit-
ing & special puppy! 

His debut at the All breed 
shows were quite impres-
sing, he won BOB over 
champions at 11 months of 
age followed by a Group-1.
He finished his Italian CH 
title undefeated in only six 
straight show at 17 months 
from the intermediate class 
with a Padenghe Specialty 
BIS win. Quite a record for 
this country/Italy. 

At that point it was incon-
venient to show a “not yet 
2 year old” youngster in the 
CH class with the big boys.
More also because my 
other boy “Elay” just ar-
rived from the USA & was 
starting his career here in 
Europe as well.

My lucky choice was to 
show them both at the 
French National/Falapa 
Specialty under Brett Ha-
milton - that fell in love with 
them both!

When, after the show, he 
and Camilla inquired to 
have Sandor up in Sweden 
for a while and I felt it was 
a great idea but we were 
not “prepared” to let our kid 
go away even if only for a 
while.

It actually took a few 
months for me and my 
partner to decide to let him 
go to Scandinavia for a 
“Swedish holiday”.

But at that time we really 
didn’t have a plan for “how 
long”, we all said lets wait 
& see how it goes... 
As they say - The rest is 
history and speechless for 
me to say that “Sandor’s” 

NÅGRA ORD OM 

SWEDISH VACATION
C.I.B., SE, DK, NO & FI UCH, IT CH, SE V-18, NO V-18, NO V-19
XENOS SANDOR

Text breeder/owner Roberto Bongiovanni // Foto Anna Szabo

journey goes over all my 
wildest expectations! 

The impact Sandor had 
during 2019 in the show 
ring was and is totally 
Amazing!

Being recognized & highly 
awarded by breeder/jud-
ges from all around the 
world. No one mentioned, 
no one forgotten!

Big Thank You to each and 
everyone who made 2019 
so very special to us. All 
this at the tender age of 
only 2 years old!! 

Nothing goes along by it 
self, the expert care/hand-
ling of Brett and Camilla 
topped our plans in an ex-
traordinary way. 

Also with the big help from 
Camilla’s parents Jörgen 
& Marie-Louise, its all 
team work. Nothing could 
be done better then what 
these special people have 
done. What can I say? I’m 
so lucky to count them 
among my best friends!

Sandor is truly having a 
real holiday in the north, 
he is still in Sweden and at 

this point he has no plans 
to return... just yet!

Playing with his BFF & half-
sister “Zoey” and his white 
Standard Poodle girlfriend 
“Sabrina”, sharing all the 
squeaky toys and chilling 
out on the couch... what 
a tough life for the Italian 
stallion! 

I’m sure when “King San-
dor” will be back home 
again in Italy, he’ll be 
asking for his own TV and 
personal remote control...

The best is yet to come...
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Första utställningen efter att Wil-
da fyllt 2 år blev hon till vår stora 
glädje champion. Trots sin ung-
dom så har Wilda allt man kan 
önska sig av en utställningshund. 
15 cert och en massa BIR och 
BIM, fina grupplaceringar, Bästa 
Rörelser, några vinnartitlar, nära 
internationellt championat, som 
hon fått av domare och rasspe-
cialister från världens alla hörn. 

Året avslutades med en resa till 
Herning i Danmark, med ett stopp 
i Växjö. Tre internationella ut-
ställningar samma helg, med tre 
möjliga CACIB. Wilda kom hem 
med tre CACIB, ett BIR, ett BIM 
och en Grupp tvåa, Danskt cham-
pionat och Dansk Vinnare 2019. 
Wildas pappa fick följa med och 
han blev också Dansk champion 
med CACIB.

Wilda har gått fantastiskt bra på 
utställning även detta året, men 
då visste vi inte att hon hade blivit 
bästa tik 2019 förrän vi såg resul-
tatlistan på nätet. 

NÅGRA ORD OM 

WILDA - VILD OCH VACKER! KINGSLEAH WILD AT HEART
SE & DK UCH, DK V-19

Text Gunilla Holmgren // Foto Ralf Osietzki

EN AV 
FYRA VALPAR

TRE CACIB
AV TRE MÖJLIGA

ETT RIKTIGT
HUNDLIV

SKOKLOSTER OCH 
DONAUESCHINGEN

Kingsleah Wild At Heart, namnet 
var givet redan i valplådan. Fyra 
valpar efter CH Kingsleah Blu-
eberry Breeze och Multi SBIS 
CH Kingsleah Blue Heart föddes 
den 17 (mitt lyckonummer) mars 
2017. Två hanar flyttade utom-
lands och blev Multi BIS & SBIS 
vinnare i Japan och USA. Wildas 
syster Fiona stannade kvar i Sve-
rige och har visat framfötterna 
på lure coursing-fältet. Tanken är 
att Fiona ska komma ut i utställ-
ningsringarna i år. 

Som ettåring utmärkte sig Wilda 
genom att bli Årets Unghund & 
tvåa bästa tik 2018. Hon blev BIR 
redan på sin andra SKK utställ-
ning från juniorklass för Michael 
Gadsby, UK. Då hon vunnit cert 
och BIM på ”Skokloster” för Gö-
ran Bodegård, samt BIS-2 junior, 
så fick vi blodad tand och åkte 
ner till Vinthundsspecialen Do-
naueshingen i södra Tyskland. 
Denna sommar var det värmere-
kord i Europa med temperaturer 
långt över +30 C. 

I tryckande värme och gassande 
sol vann hon BIM junior, ”Junior-
Winner Donaueshingen 2018” 
med 2xJCAC för Jerry Klein, 
USA, i tuff konkurrens med 16 ju-
niortikar i klassen. En trevlig och 
vacker utställningsplats som på-
minner mycket om ”Skokloster”,  
men mycket större, där vi träffade 
många gamla och nya vänner i 
vinthundsvärlden. För Wildas del 
var det en stor erfarenhet att få 
följa med så långt hemifrån, gå på 
restaurang och sova på hotell. 

STOR
ERFARENHET

Vi har fått hålla hårt i kopplet då 
många domare velat ta med sig 
henne hem. Man blir riktigt varm 
i hjärtat när domaren spontant ut-
brister ”I love her”! Men det gör vi 
också, mest av alla! 

Hemma lever Wilda ett riktigt 
hundliv med sina kompisar. 
Mycket fart och fläkt! Hon älskar 
att röra på sig, springa, hoppa, 
hänger gärna med Francis på en 
springrunda över stock och sten. 

Jag älskar detta charmtroll, hon 
förgyller vardagen med sina roli-
ga och tokiga påhitt. Snäll mot allt 
och alla. Nyfiken. Alltid glad och 
lite busig, dock raka motsatsen 
till sin mamma Trulsa som bara 
är så aristokratisk och världsvan. 
Men med tiden så hinner säkert 
Wilda också bli mer lik sin mor på 
den punkten. Tiden får utvisa ... 
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NO V-19
XENOS TELLS A STORY 
203 poäng (7) 
F: 2018-04-11
E: CH Elevateurgamecynergy Of Meadow Vall
U: CH Xenos Cruz
Foto S. Wohlin

NORD & DK UCH, LV CH, SE JV-17
YASMIN BINT BATTAL VON 
HAUSSMAN  
184 poäng (7) 
F: 2016-12-31 
E: CH Battal Ebn Butrus Von Haussman
U: Kala Von Haussman
Foto S. Wohlin

SE & DK UCH, NORD LCCH, NORD VV-19
MANDINAH JOYFUL WHISPER  
180 poäng (7) 
F: 2011-07-14 
E: CH Xenos Comment
U: CH Mandinah Hopeless Whisper
Foto C. Bengtsson

C.I.C., SE UCH, SE & NO LCCH, NO VV-19, SE V-19
KHAOS GILLIANNE  
137 poäng (7) 
F: 2009-09-10
E: CH Khaos d’ Aram
U: CH Khaos Blackwattle
Foto C. Wikmark

SE & DK UCH, DK V-19
KINGSLEAH WILD AT HEART   
222 poäng (7) 
F: 2017-03-17 
E: CH Kingsleah Blueberry Breeze
U: CH Kingsleah Blue Heart
Foto R. Osietzki
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SE UCH
JANGEL’S DREAM COME TRUE
133 poäng (5) 
F: 2016-07-18
E: CH White Infinity’s Faraday Effect
U: CH Jangel’s Hell Of A Dream
Foto Å. Lindholm

C.I.B., SE & DK UCH, SE LCCH, SE V-17
MANDINAH KEY TO MY HEART
132 poäng (6) 
F: 2015-03-08
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto M. Matura

C.I.B., SE, NO & DK UCH
ORIENTALWIND’S NÁSCHIA   
126 poäng (6) 
F: 2012-05-16 
E: CH Moorflower’s Capolavoro
U: CH Khaos Badajoz
Foto L. Ekberg

SE & NO UCH
AWBARI LICORICE RAINDROPS  
116 poäng (5) 
F: 2016-04-08  
E: CH Moorflower’s Moondancer
U: CH Awbari Candy Rain
Foto H-J S. Nilsen

NOT GUILTY WILD CHASE
100 poäng (4) 
F: 2018-07-31 
E: CH Gilthoniel’s Pilgrim Of Avalon
U: CH Celestian Starry Starry Night
Foto L. Ekberg
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1. Kennel Mandinah   664 p  (5)
2. Kennel Xenos   589 p  (3)
3. Kennel Jangel’s    568 p  (5)
4. Kennel Kingsleah   450 p  (5)
5. Kennel Khaos    447 p  (5)
6. Kennel Von Haussman   404 p  (4)
7. Kennel Back Tramp’s   291 p  (5)
8. Kennel Tash Kurgan    237 p  (5)
9. Kennel Orientalwind’s   223 p  (3)
10. Kennel Gold’n Copper    198 p  (5)

1. Jangel’s Hawk Eye   565 p  (5)
2. Yesterday,today And Tomorrow 299 p  (5)
3. Khaos d’ Aram    272 p  (4)
4. Xenos Comment   262 p  (2)
5. Battal Ebn Butrus Von Haussman  219 p  (2)
6. White Infinity’s Faraday Effect   171 p  (2)
7. Gold’n Copper ’t Miner   116 p  (2)
8. Raffica’Sdance Of A Thousand Veils  70 p  (2)

1. Xenos Cruz    589 p  (3)
2. Mandinah Irresistible Whisper  444 p  (4)
3. Jangel’s Hell Of A Dream   415 p  (4)
4. Nightwind Unique Queen For Khaos 275 p  (5)
5. Jangel’s Time After Time   247 p  (4)
6. Leejoy’s Glorious Gem   237 p  (5)
7. Back Tramp’s Black Sensation  220 p  (3)
8. Khaos Badajoz    172 p  (2)
9. Leejoy’s Delicious Delight  136 p  (2)
10. Karagez Deja Vu For Gold’n Copper  90 p  (2)

1. Xenos Tells A Story (t)  202 p  (7)
2. Xenos Jadesh (h)   144 p  (7)
3. Khaos Tomorrows Addiction (h)  129 p  (5)
4. Not Guilty Wild Chase (t)   100 p  (4)
5. Jangel’s Watch Out (t)   80 p  (4)
6. Jangel’s Wild Eagle (h)   65 p  (3)
7. Jangel’s What A Dream (t)   64 p  (3)
8. Tash Kurgan New Deal (h)   60 p  (3)
9. Tash Kurgan New Dawn (t)  53 p  (3)
10. Tash Kurgan New Hope (t)  52 p  (3)

Antal utställningar inom parantes
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1. Simbad Ebn Rashida 
    Von Haussman (h)   167 p  (6)
2. Khaos Gillianne (t)   137 p  (7)
3. Mandinah Joyful Whisper (t)   94 p  (6)
4. Mandinah Hopeless Whisper (t)  83 p  (6)
5. Celestian I Want It All (h)   82 p  (4)
6. Afshar Mousse Au Chocolat (t)  72 p  (5)
7. Afshar Master Copy (h)   70 p  (6)
8. Back Tramp’s Black Sensation (t)  59 p  (6)
9. Leejoy’s Delicious Delight (t)  56 p  (4)
10. Back Tramp’s Black Jangel (t) 43 p  (2)

 ÅRETS AVELSTIK
Antal avkommor inom parantes

 ÅRETS AVELSHANE

Antal avkommor inom parantes

 ÅRETS UPPFÖDARE

JUNI
6/6 Leksand, SKK nord  Arvid Göransson, Sverige 
7/6 Norrköping, SKK nat Eugene Blake, USA  
13/6 Vänersborg, SKK nord Eva Nielsen, Sverige 
13/6 Vännäs, SKK nat   -
14/6 Vännäs, SvVK off  Marion Marpe, Tyskland  
20/6 Tånga Hed, SvVK off -  
27/6 Överkalix, SKK int  Jeanett Lemmeke, Sverige
28/6 Alfta, SKK nord  Saija Juutilainen, Finland  
28/6 Borås SKK nat  Jamie Souza Bartlett, USA 
28/6 Överkalix, SKK nat  Agneta Kappers, Sverige  
JULI
10/7 Tvååker, SKK int  Marie-Christine Amand, Belgien 
11/7 Tvååker, SKK nat  Leif Ragnar Hjort, Norge  
17/7 Hässleholm, SvVK off - 
18/7 Köping, SKK nord  Perttu Ståhlberg, Finland  
19/7 Piteå, SKK int  -  
19/7 Råneå, SvVK off  Marco Sistermann, Tyskland  
24/7 Strömsholm, SvVK off Scott Pfeil, USA  
25/7 Strömsholm, SvVK off Amy Sorbie, USA  
26/7 Strömsholm, SvA off Carina Ekwall, Sverige  
26/7 Ransäter, SKK nord  Saija Juutilainen, Finland  
AUGUSTI
1/8 Svenstavik, SvVK off Markku Kipinä, Finland  
2/8 Svenstavik, SKK nord -   
7/8 Bjurholm, SvVK off   Andreja Novak, Slovenien 
8/8 Ronneby, SKK nord   - 
9/8 Askersund, SKK nat  Henrik Johansson, Sverige 
15/8 Eskilstuna, SKK nord Tomas Rohlin, Danmark  
16/8 Norrköping, SKK nord -  
22/8 Ljungskile, SKK nat  Åke Cronander, Sverige  
23/8 Märsta, SKK int  Hanne Laine Jensen, Danmark 
29/8 Visby, SKK nat  Gerard Jipping, Nederländerna 
30/8 Visby, SKK nord   Annette Bystrup, Danmark 

 UTSTÄLLNINGAR I SVERIGE 2020
Med reservation av eventuella fel och ändringar

SEPTEMBER
5/9 Löttorp, SKK nat  Kerstin Nilsson, Danmark  
6/9 Sandviken, SKK nord  - 
12/9 Gimo, SKK nat  Eva Nielsen, Sverige  
12/9 Lund, SvVK off  -  
13/9 Falsterbo, SKK nat  -   
19/9 Tånga Hed, SvVK off -  
OKTOBER
10/10 Timrå, SvVK off  -  
11/10 Sundsvall, SKK nord -  
17/10 Enköping, SvVK off  -  
24/10 Boden, SvVK off  Roberto Forsoni, Italien  
NOVEMBER
1/11 Växjö, SKK int  Tiina Taulos, Finland  
DECEMBER
13/12 Stockholm, SKK nord - 
SE V-20  

I dagsläget kommer inga utställningar att genomföras 
fram till och med 31 maj men det kan förlängas.
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Årets unghundNÅGRA ORD OM 

FRAMTIDEN SER LJUS UT XENOS TELLS A STORY 

Text Marie Louise Tell Collinge // Foto Saori Wohlin

FÖRSTA
UTSTÄLLNINGEN

Zoey visades första gång-
en i juniorklass maj 2019, 
13 månader gammal.

Framgångarna har varit 
långt mer än vi hade vän-
tat oss med en sådan ung 
hund.

STORA
VINSTER

Till dagens dato har Zoey vunnit
16 x CERT
1 x BIS-3 INT 
3 x Grupp 1, 1 x Grupp 2 
Norsk Vinnare 2019 (NO V-19)
Junior BIS Vinnare Donaueschingen Tyskland 2019

Samt ett antal BIM vinster där hennes halvbror Sandrino 
själv vunnit BIR. Zoey är redan bara ett CACIB ifrån sitt 
internationella titel och inte ens 2 år fyllda...

FLER
PLANER

Det känns härligt att vara 
tillbaka i afghanringen igen 
och vi har fler planer än nå-
gonsin.

Förutom sina framgångar 
är Zoey en fantastisk trev-
lig hund att leva med, rolig 
och supersmart. Den rik-
tiga clownen i huset!

Zoey är uppfödd av vår 
kära vän Roberto Bongi-
ovanni, Italien.

NO V-19
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NÅGRA ORD OM 

Vi är så stolta över Sim-
bad. Han var bara utställd 
sex gånger och ändå blev 
han vinstrikaste afghanve-
teran och BIR veteran vid 
alla sex tillfällena. Men inte 
nog med det, han blev vid 
samtliga starter också pla-
cerad i sluttävlingarna om 
BIS-veteran. 

Han startade starkt på My 
dog i Göteborg i januari 
där han blev BIS-4 veteran 
vid första utställningen och 
BIS-veteran vid den andra. 

Nästa start var på Sko-
kloster Summer Show där 
Simbad blev  BIS veteran 
på såväl afghanklubbens 
utställning som på vint-
hundsklubbens. 

Samma resultat uppnådde 
han även på SvVK östras 
höstutställning. 

Årets veteran
FYLLER 10 ÅR 2020
Text Elisabet Levén & Sven Westerblad // Foto Anna Szabo

SEX
UTSTÄLLNINGAR

Simbad avslutade utställ-
ningsåret 2019 på ”Stora 
Stockholm” där han fick 
en mycket hedrande BIS-
2 veteran placering. Kan 
man vara annat än stolt 
och nöjd?

Simbad fyller 10 år under 
2020 och är en pigg och 
glad pensionär som älskar 
livet och är lika alert som 
han alltid varit. 

SIMBAD EBN RASHIDA VON HAUSSMAN
C.I.B., NORD & SE UCH, DE, LT, LV, RU, US & AR CH, NORD VV-19

FIN
AVSLUTNING

DELTA ELLER
HEJA PÅ

Vi får se om han kommer 
att delta vid fler utställning-
ar eller om han stannar ut-
anför ringen och hejar på 
sina kompisar.

GLAD
PENSIONÄR
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Årets avelshundNÅGRA ORD OM 

CLIPPED AND NEVER SHOWN XENOS CRUZ

Text Roberto Bongiovanni

SOLD AS 
A PUPPY

TWO
LITTERS

LOVE
SWEDEN

Cruz came from the com-
bination of Comment and 
a Joselito’s granddaugh-
ter imported from Austra-
lia, MSBIS MCH Khandhu 
Skeeta Rita, bred by the 
Hewitts. She was sold as 
a puppy and then came 
back to us at five due to 
problems occurred to the 
family that owned her. She 
was clipped and never 
shown when first arrived. 

It was time to have her first 
litter and she was bred to 
a young Carlito (Ch. Agha 
Djari’s Karkati Come Back) 
that impressed me in the 
junior class in Padenghe. 
From that litter three are 
finished to date and two 
more are on their way. 

Cruz had her second and 
final litter sired by our ex-
citing CH Xenos Torque’s 

son bred in Germany by 
Ria Wagner Elay (IT, AM 
GCH Elevate Ur Game Cy-
nergy of Meadow Valley). 
This litter is not yet two and 
was of 4 pups only. The 
sole boy and a girl reside in 
Sweden and already made 
their ring presence felt. JD 
(Nr CH Xenos Jadesh) ow-
ned by Ulrika Ljungberg 
and Zoey (Nr CH Xenos 
Tells a Story), listed as 
bitch nr two in Sweden is 
owned by Camilla Tell Col-
linge and Brett Hamilton.

Cruz’ father CH Xenos 
Comment was Nr 1 produ-
cer in Sweden four years in 
a row and 2019 saw Cruz’ 
son Sandor becoming Nr 1 
afghan in Sweden... 
So I can say I love Swe-
den!

I have to thank all the ow-
ner/exhibitors that made it 
possible. 

Our dogs success are ba-
sed on people work so I 
will be always grateful to 
whom that believe in the 
Xenos dogs and work on 
them.

IT CH

I liked her and I decided 
to put her in coat. I made 
her debut at our autumn 
Specialty even if her coat 
didn’t look so long and 
mature but she went Spe-
cialty Best in Show under 
Ms O. Piisi-Putta. then she 
finished in seven show (six 
needed) and had a short 
impressive career ending 
up the following year with 
another SBIS at the same 
Autumn Specialty. 
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NÅGRA ORD OM 

TIO ÅR I RAD KENNEL MANDINAH

Text Christina Gustafsson / Foto C. Bengtsson, C.Tell Collinge, J. Kristiansson, Kasper L.

FANTASTISKT
ROLIGT

10 år i rad, fantastiskt roligt! 
I år har det varit lite spar-
samt med utställningar så 
det är extra roligt att ändå 
ligga på topp med endast 
sex hundar från kennel 
Mandinah ute i ringarna. 

PÅ ANDRA SIDAN
AV ATLANTEN

Kidd, CH Mandinah Ka-
labaliken i Bender är trea 
bland hanhundarna och 
har dessutom hunnit vara 
i USA på ”the nationals” 
med fina resultat. 

FRAMGÅNGAR FRÅN
VETERANKLASS

En ”ny veteran” Marielle, 
CH Mandinah Joyful Whis-
per är fyra bland tikarna 
och Tosca, CH Mandinah 
Key To My Heart är bästa 
tik nummer sju trots myck-
et få utställningar 2019.

ETT STORT
TACK

Nu hoppas vi på nya valpar  
hos Mandinah under 2020!

Tack till alla valpköpare, 
vänner och familj som varit 
delaktiga till årets fina pla-
cering.
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Återigen har Tony visat 
framtassarna och blivit 
Årets lure coursing-afghan 
för andra året i rad. Tony 
var fullcertad redan för-
ra året. Under våren tog 
han cert och blev därmed 
Svensk lure coursing-
champion, då man endast 
kan bli champion följande 
säsong. Han hade ett cert 
från Norge och blev då 
också Norsk lure coursing-
champion. 

NÅGRA ORD OM 

ANDRA ÅRET I RAD

Text Anders och Lena Junkergård / Foto Sanna Persson

KHAOS D’ DREAMLOVER

LURE COURSING-
CHAMPION

KONKURRENS 
AV SYSKONEN

Tony har haft ett fantas-
tiskt år. Han har tävlat lure 
coursing i Danmark men 
kommit på andra plats. 
Däremot har han blivit BIR 
och fått cert på utställning i 
Roskilde i Danmark.

Vi tog med honom på ut-
ställning i Ljungskile där 
fick han sitt tredje cert och 
då blev han Svensk och 
även Dansk utställnings-
champion. 

UTSTÄLLNINGS-
CHAMPION

BEAUTY AND
PERFORMANCE

Tony har ställts ut spar-
samt då vi satsat på lure 
coursing för hans del. Han 
är ett bevis på att man kan 
vara i topp på lure coursing 
och även lyckas i utställ-
ningsringen, men får han 
välja själv så är det lure 
coursing som är roligast. 

Tony fyller 4 år i vår och 
han levde första halvan av 
sitt liv i Schweiz, men kom 
tillbaka till Sverige. Han 
trivs med sina tre afghan-
kompisar och ser fram 
emot ett nytt år där han får 
släppa loss på banan. 

2020 kommer han att få 
konkurrens av sin halv-
syster Lucy som fått sin 
tävlingsbok och sin bror 
Prince som också vill ha 
ett ord med i laget.

SE & DK UCH, SE & NO LCCH
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 FJÄRDE PLATS

 FEMTE PLATS

C.I.B.P., SE & DK UCH, SE & NO LCCH, SE V-16
MANDINAH KISMET 
108 poäng (5) 
Hane
F: 2015-03-08
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CH Mandinah Irresistible Whisper
Foto M. Johannesson

SE & DK UCH, SE & NO LCCH
KHAOS LOVE ROLLERCOASTER 
97 poäng (5) 
Hane
F: 2016-04-16 
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CNightwind Unique Queen For Khaos
Foto C. Magnusson

SE & DK UCH, SE & NO LCCH
KHAOS LA PEREGRINA  
38 poäng (2)
Tik 
F: 2014-10-09
E: CH Khaos d’ Aram
U: CH Temper Miss Costafortune
Foto C. Magnusson

KINGSLEAH SWEET HEART 
33 poäng (2) 
Tik
F: 2017-03-17
E: CH Kingsleah Blueberry Breeze
U: CH Kingsleah Blue Heart
Foto B. Strömberg

SE & DK UCH, SE & NO LCCH
KHAOS D’ DREAMLOVER  
111 poäng (5) 
Hane
F: 2016-04-16 
E: CH Jangel’s Hawk Eye
U: CNightwind Unique Queen For Khaos
Foto S. Persson
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 SJUNDE PLATS

 SJÄTTE PLATS

1. Khaos d’Dreamlover   111 p  (5)
2. Mandinah Kismet   108 p  (5)
3. Khaos Love Rollercoaster   97 p  (5)
4. Punapaulan Palle   10 p  (1)

ALPHAVILLE’S FINGER LICKIN’ GOOD
14 poäng (1) 
Tik
F: 2013-10-21
E: CH Xciting Rattle N’ Hum
U: Alphaville’s Simply Irresistible
Foto C. Magnusson

PUNAPAULAN PALLE
10 poäng (1) 
Hane
F: 2015-03-08
E: Punapaulan Erno
U: Punapaulan Kastanjetti
Foto H. Wiström

Antal prov inom parantes

 ÅRETS LURE COURSING-HANE  ÅRETS LURE COURSING-TIK

1. Khaos La Peregrina    38 p  (2)
2. Kingsleah Sweet Heart  33 p  (2)
3. Alphaville’s Finger Lickin’ Good 14 p  (1)

 LURE COURSING-PROV I SVERIGE 2020

Datum  Plats  Arrangör  Domare      
6-7/6  Söderhamn Norra  Lars-Göran Larsson & Jonny Hedberg

18-19/7    Södra  Simon Van Zanten (NL), Jonny Hedberg (SE),Markku Mähönen (FI)
      & Judit Szanka (HU) INTERNATIONELLT PROV

27-28/7    Svealand  Karin Koch (DK), Lars Johansen (DK), Annette Nyholm (DK)
      & Camilla Johansson (SE) INTERNATIONELLT PROV

8-9/8  Bjurholm  Norra  Agneta Doverholt & Andreja Novak (SL)

29-30/8    Svealand  Thomas Klokkerhaug (NO) & Peter Rönn(FI)

12/9  Boden  Norra  Tina Davidsson & Peter Rönn (FI) 

19-20/9  Gusum  Bråviken  Mats Carlsson & Charlotte Andersson 

3-4/10    Västra  Lars-Göran Larsson, Sofia Lind, Christian Dirksen & Marie Jarl

Med reservation för eventuella fel och ändringar        

POÄNGBERÄKNING FÖR ÅRETS LURE COURSING-AFGHAN SKER ENLIGT FÖLJANDE
För varje prov får nr 1 - 20 poäng, nr 2 - 18 poäng, nr 3 - 16 poäng, osv. plus ett poäng för varje slagen hund som deltog i lopp 1. 
exempelvis 2:a = 18 poäng + antal slagna hundar i lopp 1 = slutpoäng. 
Årets fem bästa resultat från SvVK’s officiella bruksprov räknas.

I dagsläget kommer inga prov att genomföras fram till och med 31 maj men det kan förlängas.



Owned by Helmer Önell and Mihaly Matura. Always ownerhandled by Helmer Önell

I have been inspired of these passion words : 
Style, Elegance and Hot Dogs. 
The kids are ready to fly and we are ready to 

take off into a new era!

Helmer Önell
/af Bäckaryd /

THE FUTURE LOOKS BRIGHT

Multi Ch Jangel’s Hawk Eye
(Multi ch Mahali Rustic Ringmaster/Multi ch Jangel’s 

Hell Of A Dream)
#2 Top winning afghan hound 2019.
#1 stud dog for the 3rd year in a row!
Falcon is at stud to approved bitches.
Bred by Jana Flybring & Bo Grönblad
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Jangel’s What A Dream 

(Multi ch Jangel’s Hawk Eye/ch Jangel’s Time after 
Time)

Bred by Jana Flybring &
Bo Grönblad
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Multi ch Spirit Ridge Something Royal Of Rustic)

Bred by William B Mines,
Bobbi Kinley Blewett,

Shery Kinley Alligood & Gary Alligood
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AWBARI 
MINTY SNOW SPARKLES 

EE CH, FI CH, LV CH, SE CH, 

2017-08-13 CERT Ronneby, domare Lynne Harwood
2017-08-19 CERT Eskilstuna, domare Bertil Lundgren
2017-09-09 CERT Gimo, domare Bengt-Åke Bogren
2018-07-21 CERT Västerås, domare Eva Liljekvist Borg
2019-01-20 CERT Åbo, FI, domare Arne Foss
2019-03-23 CERT Riga, LV, domare Oleg Vasiliev
2019-09-21 CERT Tallinn, EST, domare Zeferino Silva 

Född: 2016-04-08 
E: CH Moorflower’s Moondancer
U: CH Awbari Candy Rain
Uppfödare: Marc Linnér
Ägare: Linda Holgersson
Foto Saori Wohlin

SE CH, DK CH, SE JV-18 

Född: 2017-06-26
E: CH Pramya Eat Your Words 
U: CH Back Tramp’s Black Sensation
Uppfödare: Marie Selander
Ägare: Stefan Karlsson
Foto Olivia

2019-06-30 CERT Borås, domare Daniel Foran
2019-06-02 CERT Norrköping, domare Matti Tuominen
2019-09-01 CERT Löttorp, domare Marie Gadolin
2019-11-23 CERT Köge, Danmark, domare Audrie Benoit

NORD CH

Född: 2017-05-31
E: CH Stralucire MR Peppermint
U: Jangel’s Awbarilicious Life
Uppfödare: Marc Linnér
Ägare: Inger Backman
Foto Yvonne Mukkavaara

2018-05-26 CERT Piteå, domare Zafra Sirik
2018-06-16 CERT Vännäs, domare Kristen Kerem
2018-06-30 CERT Gällivare, domare Gunnar Norlin
2018-09-22 CERT Boden, domare Göran Bodegård
2018-10-07 CERT Harstad, Norge, domare Torbjörn Skaar
2019-06-28 CERT Gällivare, domare Birgitta Svarstad
2019-08-12 CERT Kajaani, Finland, domare Zorica Blomqvist
2019-07-13 CACIB Piteå, domare Bitte Ahrens

BACK TRAMP’S 
BLACK SHADOW

AWBARI 
WOW I’M LIKE AMAZING 
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Född: 2016-04-16 
E: CH Jangel’s Hawk Eye 
U: Nightwind Unique Queen for Khaos
Uppfödare: Saori Wohlin
Ägare: Lena Junkergård
Foto Yvette Charlesdotter

2018-04-15 CERT Hovdala, domare Robert Dirksen 
2018-05-13 CERT Katrineholm, domare L-G Larsson 
2018-07-14 CERT Avesta, domare Thomas Brandt 
2018-09-22 CERT Trögstad, Norge, domare E.Gyllori
2019-05-19 CERT Borlänge, domare Jonny Hedberg 

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

2018-08-19 CERT Norrköping, domare Tino Peher
2018-09-08 CERT Vårgårda, domare Agneta Doverholt
2019-08-25 CERT Ljungskile, domare Ronnie Tolson
2019-09-07 CERT Roskilde, Danmark, domare Elisabeth Gonzalez

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

2018-05-13 CERT Katrineholm, domare: L-G Larsson 
2018-07-14 CERT Avesta, domare Thomas Brandt 
2018-09-22 CERT Trögstad, Norge, domare E.Gyllori
2018-09-29 CERT Torne, domare Camilla Johansson
2019-07-30 CERT Strömsholm, domare Peter Grimm 

SE LCCH, NO LCCH

KHAOS
D’ DREAMLOVER

SE CH, DK CH

KHAOS
D’ DREAMLOVER

SE LCCH, NO LCCH, SE CH, DK CH

KHAOS 
LOVE ROLLERCOASTER 
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Förutom parningsavgift finns det 
ofta andra utlägg för tikägaren 
i samband med parningen. Det 
är inte alltid den tilltänkta hanen 
bor nästgårds och då kan det till-
komma såväl dryga reskostnader 
som hotell och andra utgifter. Det 
kan också vara så att de ultimata 
parningsdagarna infaller mitt i 
veckan och for drar att man tar 
ledigt från arbetet, också det en 
utgift att kalkylera med.

Ökade matkostnader
Den dräktiga tiken behöver äta ett 
förstklassigt foder som innehåller 
all den energi och de näringsäm-
nen som fordras för att hon ska 
kunna hålla sig själv i god form 
under en dräktighet men också 
för att fostren ska växa och ut-
vecklas optimalt. Endast det bäs-
ta är gott nog under de här om-
ständigheterna. Ger man normalt 
ett billigare foder ska man under 
dräktigheten inte snåla på kvalite-
ten och det kan innebära en rejält 
ökad matkost nad om man har tik 
av en storvuxen ras.
Detsamma gäller när valparna 
avvänjs och börjar äta fast föda. 

En kostnad som man kanske inte 
tänker på i första hand är den ute-
blivna arbetsinkomsten som ett 
valp projekt medför. Det går inte 
att arbeta heltid som tidigare om 
man har en valpkull. Visst kan det 
förefalla som tiken närmast sköter 
alltihop själv under de första veck-
orna, men hon får inte lämnas en-
sam långa stunder utan ska ha tät 
och regelbunden tillsyn. Ju äldre 
val parna blir, desto mer fordrar 
de av sin omgivning och framför 
allt av sin uppfödare. Bara att 
hålla rent efter en skock valpar 
är styvt jobb. De ska ha mat, så 
små ningom mellan fyra och fem 
gånger om dagen, de vill vara ute 

(förutsatt att vädret tillåter), de vill 
ha kul och leka också med män-
niskor och valptiken själv kommer 
snart att vilja återfå sina skogs-
promenader. Den dag det är dags 
att ta emot valpköpare på den för-
sta titten upptäcker man snabbt 
att det tar mycket, mycket tid.

Försäkring
När kullen är fem veckor kan man 
i de flesta bolag teckna en valp-
försäkring. Den efterföljs så små-
ningom av en dolda fel försäkring 
som alla uppfödare bör teckna. 
Avsikten med dolda fel-försäk-
ringen är att den ska kunna gå in 
och täcka upp eventuella fel som 
visar sig hos valpen efter att den 
är levererad, förutsatt att dessa 
skavanker eller defekter inte 
synts vid veterinärbesiktningen.

Skulle någon av valparna ha ett 
fel som uppdagas vid veterinär-
kontrollen kommer ingen för-
säkring att ersätta det felet utan 
uppfödaren får själv stå för even-
tuella un dersöknings- och be-
handlingskostnader. Uppfödaren 
är ersättningsskyldig för dolda fel, 
det vill säga fel som fanns vid le-
veransen men som visar sig först 
senare. Ansvaret sträcker sig från 
leveransdagen och tre år framåt.
Valpkullen ska registreras i SKK, 
en kostnad som på alla sätt är 
en nödvändig investering. Är 
föräldrahun darna meriterade är 
registreringsavgiften något lägre 
än om så inte är fallet. Innan de 
små kan levereras till sina nya 
ägare måste de också veterinär-
besiktigas. I samband med det får 
de sin första vaccination och blir 
id-märkta, idag vanligen med ett 
microchip i nacken. Både regist-
rering och veterinärbesiktning är 
utlägg på flera tusen kronor för en 
större valpkull.

Född: 2015-04-08 
E: CH Raffica’Sdance Of A Thousand Veils
U: CH Gold’n Copper Stay ’t Night
Uppfödare: Lena och Gunnar Johansson
Ägare: Thérèse Juel och Lena Johansson
Foto Mickeshundfoto

2018-06-16 CERT Vännäs, domare Kristin Kerem
2018-08-05 CERT Svenstavik, domare Ingela Kyrklund
2019-06-15 CERT Vännäs, domare Leif Lehman Jörgensen

HÄMTAT FRÅN SKK.SE - för mer information sök på skk.se

SE CH

GOLD’N COPPER
QUEEN OF THE NIGHT

Uppfödning - vad kostar det?
Det är mycket viktigt att du har en 
rejäl ekonomisk buffert när du pa-
rar din tik, för alla eventualiteters 
skull. Har du tur får du i slutändan 
tillbaka en del av dina utlägg när 
du säljer dina valpar.

Meriter = Konkurrensmedel
Idag är konkurrensen om valp-
köpare hård inom många raser. 
Ska man ha möjlighet att göra sig 
gällande fordras ofta att föräld-
rarna till valpkullen framstår som 
fina och trevliga hundar. Meriter, 
både på utställning och prov, hos 
föräldradjuren är argument för att 
marknadsföra just de egna val-
parna och framgång på tävling 
kan göra att valparna framstår 
som mer attraktiva och därför 
kanske lättare hittar nya hem. Att 
meritera sin tik kostar pengar och 
tid. De allra flesta drar sig inte för 
långväga bilkörning eller kanske 
till och med utlandstu rer för att 
matcha sin vackra tik mot andra 
i rasen. Går det bra, blir detta ett 
argument vid valpförsäljningen 
men det har kostat tusenlappar 
för tikens ägare. En championtitel 
får man knappast gratis!

Många raser ingår i hälsopro-
gram och då är det obli gatoriskt 
att både tik och hane är under-
sökta och har giltiga officiella 
resultat före parning. I annat fall 
kan valparna inte registreras hos 
Svenska Kennelklubben och det 
innebär ofta att antalet intressera-
de spekulanter minskar drastiskt. 
Vissa undersökningar görs en 
gång i hundens liv, andra måste 
upprepas med jämna intervall för 
att var giltiga.

Innan man parar sin tik ska man 
förvissa sig om att hon har en 

försäkring som täcker utgifter 
som kan komma i samband med 
exempelvis förlossningskompli-
kationer. Ett kej sarsnitt på jourtid 
riskerar att betinga ett mycket 
högt pris, och då är det tryggt att 
få uppbackning av försäk ringen. 
Oavsett hur bra försäkring man 
har, finns det en självrisk som ti-
kägaren måste betala själv. Slu-
tar kvittot på ett riktigt högt belopp 
kan också självrisken dra iväg 
mot flera tusenlappar.

Parningskostnader
I ersättning för att man får para 
sin tik med en han hund betalas 
en parningsavgift. Det finns inga 
regler för hur stor den ska vara 
och det är upp till hanhundsäga-
ren att sätta prislappen och för ti-
kägaren att acceptera eller tacka 
nej. Återigen är det dock viktigt att 
komma ihåg att för de raser som 
ingår i hälsopro gram måste båda 
föräldradjuren ha giltiga, officiella 
resultat från undersökning/prov 
och som sagt var, dessa ska vara 
gjorda före hundarna paras.

Parningsavgiften kan utgå anting-
en som en engångs summa eller 
som en språngavgift som betalas 
vid parningen och sedan ytterli-
gare ett belopp per över levande 
valp, det vill säga de valpar som 
uppnått fem  veckors ålder.  Det 
är att rekommendera att använda 
SKKs parningsavtal när man gör 
upp om villkoren för betäckning-
en. Det ska naturligtvis fyllas i och 
under tecknas av både tik- och 
hanhundsägare innan man låter 
hundarna träffa varandra. Par-
ningsavtalet kan lad das ner på 
skk.se eller beställas från SKKs 
kansli.
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ZA CH US CH Scaramouche Show Must Go On x SE CH Khaos Red Reward Of Faith
UPPFÖDARE KENNEL KHAOS, SAORI WHOLIN

ÄGARE KENNEL MOORFLOWER, ANN & RONNY GREN

Välkommen till vår familj

FOTO CAMILLA FRITZ // AD BY MARIE PALMQVIST
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BIS CH Jangel’s Dream Come True
BT-2 CERT Not Guilty Wild Chase 
BT-3 CH Back Tramp’s Black Jangel
BT-4 CH Kingsleah Wild At Heart 
R-CERT Allianna

BIM CH Khaos Love Rollercoaster
BH-2 CH Jangel’s Hawk Eye 
BH-3 CH Simbad Ebn Rashida Von Haussman
BH-4 CERT Khaos Love Hangover
R-CERT Esbelto’s It Is Disturbing

Skokloster Summer Show at Strömsholm 2019 kan sammanfattas med ett ord REKORD!Det kom REKORDMÅNGA anmälningar. Kennelklubben ger bara dispens för 
en domare att döma 85 hundar på en dag. Och vi fick 100. REKORDSNABBT
hittade vi en domare som kunde döma våra valpar och lika snabbt beviljade SKK vår ansökan. 

Lördagen kom med strålande väder och REKORDVÄRME. Trots värmen och så många hundar fungerade allt i 
ringen utan problem. Tack till våra två domare, Michael Canalizo, USA och Rafael Lanz Zarandona, kennel Jatabe, 
Spanien. Och tack till våra bästa ringsekreterare Margareta Paulin och Åsa Bergström.

Maten i serveringen på platsen tog slut, men detta löstes genom en fantastisk buffé som dukades upp vid ringside 
med hjälp av Saori Wohlin och många av hennes valpköpare. 

REKORDMÅNGA och fina priser till alla placerade hundar och REKORDMÅNGA glada miner runt ringen gjorde att 
dagen blev väldigt lyckad. Och väldigt roligt med REKORDMÅNGA positiva omdömen om vår utställning efteråt.

Resultat Svenska Afghanhundklubbens officiella utställning i Strömsholm 27/7 2019. 
Totalt deltog 76 hundar i officiell klass samt 13 valpar.

BIS SE UCH Jangel’s Dream Come True & BIM DK & SE UCH Khaos Love Rollercoaster
Domare Michael Canalizo, USA 



59

RESU
LTAT FRÅ

N
 STRÖ

M
SH

O
LM

 2019

>>

KLASSRESULTAT
 
Babyvalpklass hanar
1 HP Oshanameh’s Son Of A Bitch
2 HP Unstoppable Secret Zcoop
3 HP Unstoppable Moi
4 Oshanameh’s Spill The Beans
OPL Unstoppable What’s Not To Like

Babyvalpklass tikar
1 HP Oshanameh’s Rise And Shine
2 HP Unstoppable Love The Zcoop
3 Unstoppable Karma Is A Bitch
4 Unstoppable Cut To Chase
OPL Cloudside Solea
OPL Unstoppable Pink Is The New Black

Valpklass tikar
1 HP Back To U From Swiftrandom
2 Absoljut Triumf Azira Iconic Style

Juniorklass hanar
EXC-1 CK Eskashem Eyelish Cajungh
EXC-2 CK Love Is In The Air Dega Afghans
EXC-3 Jangel’s Wild Eagle
EXC-4 Spirit Ridge Bold Ruler Of Celebre
EXC Orientalwind’s Astrix

Unghundsklass hanar
EXC-1 CK Khaos d’King Of Today
EXC-2 Orientalwind’s Axwell

Bruksklass hanar
EXC-1 CK Mandinah Kismet
EXC-2 CK Orientalwind’s Zephyros

Öppenklass hanar
EXC-1 CK Esbelto’s It Is Disturbing

EXC-2 CK Khaos Love Hangover
EXC-3 CK Minister Of Magic
EXC-4 CK Kingsleah My Kind Of Blue
EXC Khaos Tomorrows Addiction
EXC Kingsleah Ain’t No Angel
VG Alfajiri Changeez

Championklass hanar
EXC-1 CK Khaos Love Rollercoaster
EXC-2 CK Jangel’s Hawk Eye
EXC-3 CK Oshanameh’s Mark My Words
EXC-4 CK Awbari Minty Snow Sparkles
EXC CK Back Tramp’s Black Sabbath
EXC CK Mandinah King’s Speech
EXC Back Tramp’s Black Shadow
EXC Esbelto’s It Is A Dream Team
EXC Ingenue Ali Hazzan Of Philox
EXC Mandinah Kalabaliken I Bender
EXC Jangel’s Eye Catching
EXC Leejoy’s Fire Fox
EXC Awbari Wow I’m Like Amazing
EXC Jangel’s Gladiator
EXC Jangel’s I Temptation

Veteranklass hanar
EXC-1 CK Simbad Ebn Rashida Von Haussman

Juniorklass tikar
EXC-1 CK Not Guilty Wild Chase
EXC-2 CK Jangel’s Watch Out
EXC-3 CK Allianna
EXC-4 CK Tash Kurgan New Dawn
EXC Khaos Timehop Virgin Mary
EXC Jangel’s What A Dream
EXC Agha Djari’s Running Up That Hill
EXC Khaos Angeleyes Never Dies
EXC Tash Kurgan New Hope

Unghundsklass tikar
VG-1 Khaos Yesterdays Child

Öppenklass tikar
EXC-1 CK Awbari Candy Moonflower
EXC-2 CK Esbelto’s It Is
EXC-3 CK Jangel’s Go For Gold
EXC-4 CK Nabila’s Night Fairy Of Narnia
EXC Awbari Wow I’m First Thnx
EXC Leejoy’s Faithful Flavia
EXC Gold’n Copper Girl On Fire
EXC Temper Witch Of Endor
EXC Nightwind Unique Queen For Khaos
EXC Celestian Seeking Millionaire
EXC Xanaghan’s Pippi I Paradiset
VG Awbari Wow I’m Flawless

Championklass tikar
EXC-1 CK Jangel’s Dream Come True
EXC-2 CK Kingsleah Wild At Heart
EXC-3 CK Esbelto’s Not Your Bff
EXC-4 CK Papatazin Bonnie Blue Butler
EXC CK Papatazin Bitty Boppy Betty
EXC Awbari Licorice Raindrops
EXC Yasmin Bint Battal Von Haussman
EXC Esbelto’s Norwgian Design
EXC Khaos Ain’t Love A Bitch
EXC Jangel’s Hell Of An Angel
EXC Orientalwind’s Náschia
EXC Mandinah Key To My Heart
EXC Xanaghan’s Paradis Blomma
EXC Xanaghan’s Kärlek I Paradiset

Veteranklass tikar
EXC-1 CK Back Tramp’s Black Jangel
EXC-2 CK Back Tramp’s Black Sensation
EXC-3 CK Mandinah Joyful Whisper
EXC-4 CK Khaos Gillianne
EXC Awbari Candy Rain
EXC Alphaville’s Frost Yourself
EXC Here Comes The Day After Tomorrow
EXC Vindaloo Universe

BIS BABYVALP Oshanameh’s Son Of A Bitch
BIM BABYVALP Oshanameh’s Rise And Shine
BIS VALP Back To U From Swiftrandom

BIS JUNIOR Not Guilty Wild Chase
BIM JUNIOR Eskashem Eyelish Cajungh

BIS UNGHUND Khaos d’King Of Today
BIM UNGHUND Khaos Yesterdays Child

BIS BRUKSHUND Mandinah Kismet

BIS VETERAN Simbad Ebn Rashida Von Haussman
BIM VETERAN  Back Tramp’s Black Jangel

BIS AVELSGRUPP Nightwind Unique Queen For Khaos
BIS UPPFÖDARGRUPP  Kennel Jangel’s
2 HP Kennel Esbeltos
3 HP Kennel Khaos
4 HP Kennel Orientalwind’s
5 HP Kennel Back Tramp’s
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Michael Canalizo
To any Afghan Hound enthusiast, 
the world over, one of the “Bucket 
List” things is to visit the famed 
Skokolstor Show in Sweden. Like 
many great events it has transi-
tioned with the times and now it is 
held on/at another glorious estate 
with the requisite Castle and a 
park-like setting befitting a Sight-
hound. Being asked to officiate at 
the event filled my bucket almost 
right to the brim!

Years of anticipation past swiftly 
and in no time, I would be in the 
midst one of the undisputed grea-
test concentrations of Sighthounds 
in the world. It was not lost on me 
that the “other” great Sighthound 
event in Germany (the Donaues-
chingen sighthound festival) would 
follow the very next week. I know 
many (including myself) had plans 
to be there as well. To find out that 
the entry was so well supported 
that another judge was needed is 
a double-edged blessing…great 
for the club and the breed in ge-
neral, but a breeder losing out 
the opinion they sought can be a 
disappointment... not so for this 
event. I was so pleased to have a 
great personal friend and another 
focused breeder of longstanding 
be able to evaluate the puppy clas-
ses with Rafa Lanz Zarandona of 

Jatabe Afghan Hounds doing the 
overload. I did get to watch and 
can honestly say it might not have 
been any different…. some very 
correct puppies that performed 
well and were very age appropri-
ate for the breed.

Late mid-summer in Sweden is in-
deed the right time to be there, but 
I’m not sure the heat wave across 
all of Europe was the best for the 
Hounds. Having been a success-
ful exhibitor for over 50 years, I 
learned a thing or two on how to 
manage a ring that insures safety 
for man and beast…and while I 
needed to change things up a bit to 
“follow the shade”. I think it’s impe-
rative to take those extra measu-
res for our Hounds. Having to see 
some judges leave dogs standing 
in the sun for any amount of time 
burns me up. Every pun intended! 
The adage of of... well the judge is 
in the sun too, doesn’t cut it with 
me... a seasoned judge should 
know his ring craft and make ac-
commodation for both.

Warm weather notwithstanding 
I was so impressed by the le-
vel of quality and the consistent 
performance(s) I expect of the 
breed. With only a very few excep-
tions I saw great carriage of head 

and tail coupled with smooth 
easy, elevated gait that had both 
beauty and power. I did my best 
to limit any excessive gaiting, 
but when comparisons had to be 
made, the dogs in consideration 
proved they had what it took to 
pursue an award. I think it was 
obvious I did not want, expect or 
allow excessive speed to play a 
role in my decisions. The breed 
is an aristocrat. It should display 
a certain pageantry and style of 
the highest order at the trot…the 
powerful part comes into play 
when they “spring” into action at 
a gallop and that ability needs to 
be supported with strong muscle 
and flexibility to transverse the 
mountainous terrain they would 
be hunting on but I digress. We 
are mere mortals and have to 
envision them being able to do 
that while we evaluate them in 
a small ring running in circles, 
more digression... BUT... I want 
a fit hound first, a kingly attitude 
with some of that illusive Afghan 
Hound mystery all rolled into one 
package. I found many that filled 
that vision and met those speci-
fic physical requirements. 
For me: the winners don’t have to 
“look” the same, but I find many 
will “act” the same, and “feel” the 
same. Our respective Standards 
allow us to reward features we 
feel strongly about. That is all 
good for any judge. I am quicker 
to reward a very specific detail 
that I feel the breed is losing for 
fear if I don’t, we will never see it 
again. My rationale is simple, if 
you see something you don’t see 
enough of: POINT TO IT, if you 
see something you don’t want 
to see more of: POINT AWAY 
FROM IT!
For those present I hope that/
those objectives were under-
standable and met. To those 
reading this, now you know a bit 
more about how I roll!

One of the best things about 
judging in (most) of Europe is 
the requirement for a written 
critique.  It has always been my 
preference for me to write in my 
own hand the reports on each 
dog and I thank the club for in-
dulging that request. A big thank 
you to the team of Stewards 

that while maybe not having to 
transcribe for me, they had a full 
time job in keeping me hydrated 
(every gentleman that ever past 
a kidney stone knows the value 
of drinking lots of water on a hot 
day). Thank you Margareta Pau-
lin och Åsa Bergström.  Many 
high awards of Excellent were gi-
ven because of proper elements 
of breed type and movement. An 
entry not have a good day in the 
heat was not penalized to greatly 
if they were merely reacting to 
the difficult condition opposed 
to not displaying correct tempe-
rament for the breed, that usu-
ally impacted a lower grade. On 
the plus side, a less than stellar 
performance can change on any 
given day for better or worse... 
BUT... if you lack correct breed 
type for me, ”you are ugly fore-
ver!” Sometimes a high-profile 
breeder will have their known 
preferences precede them and 
less of the things they might not 
want to see aren’t present. For 
me that was very evident. I saw 
so few entries trimmed to a point 
of being offensive, those skinny 
tails that would never ring natu-
rally were few and far between 
and temperaments were very 
good across the board. For that 
I thank your breeders and exhibi-
tors. It denotes respect towards 
the judges sensibilities and their 
respect not to intentionally of-
fend. 

I won’t dwell on the specifics of 
the entry because each of those 
did indeed receive a full written 
report. I don’t/didn’t abbreviate 
them much, and I hope they 
were appreciative of how I “saw” 
their entry. The top winners 
fought hard for their awards (I 
expect this report will be accom-
panied with the overall winners 
of the day). I had many close de-
cisions and subsequently found 
a relationship in their pedigrees 
which I think is a good thing. 
I left your event knowing the 
breed is in excellent hands of top 
breeders who are carrying on in 
fine fashion for those that came 
before them. I hope someday to 
be back to confirm that percep-
tion.
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Rafael Lanz Zarandona

It was a great pleasure for me to get 
to meet the Afghan Hound community 
up there in Sweden completely unbe-
known to me. 

Just from the pictures that one could 
see through Facebook I had always 
a great curiosity to meet them in the 
flesh, so there we went, to eventually 
take home with me a box full of great 
memories and the impression of and 
undiscovered world of quality and na-
tural Afghan Hounds.
 
First of all I must say I was so ho-
noured for getting this assignment, let 
alone for sharing the ring with the re-
spected Michael Canalizo from which 
I could learn some very useful judging 
tips about this complex art.
 
One could imagine Sweden a little 
fresh and cold, but the temperatures 
during those days of July were sofoca-
ting, if not for the greens I would have 
place myself in the very southern part 
of Spain. Wearing a tie was not of help.
 
 
Well starting with the Baby Puppy 
Class (4 to 6 months) I found very pro-
mising individuals. The Baby puppy 
golden male Oshanameh’s Son of a 
Bitch, got my attention from the start. 
His attitude and great performance in 
the ring was asking to win. I could see 
his balance movement with a long tail 
raised and good head carriage. 

In the other hand the female baby 
puppy was from the same kennel, but 
from a different pedigree and litter, 
Oshanameh’s Rise and Shine (black 
and tan) was not as flashy moving 
as the male but had the most incre-
dible head, eye and expression of all 
the puppies, and if her performance 
were better, for me she was the best 
puppy in the show, but not forgetting 
that each one should be judge on the 
day she went second to the male. Her 
head gave me “goose bumps”, full of 
arrogance and chiselled as a sculp-
ture. 
 
Following with the puppies (6 to 9 
months) there were just two females 
of completely different styles, I selec-
ted the one I prefer for correctness 
and solid movement full of type. Back 
to U from Swifttrandom, once again 
had to decide between the classic ver-

sus the flashy type, and this time the classic type 
won over a not so clear performance of the other 
female, one could think I was a little incoherent 
but correctness run always first, and movement 
should be considered part of “Type” too.
 
Summing up the depth of quality was better and 
in great number in the Baby Puppies. One must 
mention the historical litter of El Khyrias Zcoop of 
The Year, I could judge most of the puppies and 
I can venture we will heard of them in the future. 
They are slow maturing lines and maybe they 
were not ready right now for the puppy classes 
but I got shocked at the quality an uniformity of all. 
 

I must say I felt like home with the hospitality 
provided by Birgitta Stromberg who picked me 
up from the airport. I could enjoy my stay there 
meeting very nice people, sharing so interesting 
conversations at the hotel after the judgings. The 
hotel decoration was like an IKEA catalogue so 
it made me feel comfortable and with a familiar 
atmosphere. 

The Swedish countryside was an incomparable 
hallmark of beauty and calm for the breed I love 
much, I promise myself I will come back!!
Thanks!

Foto L. Ström
berg

>>
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BIS & BIM BABYVALP
Oshanameh’s Son Of A Bitch & Oshanameh’s Rise And Shine

BIS VALP
Back To U From Swiftrandom
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Foto tussochtass - info@
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BIS & BIM JUNIOR
Not Guilty Wild Chase & Eskashem Eyelish Cajungh

BIS & BIM UNGHUND
Khaos d’King Of Today & Khaos Yesterdays Child

>>
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BIS BRUKSHUND
Mandinah Kismet

BIS & BIM VETERAN
Simbad Ebn Rashida Von Haussman & Back Tramp’s Black Jangel
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Foto tussochtass - info@
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BIS AVELSGRUPP
Nightwind Unique Queen For Khaos

BIS UPPFÖDARGRUPP
Kennel Jangel’s
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På söndagen var det Svenska Afghanhundklubbens officiella utställning och då var vädret betydligt svalare 
men inget regn. 

Domare Jerry Klein, USA, dömde 14 hanhundar och 14 tikar samt 1 valp. 

BIS med cert blev den unga finska juniortiken Not Guilty Who’s Laughing Now och BIM blev CH Xenos Sandor. Han-
hundscert och BH2 blev kullbrodern till den vinnande tiken. Deras syster, som bor i Sverieg, tog cert och BT-2 på vår 
utställning i Strömsholm. 

Svenska Afghanhundklubbens andra officiella utställning 2019 hölls i samband med SvVK’s 
utställning i Munka Ljungby den 1 september. 

På lördagens SvVK-utställning dömdes 8 hanar och 11 tikar av Ingrid Krah-Heiermann, Tyskland, 
i väldigt varmt och soligt väder. 

Efter bedömningen samlades ett 20-tal intresserade för att diskutera RAS, hälsoenkäten och andra afghanfrågor. 
Kristina Rosenberg hade ordnat med väldigt gott mingel.

BIS CERT Not Guilty Who’s Laughing Now
BT-2 SE & DK UCH DK V-19 Kingsleah Wild At Heart 
BT-3 SE UCH Jangel’s Dream Come True
BT-4 C.I.B. SE & DK UCH SE LCCH SE V-17 Mandinah 
Key to My heart 
R-CERT NO V-19 Xenos Tells A Story

BIM SE UCH IT CH SE V-18 NO V-18,-19 Xenos Sandor
BH-2 CERT Not Guilty Where’s Waldo
BH-3 C.I.B SE, DK & NO UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-4 SE UCH Kingsleah Ain’t No Angel
R-CERT Kingsleah Stormy Cloud

BIS Not Guilty Who’s Laughing Now & BIM SE UCH IT CH SE V-18 NO V-18,-19 Xenos Sandor
Domare Jerry Klein, USA

KLASSRESULTAT 
Valpklass hanar
1 HP Agha Djari’s Timeless Testimonial

Juniorklass hanar
EXC-1 CK Not Guilty Where’s Waldo
EXC-2 CK Kingsleah Stormy Cloud
EXC-3 Spirit Ridge Bold Ruler Of Celebre
EXC-4 Khaos Paddy d’Holyman
EXC Orientalwind’s Astrix

Unghundsklass hanar
EXC-1 CK Alphaville’s Blow My Kilt Up

Öppenklass Hanar
EXC-1 CK Kingsleah Ain’t No Angel
EXC-2 CK Gilthoniel’s Prince Of Ithilien
EXC-3 Alphaville’s Whet Your Appetite

Championklass hanar
EXC-1 CK Xenos Sandor
EXC-2 CK Jangel’s Hawk Eye
EXC-3 CK Gilthoniel’s Pilgrim Of Avalon
EXC-4 CK Mandinah Kalabaliken I Bender

Juniorklass tikar
EXC-1 CK Not Guilty Who’s Laughing Now
EXC-2 CK Not Guilty Wild Chase
EXC-3 CK Jangel’s Watch Out
EXC-4 Jangel’s What A Dream

Öppenklass tikar
EXC-1 CK Xenos Tells A Story
EXC-2 CK Celestian Seeking Millionaire
EXC-3 CK Awbari Candy Moonflower
EXC-4 Jo-Kin’s Exotic Birds Do Not Tweet

Championklass tikar
EXC-1 CK Kingsleah Wild At Heart
EXC-2 CK Jangel’s Dream Come True
EXC-3 CK Mandinah Key To My Heart
EXC-4 Calamus Corvette

Veteranklass tikar
EXC-1 CK Mandinah Joyful Whisper
EXC-2 CK Awbari Candy Rain
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FINALRESULTAT 
BIS VALP Agha Djari’s Timeless Testimonial

BIS JUNIOR Not Guilty Who’s Laughing Now
BIM JUNIOR Not Guilty Where’s Waldo

BIS UNGHUND Alpahville’s Blow My Kilt Up 

BÄSTA RÖRELSER Kingsleah Wild At Heart

BIS VETERAN Mandinah Joyful Whisper

BIS AVELSGRUPP Jangel’s Hawk Eye

BIS UPPFÖDARGRUPP  Kennel Jangel’s

I happily agreed to the request to judge a few sighthound breeds in 
Munka Ljungby, Sweden early September 2019.   

Although the weather on Saturday was quite hot, my ring stewards 
made everything go smoothly.  

A large and quite consistent in type entry presented for evaluation. I 
felt the quality was excellent, especially in bitches, as commonly seen 
in this breed worldwide. I felt the Whippets presented were pleasing in 
smooth properly placed curves and moderate size, better than I see 
usually in the states. My top 4 bitches were all of outstanding quality, 
especially the top two. My top male was a handsome masculine Whip-
pet who also was pleasing.

Greyhounds were smaller in number but had more range in appearan-
ce, although all could fit in the framework of how a Greyhound is sup-
posed to look depending on its coursing function. My winning dog was 
a stallion parti-colored dog with plenty of strength but still having quality.

The next day, Sunday, for the Afghan specialty was cloudier and cooler, 
so more pleasant for dog and man. AS is commonly found these days, 
Afghan Hounds have felt the influence of globalization. When I jud-
ged Afghans in Sweden about twenty years ago, although the numbers 
were higher, their appearance were ore similar than today.  Fronts were 
and are still a problem, as well as coat texture and tails on more than 
a few exhibits. 

I was very happy with my top winners, especially my winning young 
bitch: easy and natural, and very much a (slightly tall) bitch.

BARN MED HUND
Emmylou och Erik

Dr. Jerry Klein
DOMARKOMMENTAR FRÅN MUNKA LJUNGBY 2019

>>
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BÄSTA RÖRELSER
Kingsleah Wild At Heart

BIS VALP
Agha Djari’s Timeless Testimonial

BIS UNGHUND
Alpahville’s Blow My Kilt Up

BIS VETERAN
Mandinah Joyful Whisper

B
IS AVELSG

R
U

PP
Jangel’s H

aw
k Eye
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BIS & BIM JUNIOR
Not Guilty Who’s Laughing Now & Not Guilty Where’s Waldo

BIS UPPFÖDARGRUPP
Kennel Jangel’s



 

Mandinah   Afghans 
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SKK Göteborg Nordic 3/1
Domare Gabriel Valdez
Antal deltagande hundar: 13+13
BIR NORDIC SE & IT CH, NO V-18 SE V-18 Xenos Sandor
BH-2 R-NORDIC AR CH C.I.B. LT&LV CH NORD&DK UCH RU CH 
US CH Simbad Ebn Rashida Von Haussman
BH-3 C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-4 C.I.B. DK UCH FI UCH SE UCH Eyes Gazing You Talkin’ To Me
CERT Bar Kin’s Golden Heart
R-CERT Khaos St Patrick Of Yesterday
BIM CERT NORDIC SE JV-17 Yasmin Bint Battal Von Haussman
BT-2 R-NORDIC NO UCH SE UCH Awbari Licorice Raindrops
BT-3 R-CERT Khaos Yesterdays Child
BT-4 C.I.B. FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH SE VV-17 SE VV-18 
Mandinah Hopeless Whisper

SKK Göteborg Internationell 4/1
Domare Svend Lövenkjaer
Antal deltagande hundar: 15+9
BIR CACIB C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-2 AR CH C.I.B. LT&LV CH NORD&DK UCH RU CH US CH Sim-
bad Ebn Rashida Von Haussman
BH-3 R-CACIB IT CH NO V-18 SE V-18 Xenos Sandor
BH-4 CERT Khaos Tomorrows Addiction
R-CERT Al Bittar Ebn Battal Von Haussman
BIM CACIB NO UCH SE UCH Awbari Licorice Raindrops
BT-2 R-CACIB C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Orientalwind’s 
Náschia
BT-3 CERT SE JV-17 SE UCH Yasmin Bint Battal Von Haussman
BT-4 C.I.B. & SE UCH CZ CH DK UCH HU CH NO UCH PL CH 
Kingsleah My Story

Göteborg SKK Internationell 4/1 // Foto M. Nassirpour

SvVK Upplands Väsby Officiell 10/3
Domare Sofie Krigholm
Antal deltagande hundar: 11+6
BIR C.I.B. LV CH NO UCH SE JV-13 SE UCH Jangel’s Eye Catching
BH-2 CERT Khaos Tomorrows Addiction
BH-3 C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-4 R-CERT Al Bittar Ebn Battal Von Haussman
BIM HU CH SE UCH Khaos Zale Peace Of Light
BT-2 LV CH NO UCH SE JV-17 SE UCH Yasmin Bint Battal Von 
Haussman
BT-3 CERT Way Up Cardi B To Khaos
BT-4 R-CERT NORD LCCH Vindaloo Love U

SvVK Luleå Officiell 30/3
Domare Karin Hedberg
Antal deltagande hundar: 5+3
BIR CERT Pramya Go Big Or Go Home
BH-2 R-CERT Xenos Jadesh
BIM CERT Gold’n Copper Life In Technicolor
BT-2 R-CERT FI UCH Pramya Fanfare Please
BT-3 SE UCH Gold’n Copper Fourfive Seconds

SKK Malmö Internationell 31/3
Domare Stefan Sinko
Antal deltagande hundar: 12+12
BIR BIG BIS-3 CERT CACIB DE CH INT UCH VDH CH Agha Djari’s 
Karkati’s Comeback
BH-2 R-CACIB C.I.B. NO UCH NORD UCH SE V-17 Mandinah Kala-
baliken I Bender
BH-3 R-CERT Agha Djari’s Phenomenon
BH-4 Khaos Tomorrows Addiction
BIM CACIB HU CH SE UCH Khaos Zale Peace Of Light
BT-2 R-CACIB DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Joyful 
Whisper
BT-3 CERT DE&VDH CH EUW-18 Agha Djari’s Leontyne
BT-4 Khaos Yesterdays Child

Luleå SvVk Officiell 30/3 // Foto Y. Mukkavaara

Malmö SKK Internationell 31/3 // Foto P. Johansson Hässleholm SvVK Officiell 18/5 // Foto D. GW Hansson
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SvVK Sundsvall Officiell 19/4
Domare Nicklas Eriksson
Antal deltagande hundar: 2+5
BIR C.I.C. NO LCCH SE LCCH SE UCH Khaos Gillianne
BT-2 NO UCH SE UCH Awbari Licorice Raindrops

SKK Sundsvall Internationell 20/4, Svensk Vinnare 2019
Domare Nina Karlsdotter
Antal deltagande hundar: 3+4
BIR CACIB SE V-19 DK UCH NORD JV-15 SE UCH Mandinah King’s 
Speech
BH-2 CERT R-CACIB Esbelto’s It Is A Dream Team
BH-3 R-CERT SE JV-19 Xenos Jadesh
BIM SE V-19 SE VV-19 C.I.C. NO LCCH SE LCCH SE UCH Khaos 
Gillianne
BT-2 CACIB NO UCH SE UCH Awbari Licorice Raindrops
BT-3 C.I.B. DK UCH NO V-15 NORD UCH NORD V-15 US CH Awbari 
Candy Rain

SKK Västerås Nationell 27/4
Domare Marianne Holmli
Antal deltagande hundar: 9+8
BIR BIG-4 C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-2 CERT SE JV-17 Jangel’s Gladiator
BH-3 SE UCH Leejoy’s Fire Fox
BH-4 FI UCH LV CH SE UCH Awbari Minty Snow Sparkles
R-CERT Khaos Like A Tattoo From Yesterday
BIM CERT Kingsleah Wild At Heart
BT-2 C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Orientalwind’s Náschia
BT-3 SE UCH Jangel’s Dream Come True
BT-4 LV CH NORD UCH SE JV-17 Yasmin Bint Battal Von Haussman

SKK Lidköping Nordic 12/5
Domare Maija Lehtonen
Antal deltagande hundar: 6+4
BIR BIG BIS-2 NORDIC C.I.B. NO UCH NORD UCH SE V-17 Mandi-
nah Kalabaliken I Bender
BH-2 R-NORDIC C.I.B. NO UCH NORD UCH NORD V-18 Al-Wahid 
Ebn Nacira Von Haussman
BH-3 CERT CHAMPIONAT Al Bittar Ebn Battal Von Haussman
BIM NORDIC DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Joyful 
Whisper 
BT-2 R-NORDIC DK UCH LV CH NORD UCH SE JV-17 Yasmin Bint 
Battal Von Haussman

SvVK Hässleholm Officiell 18/5
Domare Darko Petreski
Antal deltagande hundar: 7+8
BIR C.I.B. NO UCH NORD UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken I 
Bender
BH-2 CERT Tash Kurgan New Deal
BH-3 SE UCH Leejoy’s Fire Fox
BH-4 R-CERT Agha Djari’s Phenomenon
BIM DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Joyful Whisper
BT-2 CERT Tash Kurgan New Hope
BT-3 DK UCH SE LCCH SE UCH SE V-17 Mandinah Key To My 
Heart
BT-4 R-CERT Tash Kurgan New Dawn

SKK Hässleholm Nordic 19/5
Domare Kitty Sjong
Antal deltagande hundar 9+5
BIR NORDIC C.I.B. NO UCH NORD UCH SE V-17 Mandinah Kalaba-
liken I Bender 
BH-2 CERT R-NORDIC Alphaville’s Love Ye A Murtagh
BH-3 R-CERT Tash Kurgan New Deal
BH-4 SE JV-18 Back Tramp’s Black Shadow
BIM NORDIC DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Joyful 
Whisper
BT-2 R-NORDIC C.I.B. FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH SE VV-17 
SE VV-18 Mandinah Hopeless Whisper
BT-3 CERT Team Eeleeon High Flying Ebony
BT-4 R-CERT Tash Kurgan New Hope

SKK Piteå Nat 25/5
Domare Kerstin Nilsson
Antal deltagande hundar: 3+3
BIR BIG-2 IT CH NO V-18 SE V-18 Xenos Sandor
BH-2 CERT SE JV-19 Xenos Jadesh
BH-3 R-CERT Scented California Gold Rush
BIM CERT Xenos Tells A Story

SKK Gimo Nordic 26/5
Domare Henrik Härling
Antal deltagande hundar: 3+9
BIM NORDIC SE UCH Orientalwind’s Zephyros
BH-2 R-NORDIC FI UCH LV CH SE UCH Awbari Minty Snow 
Sparkles
BH-3 SE UCH Leejoy’s Fire Fox
BIR BIG-3 NORDIC NO UCH SE UCH Awbari Licorice Raindrops
BT-2 R-NORDIC SE UCH Khaos Ain’t Love A Bitch
BT-3 C.I.C. NO LCCH SE LCCH SE UCH SE V-19 SE VV-19 Khaos 
Gillianne
BT-4 SE UCH Jangel’s Dream Come True
CERT Not Guilty Wild Chase
R-CERT Awbari Candy Moonflower

SKK Norrköping Nationell 2/6
Domare Matti Tuominen
Antal deltagande hundar: 5+5
BIR BIG-4 IT CH NO V-18 SE V-18 Xenos Sandor
BH-2 FI UCH LV CH SE UCH Awbari Minty Snow Sparkles
BH-3 CERT SE JV-18 Back Tramp’s Black Shadow
BIM CERT Xenos Tells A Story
BT-2 DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Joyful Whisper
BT-3 C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Orientalwind’s Náschia
BT-4 R-CERT Tash Kurgan New Hope

>>

Hässleholm SKK Nordic 19/5 // Foto C. Bengtsson

Piteå SKK Nordic 26/5 // Foto M. Selander
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Vänersborg SKK Nordic 8/6 // Foto C. Tell Collinge

SKK Vänersborg Nordic 8/6
Domare Marit Sunde
Antal deltagande hundar: 6+7
BIR BIG BIS-3 NORDIC IT CH NO V-18 SE V-18 Xenos Sandor
BH-2 R-NORDIC C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Jangel’s Hawk 
Eye
BH-3 C.I.B. DK UCH NO UCH RO CH SE UCH Gold’n Copper Music 
Of The Nights
BH-4 SE UCH Leejoy’s Fire Fox
BIM NORDIC C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Orientalwind’s 
Náschia
BT-2 CERT R-NORDIC Gold’n Copper You Da One
BT-3 R-CERT Not Guilty Wild Chase
BT-4 C.I.B. DK UCH SE UCH Leejoy’s Delicious Delight

SKK Märsta Nationell 9/6
Domare Lisbet Utke Ramsing
Antal deltagande hundar: 3+4
BIR FI UCH LV CH SE UCH Awbari Minty Snow Sparkles
BH-2 CERT Back Tramp’s Black Sabbath
BH-3 R-CERT Orientalwind’s Astrix
BIM SE UCH Xanaghan’s Paradis Blomma
BT-2 SE UCH SE V-14 Back Tramp’s Black Sensation

SvVK Tånga Hed Officiell 15/6
Domare Anette Edlander
Antal deltagande hundar: 9+9
BIR C.I.B. NO UCH NORD UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken I 
Bender
BH-2 CERT Agha Djari’s Phenomenon
BH-3 R-CERT Orientalwind’s Astrix
BIM C.I.B. DK UCH SE LCCH SE UCH SE V-17 Mandinah Key To My 
Heart
BT-2 CERT Not Guilty Wild Chase
BT-3 C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Orientalwind’s Náschia

SKK Vännäs Nationell 15/6
Domare Leif Lehmann Jörgensen
Antal deltagande hundar: 2+1
BIR BIG-2 CERT SE JV-19 Xenos Jadesh
BH-2 R-CERT Awbari Wow I’m Like Amazing
BIM CERT Gold’n Copper Queen Of The Night

SKK Leksand Nationell 16/6
Domare Karin Hedberg
Antal deltagande hundar: 8+15
BIR BIG BIS-3 C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-2 CERT Kingsleah Ain’t No Angel
BIM SE UCH Xanaghan’s Paradis Blomma
BT-2 SE UCH Kingsleah Wild At Heart
BT-3 CERT Kingsleah Chateau Margaux

SvVK Vännäs Officiell 16/6
Domare Willem Buitenkamp
Antal deltagande hundar: 2+0
BIR CERT SE JV-19 Xenos Jadesh
BH-2 R-CERT Awbari Wow I’m Like Amazing

SKK Gällivare Nordic 28/6
Domare Birgitta Svarstad
Antal deltagande hundar: 6+1
BIM NORDIC FI UCH NO UCH SE UCH Gold’n Copper MR Valentine
BH-2 CERT R-NORDIC CHAMPIONAT Awbari Wow I’m Like Ama-
zing
BH-3 Pramya Go Big Or Go Home
BH-4 R-CERT SE JV-19 Xenos Jadesh
BIR CERT NORDIC Gold’n Copper Life In Technicolor

Märsta SKK Nationell 9/6 // Foto H. Wiström

Tånga Hed SvVK Officiell 15/6 // Foto C. Bengtsson Vännäs SKK Nationell 15/6 // Foto Mickeshundfoto
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SKK Borås Nationell 30/6
Domare Daniel Foran
Antal deltagande hundar: 6+5
BIR BIG-3 C.I.B. NO UCH NORD UCH SE V-17 Mandinah Kalabali-
ken I Bender
BH-2 CERT SE JV-18 Back Tramp’s Black Shadow 
BH-3 R-CERT US CH Gilthoniel’s Prince Of Ithilien
BH-4 SE JV-17 SE UCH Jangel’s Gladiator
BIM DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Joyful Whisper
BT-2 CERT Leejoy’s Faithful Flavia
BT-3 R-CERT Alphaville’s Frozen Asset
BT-4 Khaos Angeleyes Never Dies

SKK Alfta Nationell 6/7
Domare Per Lundström
Antal deltagande hundar: 6+7
BIM IT CH NO V-18 SE V-18 Xenos Sandor
BH-2 CERT Back Tramp’s Black Sabbath
BIR BIG CERT Xenos Tells A Story
BT-2 C.I.C. NO LCCH SE LCCH SE UCH SE V-19 SE VV-19 Khaos 
Gillianne
BT-3 SE UCH Xanaghan’s Paradis Blomma
BT-4 R-CERT Jangel’s Watch Out

SKK Tvååker Nordic 12/7
Domare Timothy Finney
Antal deltagande hundar: 7+4
BIR BIG NORDIC IT CH NO V-18 SE V-18 Xenos Sandor
BH-2 CERT R-NORDIC Esbelto’s It Is Disturbing
BH-3 C.I.B. NO UCH NORD UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken I 
Bender 
BH-4 R-CERT Alphaville’s Love Ye A Murtagh
BIM NORDIC SE UCH Kingsleah Wild At Heart 
BT-2 R-NORDIC C.I.B. DK UCH SE LCCH SE UCH SE V-17 Mandi-
nah Key To My Heart
BT-3 CERT Xenos Tells A Story

SKK Tvååker Nationell 13/7
Domare Rony Doedjins
Antal deltagande hundar: 7+9
BIR IT CH NO V-18 SE V-18 Xenos Sandor
BH-2 C.I.B. NO UCH NORD UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken I 
Bender
BH-3 SE JV-18 SE UCH Back Tramp’s Black Shadow
BH-4 CERT Tash Kurgan New Deal
R-CERT Esbelto’s It Is Disturbing
BIM SE UCH Kingsleah Wild At Heart
BT-2 CERT Xenos Tells A Story
BT-3 R-CERT Tash Kurgan New Girl
BT-4 C.I.B. DK UCH SE LCCH SE UCH SE V-17 Mandinah Key To 
My Heart

SKK Piteå Internationell 13/7
Domare Bitte Ahrens
Antal deltagande hundar: 7+3
BIR BIG-3 C.I.B. EE&LV CH NORD&NO UCH RU CH SE JV-12 SE 
LCCH Celestian I Want It All
BH-2 CACIB NO UCH SE UCH Awbari Wow I’m Like Amazing
BH-3 R-CACIB SE UCH Leejoy’s Fire Fox
BH-4 CERT SE JV-19 Xenos Jadesh
BIM CACIB SE UCH Jangel’s Hell Of An Angel
BT-2 R-CACIB SE UCH Gold’n Copper Life In Technicolor
BT-3 FI UCH NO UCH SE UCH Gold’n Copper Fourfive Seconds

SvVK Råneå Officiell 14/7
Domare Nina Neswadba
Antal deltagande hundar: 2+3
BIR CERT SE JV-19 Xenos Jadesh
BH-2 SE UCH Leejoy’s Fire Fox
BIM FI UCH NO UCH SE UCH Gold’n Copper Fourfive Seconds
BT-2 CERT Gold’n Copper Girl On Fire
BT-3 SE UCH Gold’n Copper Life In Technicolor

SKK Västerås Nordic 20/7
Domare Marge Calltharp
Antal deltagande hundar: 10+10
BIM NORDIC C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-2 CERT R-NORDIC Khaos Tomorrows Addiction
BH-3 R-CERT Kingsleah Ain’t No Angel
BH-4 C.I.B.P. DK UCH NO LCCH SE LCCH SE UCH SE V-16 Mandi-
nah Kismet
BIR NORDIC SE UCH Kingsleah Wild At Heart
BT-2 CERT R-NORDIC Jangel’s What A Dream
BT-3 R-CERT Not Guilty Wild Chase
BT-4 Awbari Wow I’m First Thnx

SKK Ransäter Nordic 27/7
Domare Chris Paschopoulos
Antal deltagande hundar: 5+5
BIR BIG NORDIC IT CH NO V-18 SE V-18 Xenos Sandor
BH-2 R-NORDIC Mihdian’s Arctic Monkey Of Calloway
BH-3 R-CERT Kingsleah Stormy Cloud
BH-4 Afshar Master Copy
BIM CERT NORDIC Agha Djari’s Quintessence

SvA Strömsholm Officiell 27/7
Domare Michael Canalizo
Antal deltagande hundar: 32+44
BIM DK UCH SE UCH Khaos Love Rollercoaster
BH-2 C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-3 AR CH C.I.B. & NORD&SE UCH DE CH LT&LV CH RU CH US 
CH Simbad Ebn Rashida Von Haussman
BH-4 CERT Khaos Love Hangover
R-CERT Esbelto’s It Is Disturbing
BIS SE UCH Jangel’s Dream Come True
BT-2 CERT Not Guilty Wild Chase
BT-3 SE UCH Back Tramp’s Black Jangel
BT-4 SE UCH Kingsleah Wild At Heart
R-CERT Allianna

>>

Borås SKK Nationell 30/6 // Foto C. Bengtsson

Piteå SKK Internationell 13/7 // Foto Y. Mukkavaara
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SvVK Strömsholm Officiell 28/7
Domare Magnus Hagstedt
Antal deltagande hundar: 25+34
BIR IT CH NO V-18 SE V-18 Xenos Sandor
BH-2 C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-3 AR CH C.I.B. & NORD&SE UCH DE CH LT&LV CH RU CH US 
CH Simbad Ebn Rashida Von Haussman
BH-4 CERT Oshanameh’s Mark My Words
R-CERT Eskashem Eyelish Cajungh
BIM FI UCH SE UCH Papatazin Bonnie Blue Butler
BT-2 CERT Xenos Tells A Story
BT-3 R-CERT Jangel’s Watch Out
BT-4 DK UCH LV CH NORD UCH SE JV-17 Yasmin Bint Battal Von 
Haussman

SvVK Svenstavik Officiell 3/8
Domare Barbara Ruth Smith
Antal deltagande hundar: 3+3
BIR CERT SE JV-19 Xenos Jadesh
BH-2 R-CERT Watcher Of The Skies
BIM SE UCH Gold’n Copper Queen Of The Night
BT-2 CERT Jangel’s Eye Candy

SKK Svenstavik Nordic 4/8
Domare Jeanette Lemmeke
Antal deltagande hundar: 3+3
BIR BIG-3 CERT NORDIC SE JV-19 Xenos Jadesh
BIM NORDIC SE UCH Gold’n Copper Queen Of The Night

SvVK Bjurholm Officiell 10/8
Domare Tony Rainey
Antal deltagande hundar: 5+2
BIR C.I.B. EE&LV CH NORD&NO UCH RU CH SE JV-12 SE LCCH 
Celestian I Want It All
BH-2 CERT SE JV-19 Xenos Jadesh

BH-3 C.I.B.P. DK UCH NO LCCH SE LCCH SE UCH SE V-16 Mandi-
nah Kismet
BH-4 R-CERT NO LCCH SE LCCH Khaos d’ Dreamlover
BIM C.I.C. NO LCCH SE LCCH SE UCH SE V-19 SE VV-19 Khaos 
Gillianne

SKK Askersund Nationell 10/8
Domare Kitty Sjong
Antal deltagande hundar: 4+3
BIR BIG-4 C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-2 CERT Kingsleah Ain’t No Angel
BH-3 R-CERT Afshar Master Copy
BIM SE UCH Kingsleah Wild At Heart
BT-2 DK UCH FI UCH SE UCH Afshar Mousse Au Chocolat
BT-3 CERT Kingsleah Chateau Margaux

SKK Ronneby Nationell 11/8
Domare Christia Jouanchicot
Antal deltagande hundar: 7+4
BIM CERT Tash Kurgan New Order
BH-2 SE JV-18 SE UCH Back Tramp’s Black Shadow
BH-3 SE UCH Agha Djari’s Phenomenon
BIR CERT Tash Kurgan New Girl
BT-2 R-CERT Tempt By Fortune Teller
BT-3 C.I.B. DK UCH SE UCH Leejoy’s Delicious Delight

SKK Överkalix Nationell 18/8
Domare Charlotte Höijer
Antal deltagande hundar: 3+1
BIR C.I.B. EE&LV CH NORD&NO UCH RU CH SE JV-12 SE LCCH 
Celestian I Want It All
BH-2 CERT SE JV-19 Xenos Jadesh
BIM CERT CHAMPIONAT FI UCH Pramya Fanfare Please

Strömsholm SvVK Officiell 28/7 // Foto M. FastStrömsholm SvA Officiell 27/7 // Foto tussochtass

Askersund SKK Nationell 10/8 // Foto S. Wohlin Eskilstuna SKK Nationell 17/8 // Foto Y. Charlesdotter
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SKK Eskilstuna Nationell 17/8
Domare Maria Lönnhammar
Antal deltagande hundar: 5+7
BIM C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-2 CERT Kingsleah Ain’t No Angel
BH-3 C.I.B.P. DK UCH NO LCCH SE LCCH SE UCH SE V-16 Mandi-
nah Kismet
BH-4 FI UCH LV CH SE UCH Awbari Minty Snow Sparkles
BIR BIG-2 CERT Xenos Tells A Story
BT-2 SE UCH Kingsleah Wild At Heart
BT-3 R-CERT Jangel’s Watch Out
BT-4 Jangel’s What A Dream

SKK Norrköping Nordic 18/8
Domare Bo Skalin
Antal deltagande hundar: 9+8
BIR BIG-4 NORDIC C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-2 R-NORDIC Kingsleah Ain’t No Angel
BH-3 C.I.B.P. DK UCH NO LCCH SE LCCH SE UCH SE V-16 Mandi-
nah Kismet
BH-4 CERT Khaos Paddy d’Holyman
R-CERT Afshar Master Copy
BIM NORDIC SE UCH Jangel’s Dream Come True
BT-2 R-NORDIC SE UCH Kingsleah Wild At Heart
BT-3 CERT Jangel’s What A Dream
BT-4 DK UCH FI UCH SE UCH Afshar Mousse Au Chocolat
R-CERT Jangel’s Watch Out

SKK Ljungskile Nationell 25/8
Domare Ronnie Tolson
Antal deltagande hundar: 4+5
BIR SE JV-18 SE UCH Back Tramp’s Black Shadow
BH-2 CERT NO LCCH SE LCCH Khaos d’ Dreamlover
BH-3 C.I.B. NO UCH NORD UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken I 
Bender
BH-4 R-CERT Moving Back From Space
BIM CERT Khaos Angeleyes Never Dies
BT-2 DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Joyful Whisper
BT-3 R-CERT Adshanta Jingle Ling
BT-4 Alphaville’s Frozen Asset

SKK Märsta Nationell 25/8
Domare Kresten Scheel
Antal deltagande hundar: 3+6
BIR BIG-3 IT CH NO V-18 SE V-18 Xenos Sandor
BH-2 SE UCH Back Tramp’s Black Sabbath
BIM CERT Xenos Tells A Story
BT-2 C.I.C. NO LCCH SE LCCH SE UCH SE V-19 SE VV-19 Khaos 
Gillianne
BT-3 SE UCH SE V-14 Back Tramp’s Black Sensation
BT-4 C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Orientalwind’s Náschia
R-CERT Not Guilty Wild Chase
SKK Visby Nationell 31/8
Domare Laura Cox
Antal deltagande hundar: 1+2
BIR FI UCH LV CH SE UCH Awbari Minty Snow Sparkles
BIM C.I.B. FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH SE VV-17 SE VV-18 
Mandinah Hopeless Whisper
BT-2 CERT Awbari Wow I’m First Thnx

SvVK Munka Ljungby Officiell 31/8
Domare Ingrid Krah-Heiermann
Antal deltagande hundar: 8+11
BIM CERT Alphaville’s Love Ye A Murtagh
BH-2 C.I.B. NO UCH NORD UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken I 
Bender
BH-3 R-CERT Alphaville’s Blow My Kilt Up
BH-4 SE UCH Kingsleah Ain’t No Angel
BIR SE UCH Kingsleah Wild At Heart
BT-2 DK UCH NORD LCCH SE UCH Mandinah Joyful Whisper
BT-3 CERT Awbari Candy Moonflower
BT-4 R-CERT Not Guilty Who’s Laughing Now

SvA Munka Ljungby Officiell 1/9
Domare Jerry Klein, USA
Antal deltagande hundar: 14+14
BIM IT CH NO V-18 SE V-18 Xenos Sandor
BH-2 CERT Not Guilty Where’s Waldo
BH-3 C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Jangel’s Hawk Eye
BH-4 SE UCH Kingsleah Ain’t No Angel 
R-CERT Kingsleah Stormy Cloud
BIR CERT Not Guilty Who’s Laughing Now
BT-2 SE UCH Kingsleah Wild At Heart
BT-3 SE UCH Jangels Dream Come True
BT-4 C.I.B. DK UCH SE LCCH SE UCH SE V-17 Mandinah Key To 
My Heart
R-CERT Xenos Tells A Story

Visby SKK Nationell 31/8 // Foto M. PerssonMärsta SKK Nationell 25/8 // Foto S. Wolin

Norrköping SKK Nordic 18/8 // Foto M. Nassirpour
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SKK Visby Internationell 1/9
Domare Harto Stockmari
Antal deltagande hundar: 1+2
BIR CERT CACIB Awbari Wow I’m First Thnx
BT-2 C.I.B. FI V-08 NORD JV-07 NORD UCH SE VV-17 SE VV-18 
Mandinah Hopeless Whisper

SKK Högbo Bruk Nordic 7/9
Domare Lynne Harwood
Antal deltagande hundar: 5+11
BIR BIG BIS-4 NORDIC IT CH NO V-18 SE V-18 Xenos Sandor
BH-2 R-NORDIC SE UCH Kingsleah Ain’t No Angel
BH-3 CERT Jangel’s Wild Eagle
BH-4 R-CERT Back Tramp’s Black Gold
BIM NORDIC CERT Xenos Tells A Story
BT-2 R-NORDIC SE UCH Kingsleah Wild At Heart
BT-3 C.I.C. NO LCCH SE LCCH SE UCH SE V-19 SE VV-19 Khaos 
Gillianne
BT-4 R-CERT Jangel’s Watch Out

SKK Öland Nationell 8/9
Domare Benny Blid von Schedvin
Antal deltagande hundar: 4+5
BIM SE JV-18 SE UCH Back Tramp’s Black Shadow
BH-2 CERT Samawi The Tash Kurgan Priority
BH-3 R-CERT Afshar Master Copy
BIR CERT Absoljut Triumf Azira Iconic Style
BT-2 R-CERT Leejoy’s Faithful Flavia 
BT-3 DK UCH FI UCH SE UCH Afshar Mousse Au Chocolat
BT-4 Tash Kurgan New Dawn

SKK Gimo Nationell 14/9
Domare Martin Johansson
Antal deltagande hundar: 3+7
BIR BIG-2 IT CH NO V-18 SE V-18 Xenos Sandor
BH-2 CERT Jangel’s Wild Eagle
BH-3 SE UCH Back Tramp’s Black Sabbath
BIM CERT Xenos Tells A Story
BT-2 C.I.C. NO LCCH SE LCCH SE UCH SE V-19 SE VV-19 Khaos 
Gillianne
BT-3 SE UCH Vindaloo See U
BT-4 SE UCH Back Tramp’s Black Jangel

SKK Eslöv Nationell 21/9
Domare Henrik Härling
Antal deltagande hundar: 7+8
BIM C.I.B. NO UCH NORD UCH SE V-17 Mandinah Kalabaliken I 
Bender
BH-2 SE UCH Orientalwind’s Zephyros
BH-3 DK UCH SE UCH Agha Djari’s Phenomenon
BH-4 CERT Orientalwind’s Astrix
R-CERT Afshar Master Copy
BIR BIG CERT Xenos Tells A Story
BT-2 C.I.B. DK UCH SE LCCH SE UCH SE V-17 Mandinah Key To 
My Heart
BT-3 R-CERT SE V-18 Jo-Kin’s Exotic Birds Do Not Tweet
BT-4 Celestian Seeking Millionaire

Munka Ljungby SvA Officiell 1/9 // Foto C. Bengtsson

Boden SvVK Officiell 19/10 // Foto Y. Mukkavaara

Eslöv SKK Nationell 21/9 // Foto S. Wohlin

Stockholm SKK Nordic 14/12 // Foto C. Bengtsson
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SvVK Örsundsbro Officiell 6/10
Domare Brot Schöne Brodwall
Antal deltagande hundar: 9+14
BIR IT CH NO V-18 SE V-18 Xenos Sandor
BH-2 AR CH C.I.B. & NORD&SE UCH DE CH LT&LV CH RU CH US 
CH Simbad Ebn Rashida Von Haussman
BH-3 CERT US CH Gilthoniel’s Prince Of Ithilien
BH-4 C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH Jangel’s Hawk Eye
R-CERT Khaos Tomorrows Addiction
BIM DK UCH LV CH NORD UCH SE JV-17 Yasmin Bint Battal Von 
Haussman
BT-2 CERT Xenos Tells A Story
BT-3 SE UCH Kingsleah Wild At Heart
BT-4 SE UCH Vindaloo See U
R-CERT Tash Kurgan New Hope

SKK Sundsvall Nationell 13/10
Domare Eva Liljekvist Borg
Antal deltagande hundar: 2+1
BIR BIG BIS IT CH NO V-18 SE V-18 Xenos Sandor
BH-2 C.I.B. EE&LV CH NORD&NO UCH RU CH SE JV-12 SE LCCH 
Celestian I Want It All

SvVK Boden Officiell 19/10
Domare Ales Novak
Antal deltagande hundar: 2+3
BIR CERT SE JV-19 Xenos Jadesh
BH-2 FI UCH SE UCH Pramya Go Big Or Go Home
BIM CERT Nabila’s Night Fairy Of Narnia

SKK Växjö Internationell 1/11
Domare Berri Beare
Antal deltagande hundar: 14+14
BIM CERT CACIB Khaos Tomorrows Addiction
BH-2 R-CERT R-CACIB BG CH LT CH NO UCH Esbelto’s Hugo Boss
BH-3 SE UCH Kingsleah Blueberry Breeze
BH-4 EE CH NORD UCH Kingsleah Knocking T’ Sox Off
BIR BIG-2 CACIB SE UCH Kingsleah Wild At Heart
BT-2 CERT R-CACIB Way Up Cardi B To Khaos
BT-3 R-CERT Awbari Wow I’m First Thnx
BT-4 Tash Kurgan New Dawn

SKK Stockholm Nordic 14/12
Domare Björg Foss
Antal deltagande hundar: 15+26
BIM NORDIC NORD V-19 NO UCH NORD UCH SE V-17 Mandinah 
Kalabaliken I Bender
BH-2 R-NORDIC NORD VV-19 AR CH C.I.B. & NORD&SE UCH DE 
CH LT&LV CH RU CH US CH Simbad Ebn Rashida Von Haussman
BH-3 CERT NORD JV-19 Jangel’s Wild Eagle
BH-4 IT CH NO V-18 NO V-19 SE V-18 Xenos Sandor
R-CERT Khaos Tomorrows Addiction
BIR CERT NORDIC NORD V-19 Agha Djari’s Revival For Karkati 
BT-2 R-NORDIC NORD VV-19 DK UCH NORD LCCH NORD VV-19 
SE UCH Mandinah Joyful Whisper
BT-3 R-CERT NO V-19 Xenos Tells A Story 
BT-4 DK UCH LV CH NORD UCH SE JV-17 Yasmin Bint Battal Von 
Haussman

Foto tussochtass
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LURE COURSING-RESULTAT 2019
Foto Kjell-Rickard Brevik, Helena Wiström & Camilla Fritz

1. 325 p - CERT - Abica’s Battlin Betty, DK (t)
2. 320 p - CERT - Oshanamehs No Name No Blame, DK (t)
3. 306 p - Abica’s Wham Bam, DK (h)
4. 304 p - C.I.B.P., SE & DK UCH, SE V-16, SE & NO LCCH 
Mandinah Kismet (h)
5. 281 p - Khaos d’ Dreamlover (h)
0. Punapaulan Odette, DK (t) - ej i mål lopp 2
0. Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t) - ej i mål lopp 2
0. SE & DK UCH Khaos Love Rollercoaster (h) - avvisad 2.21.2.2.2.

HOVDALA, NATIONELLT PROV 4/4
Årets första lure coursing-prov var för tredje året i rad förlagt till Hovdala 
slott, Hässleholm. För provet gällde också uttagning till EM. Dömde 
gjorde Christiaan Dirksen, Ole Roscchou, DK och Robert Dirksen.

Afghanhundarna (3+4) startade som andra ras med deltagare även 
från Finland och Danmark. Vädrets makter var med oss och bjöd på 
ganska mycket sol men även kraftig vind. Provet var förlagt till två olika 
fält som båda var ordentligt kuperade. 

På första plats med Cert placerade sig den unga danska tiken Abica’s 
Battlin Betty. På andra plats med Cert och Championat placerade sig 
den finska tiken C.I.C., FI & EE LCCH,  FI RCCH, ECC-17 Alfajiri Ame-
retat.

1. 292 p - CERT - Abica’s Battlin Betty, DK (t)
2. 291 p - CERT - CH - C.I.C., FI & EE LCCH,  FI RCCH, ECC-17  
Alfajiri Ameretat (t)
3. 281 p - SE & DK UCH Khaos Love Rollercoaster (h)
4. 380 p - C.I.B.P., SE & DK UCH, SE V-16, SE & NO LCCH 
Mandinah Kismet (h)
5. 278 p - Pices Santa Katarina, FI  (t)
6. 273 p - Khaos d’ Dreamlover (h)
0. Oshanamehs No Name No Blame, DK (t) - bröt lopp 2

KATRINEHOLM, NATIONELLT PROV 28/4
Årets andra prov var förlagt till Bronäs gård, Katrineholm. Även för 
detta prov gällde uttagning till EM. Dömde gjorde Camilla Johansson, 
Sofia Lindh, Ingrid Ekholm Ydreborg och Marie Jarl.

Vädret var perfekt med sol och svalkande vindar. En stor eloge till alla 
funktionärer som fick allt att fungera på två fält och i rekordfart!

Deltagande afghanhundar (4+4) där hälften kom från Danmark och öv-
riga från Sverige. På första plats med Cert kom även på detta prov den 
unga duktiga tiken Abica’s Battlin Betty. På andra plats med Cert place-
rade sig tiken Oshanamehs No Name No Blame, också från Danmark.

Text Yvette Charlesdotter

Första plats med CERT
Abica’s Battlin Betty

Foto Kaj Frøling

Andra plats med CERT och CHAMPIONAT - Alfajiri Ameretat
Foto Ari Salmela

Andra plats med CERT
Oshanamehs No Name No Blame 

Foto Kaj Frøling

I år var det ett lågt antal deltagande svenska hundar men glädjande nog hade vi gott om deltagare från Danmark, 
Finland och Norge på flera av årets prov.
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BORLÄNGE, NATIONELLT PROV 19/5
Provet var förlagt till Rommehed, Borlänge en plats som gjord för lure 
coursing--prov. Dömde gjorde Jonny Hedberg och Mats Carlsson.

Fältet var mycket publikvänligt och hundarna gick att beskåda i sin hel-
het på fältet. Själva fältet var tekniskt men innehöll också ordentliga 
raksträckor. Det fanns gott om parkering i närheten av fältet och i en 
pizzeria kunde vi handla hamburgare, glass, etc. En utmärkt plats för 
lure coursing-prov! Sju afghanhundar (5+2) deltog i provet.

På första plats placerade sig hanen C.I.B.P., SE & DK UCH, SE V-16, 
SE & NO LCCH Mandinah Kismet. På andra och tredje plats placerade 
sig Khaos d’Dreamlover respektive Chawwa’s Ciryon båda med Cert 
och Championat.

1. 315 p - C.I.B.P., SE & DK UCH, SE V-16, SE & NO LCCH 
Mandinah Kismet (h)
2. 314 p - CERT - CH - Khaos d’ Dreamlover (h)
3. 310 p - CERT - CH - Chawwa’s Ciryon, FI (h)
4. 306 p - Kingsleah Sweet Heart (t)
5. 302 p - SE & DK UCH Khaos Love Rollercoaster (h)
6. 292 p - Chawwa’s Camelot, FI (h) 
0. Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t)  - ej i mål lopp 2

Första plats
Mandinah Kismet

Foto M. Johannesson

Första plats med CERT & CHAMPIONAT
Khaos d’ Dreamlover
Foto Y. Charlesdotter

ÖSTERSUND, NATIONELLT PROV 1/6
Årets fjärde lure coursing-prov var förlagt till Östersund. Dömde gjorde 
Sofia Lindh och Geir Hammer, NO.

Fem afghanhundar (4+1) deltog i provet varav tre hundar från Finland.

På delad första plats placerade sig SE & NO LCCH Khaos d’Dreamlover 
och FI, NO & SE UCH Chawwa’s Camelot, FI (h) som även vann Cert.

1. 325 p - SE & NO LCCH Khaos d’Dreamlover (h)
1. 325 p - CERT - FI, NO & SE UCH Chawwa’s Camelot, FI (h)
3. 324 p - SE & DK UCH Khaos Love Rollercoaster (h)
4. 322 p - Chawwa’s Ciryon, FI (h)
5. 309 p - Chawwa’s Carmilla, FI (t) 

Delad första plats med CERT - Chawwa’s Camelot, FI
Foto S. Mäenpää

Tredje plats med CERT & CHAMPIONAT
Chawwa’s Ciryon, FI

Foto M. Pessi

Delad första plats - Khaos d’Dreamlover
Foto M. Johannesson
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STRÖMSHOLM, INTERNATIONELLT PROV 30/7
Provet var förlagt till Strömsholm och dömde gjorde Peter Grimm (DE), 
Bernd Rahms (DE), Lars-Göran Larsson (SE) och Yvette Charlesdotter 
(SE)

På morgonen öste regnet ner men avtog när det blev afghanhundarnas 
tur att springa sitt första lopp. Dagen fortsatte med sol och härliga vin-
dar. Provet var förlagt till ett fält. Deltagande hundar (4+5)  kom även 
från Finland, Danmark och Norge, vilket var mycket positivt och roligt!

På första plats med CACIL placerade sig finska afghanhunden SE & FI 
LCCH Chawwa’s Ciryon och på andra plats SE LCCH Khaos d’ Dream-
lover med R-CACIL. Två Cert delades ut, det ena till den finska tiken 
Chawwa’s Carmilla och det andra till SE & DK UCH Khaos Love Rol-
lercoaster som även tog sitt championat.

1. 345 p - CACIL - SE & FI LCCH Chawwa’s Ciryon, FI (h)
2. 337 p - R-CACIL - SE LCCH Khaos d’ Dreamlover (h)
3. 335 p - CERT - Chawwa’s Carmilla, FI (t)
4. 333 p - CERT - CH - SE & DK UCH Khaos Love Rollercoaster (h)
5. 330 p - Kingsleah Sweet Heart (t)
6. 325 p - NO, SE & DK UCH, DK JV-17 Esbelto’s Coco Chanel, NO (t)
7. 321 p - Punapaulan Palle (h)
0. Oshanameh’s No Name No Blame, DK (t) - ej i mål lopp 2
0. Abica’s Battlin Betty, DK (t) - ej i mål lopp 2

BJURHOLM, NATIONELLT PROV 11/8
Provet var förlagt till Agnäs stugby, Bjurholm och bjöd på ösregn med 
endast korta uppehåll. Dömde gjorde Louis Dehaes, Belgien och Chris-
tian Magre, Frankrike. 

Det var ett väldigt kuperat och tungt fält med tanke på allt regn som stri-
lade ner. Bitvis var fältet dock åskådarvänligt. Fem afghanhundar (3+2) 
deltog i provet. Hundarna hade inte några problem med att springa i det 
våta gräset med sina tunga fuktiga pälsar!

På första plats placerade sig hanen C.I.B.P., SE & DK UCH, SE V-16, 
SE & NO LCCH Mandinah Kismet och på tredje plats med Cert kom 
tiken SE & DK UCH Khaos La Peregrina.

1. 359 p - C.I.B.P., SE & DK UCH, SE V-16, SE & NO LCCH 
Mandinah Kismet (h)
2. 350 p - SE & DK UCH, SE LCCH Khaos Love Rollercoaster (h)
3. 348 p - CERT - SE & DK UCH Khaos La Peregrina (t)
4. 346 p - NO, SE & DK UCH, DK JV-17 Esbelto’s Coco Chanel, NO (t)
4. 346 p - SE & NO LCCH Khaos d ’Dreamlover (h)

Första plats - Mandinah Kismet 
Foto C. Magnusson

Tredje plats med CERT - Chawwa’s Carmilla, FI
Foto S. Mäenpää

Första plats med CACIL - Chawwa’s Ciryon, FI
Foto M. Pessi

Andra plats med R-CACIL - Khaos d’ Dreamlover, FI
Foto M. Johannesson

Tredje plats med CERT - Khaos La Peregrina
Foto E. Brolin



83

HÄSSLEHOLM, NATIONELLT PROV 29/9
Provet var förlagt till Hässleholm och dömde gjorde Steinar Mathisen, 
NO och Thomas Brandt.

Det var mycket positivt att incheckning kunde göras kvällen innan i 
samband med lördagens prisutdelning. Söndagen bjöd på omväxlande 
regn, sol och blåst men fälten var torra och fina. Provet hade två fält 
där det ena fältet var mer tekniskt utmanande och det andra mer kondi-
tionskrävande. Endast tre (3+0) afghanhundar deltog i provet och samt-
liga innehade redan championat,vilket innebar att inget cert delades ut.

På första plats placerade sig hanen SE & DK UCH, SE & NO LCCH 
Khaos d’ Dreamlover.

En stor eloge till alla funktionärer som började med prisutdelning-
en redan vid 16.00-tiden. Den tidigaste avslutning som någonsin 
förekommit under senare år!
1. 331 p - SE & DK UCH, SE & NO LCCH Khaos d’ Dreamlover (h)
2. 327 p - SE & DK UCH, SE & NO LCCH Khaos Love Rollercouster (h)
3. 312 p - C.I.B.P., SE & DK UCH, SE V-16, SE & NO LCCH 
Mandinah Kismet (h)

Första plats - Khaos d’ Dreamlover
Foto M. Johannesson

MARIESTAD, NATIONELLT PROV 13/10
Årets sista lure coursing-prov var förlagt till Mariestad och dömde gjor-
de Ingela Hägg och Lotta Andersson.

Afghanhundarna (2+2) startade som första ras på ett tekniskt fält men 
som även innehöll flera  raksträckor. Vädret var varierande med mycket 
regn, lite sol och kraftiga vindar.

På första plats placerade sig hanen C.I.B.P., SE & DK UCH, SE V-16, 
SE & NO LCCH Mandinah Kismet och på andra plats med Cert och 
championat kom tiken SE & DK UCH Khaos La Peregrina.

1. 337 p - C.I.B.P., SE & DK UCH, SE V-16, SE & NO LCCH 
Mandinah Kismet (h)
2. 331 p - CERT - CH - SE & DK UCH Khaos La Peregrina (t)
3. 312 p - SE & DK UCH, SE & NO LCCH Khaos d ’Dreamlover (h)
4. 272 p - Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t)

Första plats - Mandinah Kismet 
Foto C. Magnusson

Andra plats med R-CACIL - Khaos d’ Dreamlover, FI
Foto Magnus Johannesson

Andra plats med CERT & CHAMPIONAT - Khaos La Peregrina
Foto E. Brolin

Många afghanhundar har under året tagit licens och förhoppningsvis blir vi fler som anmäler till lure coursing-proven under år 2020. 
Glädjande nog bjuder kalendern för 2020 på tolv prov varav två är internationella.

VI SES PÅ FÄLTET TILL VÅREN!
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HUR TAR MAN LURE COURSING-LICENS?
Under 2019 var det endast sju svenska hundar som tävlade lure coursing i Sverige, men 
under året har flera nya hundar fått godkända licenser så under 2020 kan vi hoppas på fler 
deltagare.

Hur gör man för att hunden ska få en godkänd 
lure coursing-licens?
Det ordnas lure coursing-träningar på flera håll i Sverige och för att 
hålla sig uppdaterad om var och när träningarna hålls så rekommen-
deras att kontrollera PKLC hemsida (https://www.pklc.svvk.se) under 
Prov&träningar.

I inbjudan till de träningar som annonseras finns alla uppgifter man 
behöver för att anmäla sig. För att delta på träning måste man vara 
medlem i Svenska Vinthundklubben. Man kan få prova på en gång utan 
att vara medlem. Man måste fylla i en ”Deltagarförbindelse” (finns att 
ladda ner från PKLC hemsidan under dokument och blanketter) för att 
få delta på träningarna. 

Andra viktiga dokument som finns under dokument och blanketter är: 
munkorgsanpassning samt licensboksansökan.

Alla som anmäler hund till lure coursing-prov ska också ha tagit del 
av: ”Anvisningar för lure coursing-verksamhet” och ”Regler för lure 
coursing-prov”. 
Båda dessa dokument finns på PKLC hemsida under 
Dokument/Regler&anvisningar 
(https://www.pklc.svvk.se/index.php/dokument/regler-anvisningar)

Hunden måste vara minst 9 månader för att få vara med på lure cour-
sing-träning, och då får den bara springa ensam korta raksträckor fram 
till att den fyllt 12 månader. 

Efter 12 månaders ålder kan den få börja springa träningslopp för att 
ta licens. Nytt från 2020 är att hunden måste springa ett ensamlopp 
för att visa att den är intresserad av luren och dessutom springa ett 
parlopp för att visa att den kan springa med en annan hund innan den 
får springa licenslopp. Dessa två lopp ska dokumenteras på blanketten 
för licensboksansökan. 

När hunden visat att den klarar av ensamlopp och parlopp ska den 
springa tre godkända licenslopp. En licensgivare bedömer hunden och 

Text Birgitta Strömberg

På en del träningar drar man ut trasan för hand. 
Foto Saori Wohlin

Start! 
Foto Saori Wohlin
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intygar på licensboksansökan om hunden är godkänd eller inte. Licens-
loppen måste ske vid minst två olika tillfällen, med minst två olika stöd-
hundar och licensgivare. Det tredje licensloppet måste ske efter det att 
hunden blivit 18 månader (gäller för bl a afghanhundar). Det kan vara 
bra att redan före träningen kontrollera så det finns en licensgivare på 
plats.

Du kan själv få ordna med en stödhund till träningslopp/licenslopp. 
När du har hittat en hund som din hund kan springa sitt lopp med, 
det behöver inte vara av samma ras, prata då med träningsledaren/
licensgivaren om att du vill ha ett licenslopp. Fyll i hundens uppgifter på 
blanketten och lämna den till den som ansvarar för licensloppen. Den 
personen ska kontrollera att hundens uppgifter stämmer med stamtav-
lan, skanna hunden och fylla i chipnumret på blanketten. 

Alla hundar som springer på träning måste ha munkorg och licenshun-
dar behöver ha ett täcke när de springer sina licenslopp. 

När alla lopp är godkända skickar man in uppgifterna till en registrator. 
Adress till den registrator du ska skicka din licensbokansökan till finns 
på PKLC hemsida under Registrator. Nu är det bara att hitta ett prov 
och anmäla sin hund. Man får anmäla sin hund till ett prov när licens-
bokansökan är inskickad men det kan ta ett tag innan den kommer i 
brevlådan.  Kontakta din registrator och ta reda på när den kommer för 
på tävlingsdagen måste du ha licensboken med dig. Alla tävlingar finns 
på PKLC hemsida under Träningar&prov.

Ny licenshund. 
Foto Christian Magnusson

Full fart på banan. 
Foto Saori Wohlin

Bytet fångat i målgång. 
Foto Saori Wohlin



Absoljut Triumf Azira Iconic Style 
 

CH RUS CH LIT, LAT CH ESTONIA, CH BELARUS What Love Can Be Gandamak  
       JCH RUS EUJW-17, CH RUS  Vivat Sanraiz Roksolana 
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2019-08-11  Ronneby BIR valp BIS 3  Aaltonen Tirjo, .Åke Kronander 
2019-08-25 Ljungskile BIR BIS2    Tolson Ronnie , Gunills Skalman 
2019-09-08    Löttorp BIR CERT BIS Junior Blidh von Schedvin, Annkatrin Edoff 
2019-11-23 Köge BIR junior BHTK 3 BIS junior Audrie Benoit, Simon Tien Hansen 
 

 
 
 
Ägare: Stefan Karlsson   Uppfödare: Elena Shvecova,  Olga Bravova 
Hässleholmsvägen 18   Ryssland 
28535 Markaryd    
  
 
 

 

 
 



SE JV-18 SE UCH DK UCH  

Back Tramp’s Black Shadow 
 

FI JV-15 FI UCH Pramya Eat Your Words  
SE UCH SE V-14 Back Tramp's Black Sensation 

 
 

 
 
 

2018-09-01 Löttorp  BIM CERT   Gadolin Marie 
2018-12-09   Älvsjö  Svensk Juniorvinnare   Horswell Jeff 
2019-06-02 Norrköping BHKL3 CERT  Tuominen Matti 
2019-06-30 Borås BHKL2 CERT Championat Foran Daniel 
2019-08-25 Ljungskile BIR  Tolson Ronnie  
2019-09-08    Löttorp BIM  Blidh von Schedvin 
2019-11-23 Köge BIM CERT DK Champion Audrie Benoit 

 
Ägare: Stefan Karlsson   Uppfödare: Marie  Selander Jan Malmsten 
Hässleholmsvägen 18   Båtvägen 20 
28535 Markaryd   81431 Skutskär 
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TEXT BIRGITTA STRÖMBERG

Det finns ytterligare sju afghanhundar i 
världen som har registrerade titlar. 

Alla 11 har klarat första nivån, 
NTD - Novice Trick Dog, 
fyra har klarat nästa nivå, 
ITD - Intermediate Trick Dog 
och tre har klarat 
ATD - Advanced Trick Dog. 

De högsta nivåerna 
ETD - Expert Trick Dog och 
TDCH - Trick Dog Champion 
har endast två afghaner klarat hittills, 
och båda är skandinaviska.

Trick Dog Titlar kommer från Do More 
With Your Dog och innebär att hundarna 
ska visa upp ett antal trick från en lista. 
För NTD krävs 15 tricks, ITD innebär 
ytterligare 12 tricks, för ATD och ETD 
krävs ytterligare 5 nya lite svårare tricks. 

Listan med tricks är lång och man kan 
för de fyra lägsta nivåerna välja att ut-
föra de som passar den egna hunden 
bäst. Tricksen är av olika svårighets-
grad, en del enkla som alla hundar kan 
klara, medan andra kan kräva en del 
träning. 

För att bli TDCH måste man göra tricks 
i nio olika kategorier och man kan inte 
välja bort någon kategori.   

Det finns olika Facebookgrupper (t ex 
HUNDraelvans Spark Team NTD) som 
ger tips och råd för att hjälpa till med de 
olika tricksen och jag är helt övertygad 
om att de flesta afghanhundarna klarar 
de moment som krävs för att få titlarna 
med bara lite träning. Och jag lovar att 
ni kommer att ha väldigt roligt tillsam-
mans med era hundar medan ni tränar. 

Titlarna är inte officiella och egentligen 
inte det viktiga, men det är roligt att trä-
na mot ett mål.

Under 2019 har tre av våra medlemmars afghanhundar 
klarat kraven för olika trick dog titlar, så nu finns det 
totalt 4 stycken i Skandinavien (Sverige och Finland). 

TDCH - Trick Dog Champion 
Alice - Alphaville’s Finger Lickin’ Good
Kalila - Pramya Eyes On Me Please

ITD - Intermediate Trick Dog 
Minos - Khaos d’King Of Today

NTD - Novice Trick Dog
Tirza - Gold’N Copper Queen Of The Night

ITD - Intermediate Trick Dog 
Minos - Khaos d’King Of Today

Se gärna tricksen som ledde till diplomet på Youtube.com under rubriken ”Tirza visar 15 tricks”
Alice trick finns på Facebook: Stina&Alice
Kalila & Minos trick finns på Facebook: Minos och Kalila
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TDCH - Trick Dog Champion 
Alice - Alphaville’s Finger Lickin’ Good

TDCH - Trick Dog Champion 
Kalila - Pramya Eyes On Me Please

NTD - Novice Trick Dog
Tirza - Gold’N Copper Queen Of The Night

Så här ser dom fina diplomen ut som man får 
när hunden har klarat av en nivå. 

Här är det Théresè Juel och hennes afghanhund
 Tirza - Gold’N Copper Queen Of The Night

som har tagit emot ett diplom för NTD.

Nedan ser ni dom fina rosetterna man får när hunden 
uppnår TDCH - Trick Dog Champion



070-870 72 77

wE hOPE FOR PUPPIES DURING 2020!
mORE INFORMATION WILL BE ANNOUNCED LATER

Orientalwind’s Zephyros Orientalwind’s Náschia
cib seuch nouch dkuch lvch

Orientalwind’s Astrix Not Guilty Wild Chase
CAC-WINNER Cac-Winner

SEUCH nouch eech lvch
Erik

Astrix Tingeling
Iris
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AFGHANSK MYNDE
RASESTANDARDEN MED KOMMENTARER OG ILLUSTRASJONER

Gruppe 10, 
FCI rasenummer 228. 

Original dato: 
04.11.2008 GB. 

NKK-dato 12.01.2009

RASEBESKRIVELSE FOR 
AFGANSK MYNDE 
(Afghan Hound)
  
Opprinnelsesland: Afghanistan
Hjemland: Storbritannia

Tispe og hannhund med fantastisk helhet og balanse, perfekte proporsjoner og silhuet-
ter, utmerket kombinasjon av kraft og eleganse og ideelt pelsmønster og -struktur. Ut-
merket kjønnspreg. Disse to hundene anses så nær idealet som man har lyktes å komme 
innen rasen.

Samme hannhund  i bevegelser, illustrer 
atletisk helhet og flott reisning. 

Helhetsinntrykk:
Gir inntrykk av styrke og verdighet, 
samt en kombinasjon av fart og kraft. 
Hodet bæres stolt.   

Kommentarer: 
Den afghanske mynden, liksom øvrige myn-
deraser er bygget for en kombinasjon av fart 
og kraft. Dette innebærer at hunden må oppvi-
se en optimal kombinasjon av kraft og styrke 
på den ene siden og eleganse på den andre. 

Elegansen skal komme som en funksjon av 
styrken, og ikke som et resultat av at hunden 
er overdrevent forfinet eller sped. Eleganse er 
ofte en mangelvare hos rasen.

Overdrevent raffinement resulterer i utilstrek-
kelig kraft og utholdenhet og er absolutt ikke 
attraktivt. En afghansk mynde skal stå solid 
plantet på sine føtter og gi inntrykk av å være 
eksplosiv og ”ready for take-off”. Den skal ab-
solutt ikke gi inntrykk av å blåse bort i vinden.

To vakre hannhunder med tydelig kjønnspreg, utmerkede proporsjoner, kvalitet, utstrå-
ling og stolt verdighet.  De illustrerer spesielt godt at en afghansk mynde skal stå solid 
plantet på sine føtter. 

Utarbeidet på oppdrag 
av Sveriges Afghaner 
av Espen Engh, november 2010



93

En afghansk mynde skal gi et utpreget atletisk og vilt inntrykk.

På den annen side innebærer overdreven tyngde og substans nedsatt 
funksjonsevne i form av nedsatt fart. En afghansk mynde skal alltid gi et 
utpreget atletisk og vilt inntrykk, den skal være lett på foten, gi inntrykk 
av edelhet, meisling og en grad av tørrhet og detaljering.

Det kan vanskelig understrekes sterkt nok at en afghansk mynde 
skal være en eksplosiv og atletisk hund og skal gi et tydelig inn-
trykk av dette både i stående og i bevegelser. 

Oppdretternes og dommernes utfordring er å finne den korrekte kombi-
nasjonen av kraft og eleganse. 

Kjønnspreg er viktig i rasen; hannhunder skal være utpreget maskuline 
og tispene feminine.

Hodet skal alltid bæres høyt. Naturlig stolt reisning er et særdeles 
viktig adelsmerke hos rasen og en nødvendighet for at en afghansk 
mynde skal kunne vurderes som CK-verdig. Det samme gjelder hale-
føringen.

Den amerikanske rasestandarden gir et mer eksakt bilde av både hel-
hetsinntrykk og enkelte detaljer og er vel verdt å studere. Vær imidlertid 
oppmerksom på at den amerikanske standarden skiller seg fra FCI-
standarden på et par viktige punkter som hode, hale og bevegelser.

Proporsjoner:
Rasens korrekte proporsjoner er utydelig beskrevet i den engelske 
standarden (FCI). Det kan likevel utledes at hunden absolutt ikke skal 
være lavstilt eller langstrakt.

Den amerikanske standarden angir at en afghansk mynde skal være 
kvadratisk, definert ved at skulderhøyden skal være lik avstanden fra 
brystet til sittebeinsknuten. FCI-standarden motsier ikke dette punktet, 
og også europeiske oppdrettere etterstreber en tilnærmet kvadratisk 
hund. Det er viktig å ha klart for seg at det er snakk om en hund som 
oppnår tilnærmet kvadratiske proporsjoner gjennom lengde i lemmene, 
dvs. lange ben – hvilket også gir rom for en tilsvarende lengde i krop-
pen, lang hals og langt hode og hale. Dette innebærer en hund innen 
for ”et stort kvadrat” i motsetning til en tett og kompakt hund innenfor en 
snever kvadratisk ramme.

Rasen bør aldri gi et langstrakt inntrykk selv om en kroppslengde 
som overskrider mankehøyden noe, kan aksepteres.

God beinlengde er en absolutt nødvendighet hos en afghansk mynde 
som hos alle andre mynderaser. Dette essensielle punktet kan ikke 
understrekes for tydelig. Man benytter begrepet ”leggy” for positivt å 
beskrive en korrekt høyreist balanse, men naturligvis uten overdrivelse. 

Korte bein er en meget alvorlig feil hos rasen, men dessverre vinner 
mange kortbeinte hunder på utstillinger og benyttes i avl. For høyreiste 
hunder, hvor mankehøyden overskrider kroppslengden, er knapt et pro-
blem i Europa, men kan påtreffes i USA. Dette er likevel å foretrekke 
framfor for lavstilte hunder. 

Adferd/Temperament:
Det østerlandske eller orientalske uttrykket er typisk for 
rasen. Afghaneren ser på og gjennom én. Verdig og re-
servert og gir et visst inntrykk av villskap.

Kommentarer: 
Orientalsk (vanligvis benyttes uttrykket eksotisk innen rasen) uttrykk 
er en av rasens mest karakteristiske rasetrekk og bidrar i høy grad til 
rasetypen. Verdig og arrogant - en afghaner skal se igjennom deg og 
ikke på deg.  

Det er ikke verdig for en afghaner å logre i ringen, heller ikke å jakte 
etter handlerens godbiter. Tvert imot skal en afghaner oppvise en stoisk 
og uangripelig verdighet, høyt hevet over alt og alle - en konge blant 
hunder som knapt skal verdige dommeren et blikk. 

Den engelske standarden skisserer ”a certain keen fierceness” - hvil-
ket  innebærer et tydelig element av aggressiv villskap i uttrykket. Det 
understrekes at hunden naturligvis ikke skal være aggressiv, men den 
får mer enn gjerne se ut som om den er det i uttrykket. Dette til forsk-
jell fra tremenningen Saluki, som også er orientalsk i sitt uttrykk, men 
betydelig mildere.

To høyreiste hannhunder med flotte silhuetter, proporsjoner, 
reisning og allment høy kvalitet.

To utmerkede hannhunder med korrekt beinlengde, typisk 
”leggy”, som kombinert med lang hals og langt hode gir 
rasetypiske proporsjoner og silhuett.

Optimalt uttrykk med aggressiv villskap
- ”a certain keen fierceness”.

>>
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Den rasetypiske verdige og arrogante attityden (engelsk attitude, van-
lig brukt uttrykk innen rasen) er i ferd med å gå tapt til fordel for et 
langt mindre typisk, men mer elskelig Retriever-liknende temperament 
og attityde.

Hode:

Kommentarer: 
Hodets på en afghansk mynde tillegges forholdsvis stor vekt ved 
bedømmelse, men dog mindre enn hundens helhetsinntrykk, propors-
joner og bevegelser.

Skalle:
Lang, ikke for smal, med fremtredende nakkeknøl. 
Velbalansert, dekket av en lang hårtopp. 

Kommentarer: 
Skallen skal være lang med markert bakskalle (occiput = nakkek-
nøl) som er rasekarakteristisk. En kort og butt skalle er ikke typisk. 
Avfallende skalletak uten tilstrekkelig markert bakskalle er en vanlig og 
skjemmende feil. Denne detaljen må dommerne kjenne etter ettersom 
skallen er dekket av en karakteristisk top-knot (hårtopp). 

Sparsom top-knot er lite attraktivt og det eneste stedet man knapt kan 
få for mye pels på en afghaner. 

En tradisjonell midtskill fortar lett villskapen og det eksotiske elementet 
og bidrar lett til et for snilt og ufarlig uttrykk. 

Top-knoten skal ikke klippes (pelsen skal overhode ikke klippes!), og 
heller ikke sprayes. Mest typisk er å dra top-knoten tilbake og rufse til 
den lett. I USA er det vanlig med såkalt ”teased top-knot” hvor hårtop-
pen tuperes.  I overdreven versjon, spesielt i kombinasjon med klipping, 
gir dette lett et for frisert inntrykk som stjeler fra hundens verdighet. 

Standarden angir at skallen ikke skal være for smal, hvilket er viktig for 
at hunden skal gi et tilstrekkelig kraftfullt inntrykk og et korrekt uttrykk. 
På den annen side bør skallen heller ikke være for bred. Også i skallen 
etterstrebes en kombinasjon av kraft og edelhet.

Stopp: Svakt

Kommentarer: 
Stoppet må vurderes i profil. Det skal være svakt i motsetning til full-
stendig mangel på stopp som gir et fremmet og lite typisk uttrykk. Stop-
pet bør på den annen side ikke være for utpreget. Øyebrynsbuene skal 
være bare svakt markert.

Nesebrusk:
Sort foretrekkes, leverfarget aksepteres på lyse hunder.

Kommentarer: 
Fargebetegnelsen cream (self-masked cream) brukes om hunder uten 
maske. Disse kommer i ulike nyanser av fra nesten helt hvite til gulak-
tige til nesten oransje krem-fargede. Hos disse hundene, liksom hos 
lys domino-fargede (viltfarget, agouti) hunder aksepteres leverfargede 
neser, men mørk nesebrusk foretrekkes. Blå og blåbrindle hunder har 
blå nesebrusk. Hos alle andre farger, inklusive sølvfargede, skal nese-
brusken være sort.

Snuteparti: Langt

Kommentarer: 
Et langt, tilstrekkelig kraftfullt og samtidig velmeislet og tørt snuteparti 
er avgjørende for hodets kvalitet. 

Huden må ikke være for tykk, og snuten skal være naturlig korthåret 
hos en voksen hund. Meislingen og tørrheten gjenkjennes i at blodåre-
ne i snuten er lett synlige gjennom huden. Dette blir mer fremtredende 
med alderen.

Neseryggen bør være rett eller svakt konveks (romernese), det senere 
foretrekkes i den amerikanske standarden og en svak romernese an-
ses som attraktivt dersom den ikke er for utpreget. En konkav neserygg 
er uakseptabel.

To hunder, en hannhund og en tispe som demonstrerer rasetypisk 
verdig og arrogant attityde.

Edelt, langt, velmeislet, men tilstrekkelig kraftfullt hode. Velplas-
serte, svakt skråstilte, nesten trekantede, tilstrekkelige mørke 
øyne, et typisk element av villskap/arroganse.

Self-masked cream hannhund.
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Den rasetypiske verdige og arrogante attityden (engelsk attitude, van-
lig brukt uttrykk innen rasen) er i ferd med å gå tapt til fordel for et 
langt mindre typisk, men mer elskelig Retriever-liknende temperament 
og attityde.

Kjever/tenner:
Sterke kjever. Perfekt og regelmessig saksebitt. Tangbitt 
tolereres. Komplett tannsett. 

Kommentarer: 
kraftige kjever, inklusiv en bred og kraftig underkjeve, er vesentlige 
funksjonelle kvaliteter. Saksebitt er å foretrekke etter FCI-standarden, 
mens tangbitt tolereres. Den amerikanske standarden uttrykker prefe-
ranse for tangbitt, og dette bør ikke slås ned på. Underbitt og overbitt er 
derimot uakseptabelt, liksom omvendt saksebitt. 

Komplett tannsett foretrekkes. Tannmangel er ganske vanlig innen ra-
sen, men tradisjonelt har man ikke slått ned på moderat tannmangel. 

Øyne: 
Mørke foretrekkes, men gyldne underkjennes ikke. Nes-
ten trekantede, skråner svakt oppover fra indre til ytre 
øyekrok.

Kommentarer: 
mørke øyne foretrekkes bestemt. Vurderingen av lysere øyne bør 
gjøres avhengig av i hvilken grad øyenfargen influerer negativt på ut-
trykket. Selv om gyldne øyne ikke underkjennes, er slike ansett som 
mindre ettertraktet. 

Øyefasongen og -plasseringen er enda mer avgjørende for det ekso-
tiske uttrykket enn øyefargen. Øyeformen er mellom mandelformet og 
trekantede, øynene er plassert relativt godt ut på siden av skallen og 
skråner svakt oppover. Øynene er moderat store, verken utstående el-
ler for dyptliggende. 

Mørke øyelokksrender er attraktivt.

Ører:
Ansatt lavt og langt tilbake. Bæres tett inntil hodet. Dek-
ket med lang, silkeaktig pels.

Kommentarer: 
Ørene skal være lavt ansatte. Generelt er ørene av liten eller ingen 
betydning for bedømmelsen av rasen.

Hals: Lang, sterk, bærer hodet stolt.

Kommentarer: 
Standarden er her selvforklarende. Lang og sterk hals er viktig for 
funksjonen, typen og balansen og bidrar i høy grad til eleganse. Igjen 
betones viktigheten av god reisning.

Hos mange afghanske mynder er en lang hals erstattet av høy manke 
og skulderbladstopper som skaper en illusjon om en lang hals, men i 
virkeligheten er halsen kort og skulderen framskutt og steil. Vær spe-
sielt oppmerksom på denne grove feilen.

En vakker halsansetning er viktig for helheten. Mankens helning 
gjenspeiler seg i kryssets helning og skaper en harmonisk balanse. 

Forlemmer:

Helhetsinntrykk:
Rette sett forfra fra skulderen og ned. God benstamme.

Skulder: Lang og skråstilt, godt tilbakelagt, muskuløs og 
sterk uten å virke tung.
Albue: Godt tilliggende, verken inn- eller utoverdreid.
Underarm: Rett.

Kraftfullt, maskulint hode, uten 
at det blir for grovt, god under-
kjeve.

Vakkert hode med langt snute-
parti, meisling, mørke, velplas-
serte øyne, rasetypisk uttrykk. 

Mankens helning gjenspeiles i kryssets helning og skaper en 
harmonisk balanse.

Mellomhånd: Lang og fjærende.
Poter: Kraftige og meget store både av lengde og bred-
de, dekket av lang, tykk pels. Hvelvede tær. Tredeputene 
ligger godt an mot bakken. 

Kommentarer: 
Standardens krav når det gjelder den afghanske myndens frambein 
skiller seg ikke særlig mye fra de fleste andre raser og frontkonstruksjo-
nen er ikke spesiell. Frambeina skal være rette og ikke krokete, hunden 
skal ha en godt tilbakelagt og skråstilt skulder, godt tilbakelagt overarm, 
en godt tilliggende albue og rett underarm tilsvarende mange andre 
raser. Dommerne bør likevel ha i mente at god vinkling i fronten ikke 
må gå på bekostning av beinlengden, og det er bedre med en høyreist 
hund med bare moderat frambeinsvinkling enn en lavstilt hund med 
rikelig vinkling.

Det som er spesielt med afghaner-fronten er den lange og fjærende 
mellomhånden som er en forutsetning for rasens karakteristiske be-
vegelsesmønster.

Meget rasekarakteristisk er de kraftige og meget store føttene som er 
dekket av lang og tykk pels. Enhver rasespesialist vil løfte opp og kjen-
ne på føttene og vurdere størrelsen. Man får seg ofte en overraskelse 
over m.h.t. føttenes størrelse, ikke sjelden har for øvrig store og kraftige 
hunder små føtter og vise versa.

Standardens krav om at tredeputene ligger godt an mot bakken er et 
uttrykk for at en afghansk mynde står solid på sine ben, men hunden er 
alltid klar til å ta av i eksplosiv atletisk utfoldelse.

>>
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Kropp: 

Rygg: Rett, moderat lang, muskuløs.
Lend: Rett, bred og forholdsvis kort. 
Kryss: Lett fallende mot halen. Hoftebena ganske frem-
tredende og med god innbyrdes avstand.
Bryst: Temmelig godt buede ribben, god brystdybde.

Kommentarer: 
Overlinjen skal være helt vannrett, tørr og definert fra manke til hof-
tebein. Hoftebein og kryss er svært avgjørende for rasens silhuett og 
dermed for rasetypen. Markerte hoftebein er essensielt, liksom et langt 
og moderat fallende kryss med lavt ansatt hale. 

Den amerikanske standarden krever ”very pronounced hipbones” hvil-
ket er å foretrekke framfor FCI-standardens ”ganske fremtredende”. 
Men markerte hoftebein må ikke framkomme på bekostning av normal 
vekt og muskelkondisjon, hvilket ofte er tilfelle. En sterk og muskuløs 
lend er viktig.

Svært mange av dagens hunder har ukorrekte overlinjer; mange er alt-
for runde og savner definisjon og markerte hoftebein.  Andre er avfal-
lende fra mankens avslutning til hoftene hvilket også er feil. Langstrakte 
hunder har ofte svake overlinjer.

Den afghanske mynden har moderat hvelvede ribber og et moderat 
forbryst som de fleste andre mynderaser. Brystdybden skal ideelt sett 
nå ned til albuen, men aldri nedenfor. Mange dommere legger ufor-
holdsmessig stor vekt på brystdybden, tilsynelatende på bekostning av 
andre og enda viktigere egenskaper hos rasen.

Perfekte overlinjer: helt rette fra manken til krysset, markerte hof-
tebein, korrekt lavt ansatte haler. 

Hannhund og tispe med utmerkede haler.

Hale: Ikke for kort. Lavt ansatt, ringlet ytterst. 
Heves under bevegelse. Sparsomt behåret.

Kommentarer: 
Halen er ett av rasens adelsmerker. Den skal være lavt ansatt, ha et 
langt og rett skaft og helst en ring ytterst. Den amerikanske standarden 
tillater en kurve ytterst. 

Det er viktig at halen er av god lengde for å balansere lengden på lem-
mer og hals.

Halen skal være sparsomt behåret. En naturlig korthåret hale med en 
sparsom fane på undersiden er å foretrekke. Mange hunder er trimmet 
eller klippet på halen. Dette må i så fall gjøres slik at det ikke kan påvi-
ses merker etter saks.

Halen MÅ løftes under bevegelse, men kan holdes ned i stående. En-
kelte hunder holder halen oppe også i stående, og dette anses som 
attraktiv dersom halen for øvrig tilsvarer standardens krav. 

I store deler av verden, men ikke i England, er det vanlig at handleren 
holder halen opp i stående.

Baklemmer: 

Helhetsinntrykk: Kraftige. Stor lengde fra hofte til hase.
Knær: Velvinklete.
Haser: Korte.
Mellomfot: Sporer kan fjernes.
Poter: Lange, men ikke fullt så brede som forpotene, 
dekket av lang, tykk pels.

Kommentarer: 
Standarden er ganske selvforklarende vedr. baklemmene. Bakbeina er 
velvinklede i både kne og haser. 
Det er viktig med god lengde fra hoften til den lavt ansatte hasen. 

Den amerikanske standarden angir dessuten at bakbeina skal være 
svakt bueformede fra hofte til hase hvilket av mange anses som attrak-
tivt selv om dette ikke er angitt i FCI-standarden.

Bevegelser: Flytende og fjærende, utpreget stilfulle.

Kommentarer: 
Bevegelsene er av aller største viktighet. Først og fremst er en af-
ghansk mynde en atlet og dette skal i høyeste grad komme til uttrykk 
i bevegelsene. Bevegelsene skal gjenspeile rasens funksjon som jakt-
hund i svært kupert og vanskelig tilgjengelig terreng.

”A style of high order” er uttrykket som brukes i den engelske standar-
den, og dette er helt essensielt. Det hjelper lite om en afghansk mynde 
er velkonstruert og god å gå over dersom den ikke gir et imponerende, 
atletisk og utpreget stilfullt inntrykk i bevegelser. God reisning med et 
høyt hevet hode er en absolutt forutsetning for at hunden skal være 
utpreget stilfull. Likeledes er det avgjørende at hunden bærer halen 
høyt. En stram og definert rygglinje er også en viktig ingrediens i den 
stilfulle helheten.

I flytende ligger at hunden skal bevege seg uanstrengt, jevnt og tilsy-
nelatende uten anstrengelser. En afghaner må for all del ikke bevege 
seg trippende.

Rasen skal oppvise unikt fjærende, svevende, spenstige bevegelser. 
De korrekte bevegelsene innebærer et element av at hunden ”henger 
i lufta”, og at den samtidig kommer seg både oppover og framover på 
en gang. 

Det etterstrebes balanse og koordinasjon i bevegelsesmønsteret hvil-
ket reflekterer balanse i konstruksjon. Hunden skal gi inntrykk av å ha 
én motor i alle fire ben. Ubalanse i bevegelser oppstår ofte som resultat 
av kombinasjonen rake overarmer og overvinklede bakbein.

Riktig utmerkede afghaner-bevegelser er sjeldne og bør premieres 
To hunder som oppviser flott balanse, silhuetter og upreget stil i 
bevegelser.
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høyt. De korrekte bevegelsene kan kun oppvises i moderat raskt fart. 
Altfor mange hunder vises i dag i altfor høyt tempo til at bevegelsene 
kan vurderes eller komme til sin rett.

Legg spesielt merke til at standarden ikke sier noe om steglengden, 
men det er likevel gitt at hunden skal strekke ut godt både foran og bak. 
Iveren etter ”wide open side-gait” synes ofte å ha gått på bekostning 
av rasetypiske bevegelser slik standarden foreskriver - det er fortsatt 
flytende, fjærende og stilfulle bevegelser som gjelder!

Pels:

Hårlag: Lang og av meget tynn struktur på brystkassen, 
for- og bakben og på flankene. Hos voksne hunder kort 
og tett pels fra skuldrene bakover langs sadelen. Lang 
pels fra pannen og bakover med en tydelig silkeaktig hår-
topp. Kort pels på snutepartiet. Ører og ben rikelig med 
pels. Mellomhånd og mellomfot kan ha kort pels. Pelsen 
må utvikles naturlig. Alle spor etter klipping eller effilering 
skal det trekkes for.

Kommentarer: 
Den lange underpelsen skal ha silkestruktur ikke bare i hårtoppen, men 
også på kropp og ben. Dette er en funksjonell og meget lettstelt pels i 
motsetning til ukorrekt pels av ull- eller bomullsstruktur.

Et karakteristisk pelsmønster er helt avgjørende for silhuetten og der-
med typen; fra skuldrene, over manke, rygg og lend til over hoftene og 
ned mot sittebensknuten må hunden ha sadel.  I dette partiet finnes 
minimalt med underpels, men derimot en forholdsvis kort og tett over-
pels av temmelig grov struktur. Sadelen kan strekke seg dypt ned på 
flanken uten at dette er en feil, tvert imot anses dette som attraktivt av 
mange rasefolk. 

Sadelen, liksom pelsen for øvrig, må tillates å utvikles naturlig, og kan 
ikke forventes utviklet hos valper og unghunder opp til pelsskifte ved 
12-15 måneder. Det samme gjelder den korte pelsen på snutepartiet. 
Sadelen hos en voksen hund skal være blank og bør - dersom nød-
vendig - håndplukkes for underull. Dersom hunden imidlertid ikke har 
en naturlig sadel eller naturlig kort pels på snutepartiet, lar det seg ikke 
gjøre å framstille dette v.h.a. klipping. Både mangel på sadel og kort 
snutepels i seg selv samt framklipping av disse er grove feil.

Lang pels betyr ikke ”jo lengre, desto bedre”, men lang i motsetning 
til kort. Hårtopp, ører og ben får gjerne ha rikelig pels. Men kroppspel-
sen bør framheve den elegante silhuetten og ikke være overdreven på 
noen måte. En overdreven pels stjeler fra elegansen og myndepreget, 
trekker tyngdepunktet visuelt ned og forstyrrer inntrykket av en høyreist 
hund. Pelsen må aldri være til hinder for hundens bevegelser.

Observer at bare speiler på mellomhender og mellomføtter er fullt tillatt. 
Speiler i kombinasjon med korrekte store føtter anses som attraktivt og 
unikt for rasen, men forekommer oftest på frambeina.

Det er helt vesentlig å betone at en afghansk mynde ikke er en klippe- 
eller trimmerase. Som en konsekvens av at klipping og utpreget trim-
ming dessverre har blitt utbredt, har man nylig funnet grunn til å stram-
me inn i standardens ordlyd. En korrekt pels skal utvikle seg naturlig og 
krever minimalt med fjerning av overflødig pels. Alle spor etter klipping 
eller effilering skal det trekkes for i henhold til standarden. Eventuell 
bortplukking av hår må gjøres per hånd eller på en slik måte at det ikke 
etterlater tydelige spor.

Farge: Alle farger tillatt.

Kommentarer: 
FCI-standarden angir at alle farger er tillatt. Det rike fargespekteret er 
fascinerende og skaper en spennende variasjon. Dommere bør ikke la 
personlige fargepreferanser være avgjørende for sine valg.

Den amerikanske standarden angir at hvite tegninger, særlig på hodet, 
ikke er ettertraktet. I praksis virker betydelige hvite avtegn på hodet 
forstyrrende. Betydelige hvite sokker forekommer også, og er likeledes 
skjemmende. Begge deler er sjeldent og må ikke forveksles med svært 
lyse avtegn hos en black & silver.

Hannhund og tispe med utmerket pelsmønster som fremhever 
silhuetten.

Størrelse og vekt: 

Mankehøyde: Hannhunder 68-74 cm. Tisper 63-69 cm.

Kommentarer: 
Hunder under minst standardmål er sjeldent forekommende. Avvik fra 
mankehøyden over oppgitt standardmål må vurderes i forhold til gra-
den av avviket. Tisper opp mot maksimalmål eller over dette tenderer 
ofte til å miste kjønnspreg og eleganse. Også maskuline hannhunder 
på den større siden skal gi et elegant inntrykk.

Feil: 
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som 
feil. Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort 
avviket er og effekten på hundens helse og velferd.

Diskvalifiserende feil: 
Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fy-
siske defekter som påvirker hundens sunnhet skal dis-
kvalifiseres.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på nor-
mal plass.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.

To utmerkede eksempler på maskuline, men samtidig elegante 
hannhunder.

Om kommentarforfatteren: 
Espen Engh er oppdretter av greyhounds under kennelnavnet Jet’s. 
Oppdrettet har resultert i FLERE enn 200 champions, inklusiv 100+ 
internasjonale champions. 

Espen har delt hus med afghanske mynder og samboeren Åge Gjet-
nes gjennom 30 år og har vært medeier i flere champions i rasen. 
Espen ble autorisert dommer for afghansk mynde i 1987 og har dømt 
denne og andre raser i 100 land. 

Han har dømt afghansk mynde på en rekke spesialutstillinger over 
hele verden samt på FCI’s Verdens-, Europa-, Asia- og Americas-
utstillinger samt på Crufts.
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Midsommarafton sa pappa att det var, han var grinig för att han inte 
kunde hitta sina glasögon. Jag hade vaknat tidigt på morgonen, för 
varför ska man ligga och sova när solen är uppe? För att ha något att 
göra innan frukost bar jag ut pappas kläder och glasögon och la dem 
på gräsmattan. Det var lite så jag bar ut en massa kläder jag hittade i 
en garderob också. Jag la lite här och lite där och det var riktigt snyggt. 
En sko grävde jag ner i en rabatt där det fanns en massa blommor och 
den skon hittade han aldrig. 

Pappa var ute och hämtade kläderna i bara kalsongerna, hela tiden 
gick han och muttrade. Att han trampade på glasögonen så dom gick 
sönder kunde väl inte jag hjälpa, han kunde väl sett sig för? Förresten 
så har han reservglasögon och plåster.

När vi fått frukost åkte vi och handlade med bilen. Åka bil är hur roligt 
helst om jag hinner in först och får sitta fram. Vi får alltid följa med och 
handla fast vi får sitta i bilen inte gå med in i affärerna. Hos Valter, det 
är slaktaren, får vi stora benknotor. Toppenkille Valter.

När vi kom hem skulle pappa städa för det gör han jämt när det ska 
komma gäster. Konstigt, det är väl bättre att städa efteråt? Då tar han 
fram det där otäcka djuret som morrar och luggas om man kommer 
för nära. Hela huset städade han och så öppnade han det där odjuret 
och tog ut en stor påse. Jag var jättenyfiken på påsen så jag knyckte 
den när han inte såg det och bet hål i den. Det var en massa damm i 
och det smakade inte gott. Pappa fick se det och skrek åt mig att låta 
bli påsen men jag var ju inte färdig med den så jag tog den i munnen 
och sprang uppför trappan. Han jagade mig och skrek hela tiden och 
det rök våldsamt ur påsen när jakten gick genom sovrummen, över och 
under sängarna. Det var hur festligt som helst! Som tur var fick han inte 
tag i mej, han var så arg så det rann vatten ur ögonen på honom. ”Ruff, 
gästerna kommer med tåget om tjugo minuter och se vad du har gjort”. 
Jag har väl inte gjort nåt???

Sen städade han igen, kastade sej i bilen och åkte till stationen men 
jag fick inte följa med. Han hade i brådskan glömt att låsa köksdörren 
så jag hittade en massa korvar i kylskåpet som jag tröstade mig med.

När han kom tillbaka var hela bilen full av folk som skulle bo hos oss 
över midsommaren. Alla hade spännande påsar och väskor med sej 
och jag tog en och sprang och gömde mej. Det var en konstig påse, 
den innehöll bara konstiga saker som burkar, flaskor och sånt, inget 
roligt alls.

Jag heter Ruff och är afghan. Pappa säjer att jag är en stor 
luns men det är fel, afghan ska det vara. Jämt skryter Pappa 
med att han haft flera hundar men aldrig nån så jobbig som 
jag. Därför har jag gett nådigt tillstånd till publicering av val-
da utdrag av min dagbok så får ni döma själva.

Jag bor i ett rött hus på landet med stor trädgård som dumt 
nog är inhägnad så jag inte kan komma ut och jaga bilar och 
katter och annat intressant.  Det bor två afghaner till här, en 
tjej, Bessie, som är väldigt högfärdig och skriker och bits 
bara jag kommer i närheten och trampar lite på hennes päls. 
Och så ”Lillan” förstås, människorna kallar henne för Drut-
ten, Lillan alltså, är jättekäck och vi leker jämt ihop. 

Tidigare bodde det en grand danois här, Hero, som var min 
bäste kompis, men han är borta nu, i hundhimlen säger Pap-
pa och där hoppas jag att han har det bra, men jag saknar 
honom mycket.

21 JUNI

Jag gick runt bland alla människorna och hälsade på dem och lät dem 
i nåder klappa mej. De bar ut matsalsbordet och ställde det ute i träd-
gården, man ska visst äta ute på midsommarafton, bland alla flugor och 
mygg. Det är mycket en afghan inte förstår vitsen med! Pappa dukade 
med svenska flaggan, bästa porslinet och en massa glas, bland annat 
dom där spetsiga som dom dricker nåt otäckt ur så att dom blir konstiga 
efteråt och luktar illa ur mun gör dom också. När det finns vatten!!!

När pappa gick in för att laga maten gick jag fram till bordet men det var 
för högt så jag fick liksom ingen överblick över vad som fanns på bor-
det. Då blev jag arg och bet tag i flaggan, förlåt bordduken, och sprang. 
OJ vad det small och krasade när porslinet ramlade ner på marken. Alla 
skrattade, utom pappa, han har ingen humor. Dom hjälptes åt att duka 
igen, med papperstallrikar och det var ju bra så slapp dom disken, men 
inte tackade dom mej för det inte. Sen åt dom jättelänge och pappa bad 
om ursäkt för att han hade glömt att köpa prinskorv. Det hade han ju 
inte alls, men väluppfostrad som jag är sa jag inget om att korvarna låg 
i min mage. Sjöng gjorde dom också, innan dom drack ur dom spetsiga 
glasen och jag hjälpte till med sången. Jag är stolt över att jag sjöng 
högst och längst.

Efter maten gick vi alla ut och promenerade och det var skönt att få 
sträcka på benen för vi gick stora rundan (2,5 mil översättarens anm). 
MEN har ni hört så dumt! Alla människor skulle helt plötsligt plocka 
blommor, nio olika sorter, som dom skulle ha under kudden för att 
drömma om sina tillkommande!? Makalöst säjer jag. När vi kom hem 
gick alla och la sej, och det låg människor överallt på golven och i sof-
forna. Jag hade en jättejobbig natt med att bära runt alla kläder och 
skor så att ingen hade sina egna på morron. På morgonen var alla 
trötta och drack mjölk, jag också. Det blev inte något roligt förrän på 
eftermiddagen då vi åkte och badade allihop. Jag måste ha en lång lina 
på mig när jag badar för jag kan inte svänga (gira säjer pappa som har 
varit sjöman) i vattnet utan simmar bara rakt fram, jag är så rädd att få 
vatten i öronen. När linan är sträckt halar pappa in den försiktigt och då 
svänger jag elegant. 

Vi gick och la oss tidigt den kvällen för alla var så trötta, jag också och 
så var midsommaren slut. 

Med tassen på pennan
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Det var den dagen som jag slog alla rekord - säger pappa som jämt 
överdriver allting.

Eftersom det var kallt ute, stängde pappa in oss i huset när han for till 
jobbet på morron. Vid lunchtid kommer Anne-Marie och släpper ut oss 
en timme ungefär och sen är vi inne tills pappa kommer tillbaka från 
stan på kvällen. 

Det är tråkigt att behöva vara inne så mycket på vintern, men det går 
inte att ha dörren öppen - för då blir hela huset utkylt, säger han som 
tror han begriper allt. Vi måste alltså sysselsätta oss själva inne - och 
det gör vi. 

Den här speciella dagen viste jag att det fanns massor med mat i kyl-
skåpet. Pappa hade varit och hälsat på sina föräldrar och då har han 
alltid mycket gott med hem. Visserligen hade han stängt köksdörren 
och satt handtaget upp och ned, men det är ju ingen match för en 
begåvad afghan som jag. 

Jag öppnade först köksdörren och gick sen in i kylskåpet. Där låg den 
största ost jag någonsin sett (4,5 kg, övers. anm.) och den tog jag 
ut och drog uppför trappan. Hero som är väluppfostrad och inte stjäl 
något själv från pappa, stal den minsann från mej och han och Bessie 
började äta upp osten från varsitt håll. Så fort jag kom i närheten mor-
rade dom och visade tänder... Det var ju ändå min ost!
Nåja, jag gick ner i köket igen för att leta efter något annat gott i kylen. 
Har Du sett! Längst ner stod en stor bricka med såna där vita runda 
saker som är hårda utanpå men har en gul boll innuti och som är jät-
tegoda.

Det var svårt att krångla ut brickan ur kylskåpet, men det gick och jag 
tappade bara ett par stycken såna där runda, ägg kallas det visst. Klart 
att dom gick sönder! Försiktigt, försiktigt bar jag ut brickan i hallen för 
jag tänkte ta upp den till min säng och ha äggkalaset där. Ett och annat 
ägg ramlade av och liksom snitslade vägen, men försök själv att bära 
en full äggbricka i munnen så får Du se hur lätt det är!

Jag var så koncentrerad på att balansera äggen att jag inte hörde när 
Anne-Marie kom. Helt plötsligt öppnade hon ytterdörren och stirrade 
på mej, och så skrek hon... Förfärlig människa att skrämmas den där 
Anne-Marie!! Det är ju klart att jag tappade brickan i golvet så att alla 
äggen gick sönder. Inte var det mitt fel - som pappa sa sedan - hade 
hon inte skrämt mej hade det nog gått bra. 

Nu plockade hon upp alltihop och hon lät mej inte ens hjälpa till och så 
satte hon igång med att laga omelett. - Hindås största - muttrade hon. 
Omeletten fick vi äta upp, så på sätt och vis fick vi i oss äggen ändå 
även om de gick omvägen via stekpannan.

Tidigare på förmiddagen hade jag öppnat pappas sista kudde för 
att kolla om det var fjädrar i den. Det var det. Jag hade liksom inte 
öppnat den helt, det nöjet skulle jag spara till på eftermiddagen, jag 
är nämligen vän av jämn sysselsättning. Den där kudden upptäckte 
Anne-Marie och ställde in den på toaletten där det stod två likadana 
halvöppna kuddar (som pappa tänkt laga vid tillfälle) och så dammsög 
hon upp de lösa fjädrarna. Hon ringde till pappas jobb och talade om 
att hon gett oss mat (omelett) och att hon hade dammsugit och alltihop. 
Skvallerbytta!

När hon åkt och vi var ensamma, gick jag och deppade ett tag. Toalet-
ten är nämligen låst med nyckel så jag kan inte komma in där, men för 
säkerhets skull gick jag dit och kollade. Kan Du tänka Dej, dörren var 
inte riktigt låst!!! I stället för en kudde hade jag nu tillgång till tre! Alla 
med fjädrar i - Vilken Lycka! 

Vi hjälptes åt med att ta ut alla tre kuddarna och öppnade dom på rik-
tigt. Sen sprang vi runt med dom så vi fick ut fjädrarna i ett jämnt och 

snyggt lager på hela övervåningen. Det är otroligt mycket fjäder i en 
kudde, och ännu mer i tre. Det var som att gå i snö ända upp till arm-
bågarna, fast mjukare. Om man blåste på fjädrarna for de upp i luften - 
som små fåglar och det var verkligen kul att hoppa upp och fånga dom. 

Vi hade vansinnigt roligt, Bessie försökte krypa ner under fjäderlagret 
och gömma sej och när hon kom upp liknande hon en stor kyckling. 
Om man nu kan tänka sej en jättekyckling med svans och svart näbb?
Men allt roligt tar slut, rätt som det var hörde vi pappas bil som körde 
in på gården. Jag fick lite dåligt samvete, för, som jag sagt tidigare har 
han mycket lite humor, och jag hade en känsla av att han inte skulle 
uppskatta vår fjäderlek. 

När han kom in, Bessie och Hero mötte honom vid dörren, (jag höll mej 
försiktighetsvis på övervåningen) stannade han som slagen av blixten 
och blev mörkröd i ansiktet... och så började han skratta. Det var ett 
sånt hysteriskt skratt som varar länge, men det är bättre än när han 
svär och skäller. Kanske har han en gnutta humor ändå?

Han dammsög hela kvällen. I ett i ett bytte han påsar i dammsugarens 
mage och till slut hade han tagit bort de flesta fjädrarna. Jag försökte 
gömma lite fjädrar i ett hörn till en annan gång, men det upptäckte han 
och schasade iväg mej. 

Fast det var länge sen nu, dyker det fortfarande upp en och annan 
fjäder som påminner om ”det stora kycklingspartajet” som pappa kallar 
den här speciella dagen. 

Med tassen på pennan

13 APRIL
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- Ruff, varför ville du inte skriva under avsnittet av din dagbok i förra numret av tidningen?
- Jag var sur.
- Varför det?
- Du tar ju bara med en massa dumheter ur dagboken som jag gjorde när jag var liten, jag är stor nu och chef för flocken.
- Jasså, men vad vill du jag ska ta ur dagboken då? Ska du berätta om dina nallebjörnar?
- Är du inte riktigt klok? Jag vill inte att folk ska få veta att jag leker med dockor.
- Det är väl inget fel med det, jag lekte också med dockor när jag var liten. 
- Tänk, det märks!
- Nu var du elak! Men du kan väl berätta om den gången du hjälpte mej att måla och tapetsera vardagsrummet?
- Nej. Vi kan väl berätta om dom andra djuren, Mickelina till ex.?
- Mickelina är en räv Ruff, och din dagbok publiceras ju i en afghantidning. 
- Tror du nån märker skillnaden då?
- Nu var du elak igen. 
- Ta nåt om dom andra afghanerna då, och lämna mej utanför den här gången. 
- Ja men det heter ju Ruff’s dagbok!!
- Det kan väl hända men den handlar ju inte bara om mej, utan om alla dom andra också. 
- OK. Om jag gör det denna gång, får jag ta berättelsen om tapetseringen nästa gång?
- Vi får väl se, men jag ska be att få tala om att jag fortfarande har tapetklister i pälsen. 
- Då är det väl bäst att jag sätter dej i badkaret då?
- Nu sticker jag, Hej...
- Ruff, Ruufff, RUUUFFFF……….

Det var ett par veckor före jul förra året och pappa hade 
köpt hem en massa nötter som han hade lagt i en skål i 
matsalen. Han märkte att det försvann nötter och tittade 
misstänksamt på oss, mest på mej, men han hittade 
inga skal på golvet så han sa inget. Efter ett par dar 
hade nästan alla nötterna försvunnit. Pappa letade men 
hittade inga. Inte förrän han satte sej i den gamla soffan 
som stod i matsalen. Då kom dom! Det rasslade och 
lät som en kulspruta när alla försvunna nötter föll ner 
på golvet. Jag förstod lika snabbt som pappa vad som 
hade hänt. En mus hade bosatt sej i soffan och lagt alla 
nötterna i sitt vinterförråd. Tydligen hade musen stuvat 
dåligt för som sagt när pappa satte sej i soffan föll dom 
ner. 

Musen pilade som blixten iväg till bokhyllan och klätt-
rade upp till böckerna och pappa sa att vi skulle låta 
honom vara, han var säkert chockad. Bli av med sitt 
förråd så där…

Dan efter satt musen högst upp på bokhyllan och glod-
de på oss. Pappa tyckte han var vacker och kallade ho-
nom Oskar. Vacker?? En ståtlig afghanhund, som t.ex. 
jag, är vacker, men en mus???

Eftersom Oskar bodde så högt upp fick jag inte tag i 
honom och han aktade sej väldigt noga att komma ner 
på golvet när jag var i närheten.
Ett par dar före julafton gjorde pappa marsinpankon-
fekt. Drutten deltog med stor entusiasm, hon älskar 
marsipan. Det som blev kvar efter Druttens hjälp lade 
pappa i en soppterrin som står i matsalen, för att inte 
Drutten skulle ta allt sammans före julafton. I samma 
veva försvann Oskar. Jag letade efter honom överallt 
men hittade honom inte. 

Dan före julafton kom pappa plötsligt ihåg konfekten 
och lyfte på locket för att ta en bit. Vem flög upp ut ter-
rinen när han lyfte på locket om inte Oskar? Han hade 
klämt ner sej i hålet för soppsleven i terrinens lock och 

Ruff

byggt ett nytt bo i konfekten! 
Toppen för honom, precis 
som i sagan om Hans och 
Greta, väggar, golv och tak, 
allt var ätbart. Oskar hop-
pade blixtsnabbt ner på 
golvet och sprang, men han 
såg inte vart han sprang... 
I dörren till matsaken stod 
Bessie, den gamla förnäma 
damen, och Oskar sprang 
rätt på henne och trasslade 
in sej i pälsen på hennes 
vänstra framtass. Om Bes-
sie är rädd om nåt, så är 
det sina tassar. Oskar kom 
inte loss, han sprattlade och 
sprattlade. Bessie lyfte sak-
ta tassen, tittade på Oskar, 
vända bort huvudet ”usch 
så äckligt” och skakade på 
tassen så Oskar damp i gol-
vet. Pappa skrattade så han 
skrek...

Oskar pilade in i ett hörn 
bakom en stol men nu var 
mitt tålamod slut, jag stör-
tade efter och gjorde pro-
cessen kort med honom. 
Pappa blev lite ledsen, 
men så kom han att tänka 
på den förstörda konfekten, 
tog Oskars kvarlevor och la 
honom i soptunnan, tillsam-
mans med hans sista bo.
Den enda jag tyckte synd 
om i sammanhanget var 
Drutten, hon fick ju ingen 
konfekt i julas. 

Hälsningar
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Eftersom det snart är jul 
tyckte pappa att jag skulle 
berätta om mitt och res-
ten av familjens julfirande. 
Egentligen ville jag berätta 
om hur jag hjälpte till med 
att laga taket på verandan, 
oj vad det var roligt, men 
eftersom det som sagt snart 
är jul och man måste vara 
snäll före, om man ska få 
några julklappar är det väl 
bäst…

Den egentliga julen här hos 
oss i Hindås börjar några 
dagar före julafton. Hela hu-
set ska städas, man får inte 
vara ifred någonstans. 
Och som jag alltid brukar 
säja, det vore väl bättre att 
städa efteråt. Människor blir 
jag aldrig klok på. 

Sen ska det bakas vita jul-
gubbar, en slags kakor som 
vi gör varje jul som alla äls-
kar. Pappa sliter och jobbar 
med degen medan vi står 
runt om och tittar på. Han 
gör gubbar, hjärtan och 
stjärnor som han lägger på 
en plåt som ska in i ugnen. 
Men eftersom han har en 
plåt i ugnen kan han inte 
passa den, degen och den 
andra plåten på samma 
gång. Och då passar vi 
på... Dom gubbarna som vi 
inte varit i ugnen är nästan 
godast. Pappa ryter och 
stönar så fort vi smakar på 
nåt, men det bryr vi oss inte 
om, han är inte riktigt arg 
utan tycker det är rätt roligt. 
En gång försökte han köra 
ut oss under baket men vi 
satte igång med att sjunga 
(yla övers. anm.) så högt att 
han fick släppa in oss igen, 
så det har han inte gjort om. 
Varje jul beslutar pappa att 
göra 150 julgubbar men 
det blir bara hälften till slut, 
konstigt, han är nog dålig i 
matte. 

Pepparkakor skulle han 
också göra en gång men 
Drutten åt upp degen innan 
han hann börja, så nu köper 
han dom färdiga. Efter bak-
et brukar vi göra iordning 
skinkan, men där får man 
inte en chans, han vaktar 
den som en hök. Lite små-
snålt tycker jag, den är ju 
så stor och luktar så gott... 
Konfekt gör vi också men 
det har jag visst berättat om 
förut.

På julaftonsmorgonen börjar den riktiga julen, då går 
pappa och vi ut i skogen och hugger ner en gran som 
han stoppar i en grej men vatten. Sen bär han in gra-
nen!! Vi brukar inte ha träd inne annars men till jul ska 
det va! Människor!!!? Det luktar inte som vanligt med en 
gran i huset så jag ”parfymerar” den alltid på mitt sätt, 
så det luktar lite hemtrevligare. 

I granen hängs sedan upp en massa bollar av glas, 
flaggor, glitter och ljus. En jul hängde han upp pep-
parkakor också i granen. Det var ovanligt dumt gjort, 
granen välte när jag skulle ta dom som hängde högst 
upp och ljusgrejen gick sönder. Det gick inte att tända 
grannen den julen, men det var pappas fel, han hade 
inte behövt hänga pepparkakorna så högt upp. 

Efter vi klätt granen ska alla djuren som bor runt om-
kring i skogen ha julmat. Mickelina får kött i en bunke, 
Woodstock får frön och smör och till och med mössen 
som bor i ladan får bröd. Annars är vi inte glada åt möss 
här, men i juletid ska det vara fred säjer pappa. 

Har jag berättat om, Woodstock förresten? Inte? Det är 
en fågel, en liten tjock en, talgoxe säjer pappa att rasen 
heter, det har han slagit upp i en bok, annars kallar han 
alla fåglar för bofinkar. Woodstock är vansinnigt bort-
skämd, han äter t.ex. inte bröd utan ska ha smör eller 
i värsta fall margarin. Om det är tomt i hans matskål 
hackar han på fönstret och skriker av ilska. Ibland kom-
mer han in och då sätter han sej på pappas smörgåsar 
och hackar. Det ser sätt festligt ut när han äter i ena 
ändan av smörgåsen samtidigt som pappa äter i den 
andra. Jag får minsann inte äta på pappas smörgåsar 
fast jag tycker det är så gott. 

På eftermiddagen ser vi alltid på TV, Kalle Anka. Det är 
jättetur att det programmet är på ettans kanal. Tvåan 
kan pappa inte få in sedan jag dragit bort, och tuggat 
sönder knapparna på TV:n. I Kalle Anka tycker jag att 
gubben som sjunger ”ser du stjärnan i det blå” är fest-
ligast. Efteråt sjunger vi några julsånger tillsammans, 
det låter gräsligt egentligen säjer pappa, men det är rätt 
stämningsfullt nu när man vant sej. Ett år ringde gran-
narna och frågade vad som stod på, men dom har vant 
sej dom också. 

När det börjar mörkna klär pappa på sej röda kläder, 
stoppar en kudde innanför skjortan och sätter en mask 
för ansiktet. Långt vitt skägg har han också, Sen tar han 
en fotogenlykta och går till grannen för att leka tomte. 
Människor...?? Där delar han ut paket till barnen, pratar 
konstigt och bär sej åt. Jag vet, för jag har varit med 
en gång. Som ren!!!!! En afghanhund i sina bästa år 
med trädgrenar fastbundna på huvudet, ska föreställa 
en ren... Ja du milde. Det blev bara en gång, för medan 
han höll på att larva sej gick jag in i köket och fast mina 
trädgrenar på huvudet var i vägen, hittade jag deras 
skinka. Pappa blev rätt upprörd och det blev grannarna 
med. Lika bra det, jag gör mej inte som ren. 

När han kommer hem igen dukar vi julbordet och när 
Anne-Marie kommit, hon firar alltid julafton hos oss, 
äter vi julmiddag. Vi får naturligtvis också julmat, men 
jag gillar inte sillen. Skinka, sylta och köttbullar är myck-
et bättre. Tyvärr får vi inte äta så mycket som vi vill, det 
är för fet mat säjer pappa. Fet och fet, det är ju så gott. 
Själv är den inte bra för honom heller, så det så. 

Efter maten eldar vi i öppna spisen och sen börjar det 
roligast av allt, julklappsutdelningen. Jag tycker bäst 
om mjuka paket, det är alltid något ätbart, leverpastej, 
prinskorv och sånt. De hårda paketen innehåller bara 
tråkiga saker, koppel, borstar och det kan jag vara utan. 
Vi får öppna våra paket själva och det brukar gå rätt 
livligt till. Man får passa sej så inte Bessie knycker nå-
gon julklapp för en, det är hon snabb på om hon får en 
chans. 

Sent på julaftonskvällen brukar vi ta en promenad, det 
är så lugnt och skönt ute då. Inga bilar, inga människor 
är ute, bara tända julgranar som lyser så vackert över-
allt. Man känner sej nöjd och tillfreds och det är riktigt 
julefrid både ute och inne. 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
önskar Ruff
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JAZZMEENAH 
MALACHI JACK

EFTER
Afterglow Jefferson At Jazzmeenah, SCHM

UNDAN
Aramaic Take On Me At Jazzmeenah

FÖDD FÖRSTA MAJ 2012

UPPFÖDARE 
Julie och Andy Heritage, England

ÄGARE
Pia Corneliusson, Norrtälje
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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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När du har öppnat 
Photoshop behöver 
du en sida att bygga 
din annons på. I 
detta fall vill vi ha en 
högupplöst sida i A4 
storlek.

Klicka i menyn uppe 
till vänster på 
>Arkiv >Nytt

För att få korrekt 
storlek på din bild 
ska du fylla i att du 
vill ha den 216 mm 
bred och 303 mm 
hög. I detta är då 
utfall på 3 mm med 
på din bild.
Upplösningen ska 
vara 300 pixlar/tum 
och du ska ha RGB-
färg. 
Tryck på skapa så 
får du en vit bild på 
skärmen.

Nu behöver du göra 
stödlinjer som ligger 
15 mm runt hela 
bilden som man bör 
hålla sig innanför när 
man gör sin annons 
så att inget försvin-
ner när tidningen 
limmas ihop.

Klicka uppe i menyn 
på 
>Visa >Ny stödlinje

För att skapa den 
vänstra lodräta 
stödlingen välj
*Lodrät
Därefter fyller du i 
15 mm och klickar 
på OK.

För att skapa den 
högra linjen får du 
dra bort 15 mm på 
bredden, 216 mm, 
och då fylla i 205 
mm och klicka på 
OK.

Nu ska du ha två 
turkosa lodräta linjer 
i varje kant av din 
bild.

För att skapa den 
översta vågräta 
stödlingen välj
*Vågrät
Därefter fyller du i 
15 mm och klickar 
på OK.

För att skapa den 
understa linjen får du 
dra bort 15 mm på 
höjden, 303 mm, och 
då fylla i 288 mm 
och klicka på OK.

Nu ska du ha dessa 
fyra linjer ute i kan-
terna på din bild.

Spara ner den så du 
slipper göra om allt 
varje gång du ska 
göra en annons.

När du ska göra din 
annons så drar du 
över dina bilder på 
den här mallen och 
så ser du till att hålla 
dig innanför dom 
stödlinjer du har 
skapat.

I InDesign ser en 
sida ut så här.

Den yttersta röda 
ramen är skär-
märken. Annonser 
måste vara så stora 
för skärningen av 
pappret.
Den innersta lila ra-
men är samma ram 
som du nyss skapat i 
Photoshop. 
Om du gjort din an-
nons efter intruk-
tioner på denna 
sida kommer den 
passa PERFEKT i 
InDesign.

ATT GÖRA EN ANNONS I PHOTOSHOP
ETT LÄTT SÄTT 
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