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Halvveis i 2008
Da er det tid for HøstMynden, og et halvt 
salukiår kan oppsummeres. 

Kristian Viken

saluki@myndeklubben.no (Elisabeth Espedal Hoogstrate)

Vi har fått mange nye salukier så langt i 
2008. Hele fi re kull har blitt født i løpet 
av sommeren:

Kennel Caravan fi kk to tisper og fi re hannhunder 
den 2. juli
Kennel Gehela fi kk seks tisper og tre hannhunder 
den 12. juli
Kennel Courtborne fi kk tre tisper og to hannhun-
der den 21. juli
Kennel El-A’dini fi kk tre tisper og 5 hannhunder 
den 23. juli

Videre har noen nye landshunder dukket 
opp: 
Ritzas Safi y al Din, Sverige
Ritzas Shams al Din, Sverige er her på gjesteopp-
treden og skal fl ytte videre til Polen. Men fortset-
ter å være i norsk eie.
Volantes Chimaera, Sverige
Yashars Chimaira Ceres, Sverige
Shafaq Trussardi Ibn Zandher, Sverige
Shafaq Tamarind Bint Piazolla, Sverige
Omen Yaffa to Elsto-Khariz JC, USA er her på gjes-
teopptreden og skal tilbake til USA etter hvert.

Vi vet at det kommer en ny innfl ytter fra kennel 
Al Wathba i Sverige også, men har enda ikke 
mottatt informasjon om denne.

Salukispesialen
Ellers har vi hatt er vi i salukiutvalget særde-
les selvtilfredse etter at Salukispesialen – i år 
med rekordstort antall påmeldte hunder – er 
vel overstått. Hele 71 salukier møtte opp på 

Linderud gård (68 voksne og tre valper) søndag 
den 17. august. Linderud gård viste seg å være 
et fantastisk vakkert sted å ha salukiutstilling! 
Staselige trær, en fl ott herregård og grønne ple-
ner var en perfekt ramme om arrangementet. 
Klapp på skuldra til hele utvalget for massiv 
innsats, men jeg vil allikevel trekke fram ut-
valgsleder Elisabeth Espedal som har utvist et 
utrolig organiseringsevne i gjennomføringen av 
utstillingen!

Ellers var værgudene helhjertet på salukifol-
kets side da dagen opprant. Det ble en fi nfi n 
sommerdag av det ikke for varme slaget. To 
dager tidligere viste værvarselet 13 grader og 
regn, men heldigvis gikk det ikke slik!

Her er resultatet fra utstillingen
BIS: Int Nord Fin Ch KbhV-03 SV-03 NordV-03 
FinV-04 VDH EuSg-05 Qirmizi Famenne
BIM: N UCH Caravan Ustura Bahim 
BH 2, CERT: Noor Inca Alfa Romeo Turbo  
BH 3: N UCH Anso Av All Sighthounds
BH 4: Khalils Tarab
BT 2: Am N UCH Omens Yaffa To Elsto-Khariz
BT 3 CERT: Ain Zafi r Cala
BT 4: Caravan Yaz Yaminah
BIS Valp: Ritzas Shams Al Din
BIM Valp: Yashars Chimaira Ceres
BIS Junior: Khalils Tarab
BIM Junior: Mazraé Gangall Bruichladdish
BIS Unghund: Ain Zafi r Cala
BIS Brukshund: Noor Inca Alfa Romeo Turbo
BIM Brukshund: N UCH Vapours Inca Indiana
BIS Veteran: Barakisch Narm Xubi de Lunduki
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BIM Veteran: Shafaq Mozart Melodie
BIS Avlsgruppe: Catharina Englund, Sverige
BIS Oppdretter: Kennel Caravan
Beste par: Angel Phoebe av All Sighthounds og 
Shafaq Nicole Effaté
Beste hode og uttrykk: Int Nord Fin Ch KbhV-03 
SV-03 NordV-03 FinV-04 VDH EuSg-05 Qirmizi 
Famenne
Beste bevegelse: Int Nord Fin Ch KbhV-03 SV-03 
NordV-03 FinV-04 VDH EuSg-05 Qirmizi Famenne
Beste particolor: Am N UCH Omens Yaffa To 
Elsto-Khariz

Beste sletthårssaluki: Caravan Zariefa
Barn og hund #1: Kristin Kind
Barn og hund #2: Eivind Kind
Barn og hund #3: Leo Rører
Juniorhandling #1: Greta Isabelle Skogland
Juniorhandling #2: Chanette Orre
Juniorhandling #3: Cornelia Scheele
Juniorhandling #4: Simen Viken Grini
Juniorhandling #5: Isak Solløst

Ha en finfin salukihøst! ■

Hvordan det hadde seg at 
Cala kom til oss

Etter å ha hatt en cocker spaniel-tispe 
fra en amatørkennel i Frankrike, og så 
en annen cockertispe fra en kennel her i 
Norge, bestemte jeg meg for å sjekke ut 
litt andre hunderaser.

Tekst og foto: Isabelle Røer

Jeg snakket med forskjellige hundeeiere samt 
oppdrettere av forskjellige raser. Jeg hadde mi-
ne kriterier, og mannen min hadde sine (”stør-

re enn cocker” var hans kriterie). Hunden skulle væ-
re snill med barn, lett å holde i hus, like å være med 
oss overalt, ikke røyte for mye,  ikke ende opp med 
store snøballer på hele kroppen etter å ha vært ute 
i snøen, ikke gneldrebikkje, ikke aggressiv og det 
måtte være en valp denne gangen. Våre tidligere 
hunder hadde vært pensjonerte avlstisper.

Ved en tilfeldighet slo jeg følge med en venninne 
som skulle hente en hest på Nannestad som en 

vennetjeneste for ei venninne. Hesten var en eks-traver og stod på stall på Nannestad Hestesen-
ter. Denne damen, som presenterte seg som Tone Orre, drev med lure coursing, hva nå enn det 
var, og denne dagen hadde de hatt lc-prøve på hestesenterets områder. Etter at hesten var kom-
met på plass i ny stall i Lier, skulle jeg få hilse på hundene til Tone. Hun fortalte hun hadde whip-
pet. Var ikke det en sånn liten hund som var veldig tynn, og så ut til å være litt ekle å ta på?
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4.

6.

Tone åpnet bildøra og der satt en hel flokk med hunder. Hun tok ut den ene tispa si, Sara, for at jeg 
skulle få hilse på henne. ”Herregud, for en deilig pels, kropp, gemytt, velkomst og nydelige øyne!” 
Jeg pleier ikke å stupe inn i pelsen til ukjente hunder,  men jeg badet hele ansiktet mitt inn i den 
herlige hunden! Jeg var forelsket - Sara var min nye drøm. Etter noen uker hjemme med tenking og 
leting jeg på nettet - tenkte jeg at nå kontakter jeg denne Tone igjen for å høre om hun kanskje har 
en tispe, eller hund i det hele tatt.

Uheldigvis så hadde hun ingen valper akkurat nå, men hun hadde en salukitispe som trengte et 
nytt hjem. Salukien var også blant mynderasene og innenfor kriteriene som jeg nevnte (og de var 
ikke rent få). Jeg satte meg ned og leste alt jeg kunne finne om saluki på nettet. Så fikk jeg man-
nen til å se på det også. Han syns saluki både hørtes og så mye bedre ut en whippet – mer en type 
hund han kunne tenke seg å ha i hus. Også det at man kunne si ”Det er ikke en hund – det er en 
saluki!” klang veldig godt i hans ører. Ja, jeg har en rar mann... Vi dro så til Lier for å se på denne 
salukien. Hun het Ain Zafir Cala og var så søt og god. Litt kattete, noe som jeg også har dilla på, og 
har to av hjemme. Vi fikk også hilse på kullbroren, Charif, eller ”Sherriff” som min sønn sa. Charif 
var også veldig pen, men han tilhørte Tone, og var definitivt ikke til salgs.

Vi syntes salukien var supervakker. Etter å ha sett bildene på nettet så vi at dette var en hund som 
bare ble penere og penere med årene også – herlig! Vi dro hjem for å ta en avgjørelse og tenke oss 
om. Vi snakket ikke om annet fra vi dro til vi kom hjem. På kvelden ringte jeg tilbake til Tone. Vi ville 
gjerne ha Cala og hun ville bli helt perfekt for vår familie! Kan jeg hente henne i kveld?

Cala har nå vært hos oss i 1 1/2 år og vi angrer ikke i det hele tatt. Hun er en flott hund å gå tur 
med, super med alle i familien og alle som kommer på besøk. Både store og små. Røyter lite, spi-
ser greit, gneldrer ikke - sier bare i fra hvis noen av nabohundene går forbi. Hun liker å leke, og 
har bare ødelagt to mobiltelefoner, en 10-12 plysjleker, hauger av doruller, to par sko, et stort ull-
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teppe, en madrass, en dundyne, to småkurver, en hundekurv og mange av min sønns leker (som 
han ikke har ryddet opp, eller fordi han har glemt å lukke døren til det herlige herlige rommet hans, 
ref Cala).

Vi tok Cala med på noen utstillinger, men hun likte ikke dette. Hodet hennes gikk rett ned i bak-
ken, her ville hun ikke være – ”ikke noe moro mamma, la meg slippe”. Men nå som hun har mod-
net har hun fått flere rosetter - og under salukispesialen klarte hun å få sitt første Cert! Så denne 
damen vil nok dere høre mer om etterhvert. Og, for å ikke bli sett surt på av dere med whippet så 
ønsker jeg meg fortsatt en whippet også! Men da må mannen min være enig. Vi må også ha tid og 
plass til iallefall to salukier og en whippet. Da skal jeg si meg fornøyd! ■
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Glæfs! Julius (Caravan Zaheer) demonstrerer hvordan 
griseører skal avlives og spises. Foto: Silje Hals

Ny norsk champion

Nuch Badavie Internal Flame
02.08.2008, Norsk Terrier Klub, Nesbyen • Dommer: Marija Kavcic, Slovenia

Eier: Kristian Viken, Oslo • Oppdretter: Marie Brandén og Maria Nordin, Sverige
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