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Nr. 2 Cib Nord uCH Courtborne 
Sinaxs Antilla (foto: Geir Land) 
eiere: Geir Land og Kenneth Karlsen

Nr. 4 NuCH Nord V-10 Courtborne 
Sinaxs Antera (foto: Geir Land) 

eiere: Anne Berit Sveen og Geir Rune Bergsodden

Saluki

Salukisidene i dette nummeret starter 
med en korreksjon av redaktørens 
«fort og gæli»-jobb i forbindelse med 
klargjøringen av Jule-Mynden 2012. Det 
snek seg dessverre inn et par feil i «Årets 
lister», «Topp 10 utstilling», nr. 2 og nr. 
4. Her kommer de to med riktig tekst og 
riktig bilde (forhåpentligvis klarte jeg 
det denne gangen).

rettelse Hei alle saMMeN!
Også til dette nummeret har jeg fått 
tilsendt mye stoff, tusen takk til alle som 
har sendt inn!

Hovedtemaet denne gang er salukiens 
farger, men tilhørende genetikk. Det er 
noen spennende artikler skrevet av Milla 
og Bente. For bilder i farger vil jeg henvise 
til vår nettside. 

Salukier på tur, denne gang til Crufts. 
Dette er en artikkel skrevet av Elisabeth og 
Renata. Her vil det også være tips for de 
som selv kunne tenke seg å dra til England 
på utstilling. 

Det er også med et lite referat fra 
Vårprøven i LC. Her vil jeg samtidig 
oppfordre dere alle til å sende inn bilder, 
resultater og gjerne et lite referat fra utstil-
linger, LC-prøver og sporpøver, og eventu-
elt andre aktiviteter dere har deltatt på. 

Vi har denne gangen fått inn et leser-
brev som handler om Bea som ble syk. 
Hun har heldigvis blitt helt frisk og lever 
livets glade dager. Og myndene i nord har 
feiret 17. mai!

I neste nummer tenker vi å begynne 
å ha med litt om genforskning på saluki. 
Om du ønsker å bidra så er du hjerte-
lig velkommen til det. Og vi satser på å 
få med et referat fra rasekonferansen i 

Sverige. Her håper jeg at vi blir mange fra 
Norge som deltar. Dette er et viktig forum 
for alle som er interessert i saluki. Dere 
finner mer info på Svenska Salukiringens 
nettside. 

Så er det på tide å minne om årets 
høydepunkt for saluki i Norge: Saluki-
spesialen. Vi i salukiutvalget håper på 
nok en salukifest, og håper så mange som 
mulig melder seg på. Gavepremier mottas 
med takk, det samme gjelder annonser 
til katalogen. Og det er bare å begynne å 
planlegge hvilken rett du ønsker å bidra 
med til felleslunsjen … Velkommen!

Jeg vil igjen minne om at alle er hjerte-
lig velkommen til å sende inn stoff til oss. 
Har du en historie fra hverdagen? Utstil-
ling? Lure coursing? Spor? Agility? Ny 
med saluki? Fått en ny saluki og vil fortelle 
om den? Opplevd noe spennende på tur?  
Forslag til tema? Alle bidrag mottas med 
takk!

Send til: cfareth@hotmail.com eller min 
kjære medsammensvorne Bente: bente-
waldal@gmail.com

For salukiutvalget,  
Cathrine

Nytt Fra Nett
For perioden 27.02.2012 – 27.05.2012 
ligger det resultater fra 12 utstillinger. 
Utstillingen med flest antall deltakende 
saluki i perioden var NKK Hordaland, 
med 11 deltagende salukier. 

Det er ikke registrert noen kull i denne 
perioden.

Nye norske champions 
•	 DK N UCH Volantes Ca’Biasi, NKK 

Bjerke, 14.08.2009
•	 N UCH Caravan Brins Khamsin Ibn 

Bahiim, NKK Bergen, 15.04.2012
•	 C.I.B NORD LV EE UCH JVV-08 

LVV-09 Aziz Cane Zadan,  NKK 
Harstad, 17.03.2012

•	 EUJW-11 DKV-11 NORD UCH Aziz 
Ihsan, NKK Lillesand, 12.05.2012

Vi i salukiutvalget gratulerer!
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Født 10.4.10. Etter Aziz Cane Zadan og FI CH Aziz Vajahat 
Eiere: Renata Ewa Goel og Erik Watz. Oppdretter: Stina Jalkanen, Finland

28.05.11 SKK Österbybruk, dommer: Francisco Ruiz Rodriguez: cert, BHK 2

06.11.11 DKK Herning, dommer Stefan Sinko: cert, CACIB, BIR

13.05.12 NKK Lillesand, dommer Benny Blid von Schedvin: cert, CACIB, BIR

Ny Norsk cHaMPioN

Født 14.2.09. Etter N DK UCH Caravan Ustura Bahiim og Afkings Isis 
Eier: Eva Stav. Oppdretter: Lotta Brun

04.09.10 Salukispesialen, dommer Ken Allan: cert

04.03.12 Norsk Rottweilerklubb, dommer: Denis Kuzelj: cert

15.04.12 NKK Bergen, dommer Lisbeth Campell: cert, championat

Caravan Brins Khamsin Ibn Bahiim Foto: Eva Stav

Ny Norsk, sveNsk og daNsk cHaMPioN

 DE JCH VDH JCH EURJW-11 EURJS-11 FCI CENT 
JW-11 DKW-11 LS NRW-12 Aziz Ihsan

Foto: Renata E Goel

Jeg vil gjerne å fortelle om den litt spesielle 
sykehistorien til Bea (Beatrice Av All Sight-
hounds).

Det begynte ca. en måned før jul, Bea var 
ikke i form. Brith (Hiorth), Beas eier, opp-
søkte veterinæren og var hos Are Thoresen 
til akupunktur, men ingen fant noe konkret. 
Stakkars Bea ble tynnere og tynnere, hun var 
slapp og lå helst i Briths fang. Hun hadde 
stadig feber opp mot 40 °C. Til slutt ble det så 
ille at hun ble innlagt på veterinærhøyskolen 
til observasjon.

De tok en mengde blodprøver, ultralyd av 
hjertet, undersøkte lever og nyrer, men ingen 
feil fant de.

Det hadde begynt å lukte veldig vondt av 
ånden til Bea, noe både Brith og veterinæren 
la merke til. Veterinæren hadde ligget om 
natten og grublet på hva som kunne være år-
sak til den råtne lukten, for hun var blitt gan-
ske rådvill. Neste dag bestemte hun seg for 
å bedøve Bea og føre et kamera ned i halsen 
og magen hennes. Da fant hun grunnen til 
at hunden var så dårlig og ikke klarte å spise 
ordentlig. I halsen så hun et slags sår med 
dødt kjøtt rundt. Antagelig hadde Bea tygd 
på et bein, fliser fra pinner eller noe lignende 
en gang hun var på tur, for Brith hadde ikke 
gitt henne noe slikt.

Da det ble satt i gang behandling med 
kortison og antibiotika, samt blodtrykkssen-
kende medisiner for å redusere belastningen 
på nyrer og lever, ble Bea straks bedre. I løpet 
av et par uker la hun på seg til normal vekt, 
og er igjen den glade og lekne Bea vi kjenner. 
Og vi som fryktet kreft, hjertesykdom og det 
som verrre var.

Det er rart hva et sår i halsen kan føre til ...

Med hilsen 
Eva Skogland

leserbrev
Til alle myndevenner!

Kopi av mailen fra 
veterinæren:

Bea har ikke noen bilyd på 
hjertet, men ekstraslag av 
og til, og det kan være helt 
normalt. På røntgen ser hjertet 
hennes helt normalt ut. Jeg 
har ikke gitt Bea resept på 
Fortekor pga hjertet, men pga 
at hun har proteiner i urinen. 
Fortekor senker blodtryk-
ket og dermed skal det lekke 
mindre mengder proteiner ut 
med urinen. På nåværende 
tidspunkt er Bea derfor ikke 
av interesse for det finske 
hjerteprosjektet.

Hilsen Anna Eggertsdottir
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Dato: Søndag,  19. august.
Sted: Lier Videregående Skole,  
 Drammen området. 
Dommer: Starr White 
 Windstorm Saluki, Canada.

Salukiutvalget inviterer igjen til Salukispesial hvor våre vakre hunder er i sentrum. I år som i 
fjor er Spesialen lagt sammen med NKK sin Bjerkeutstilling. Det betyr en mulighet til å ta et 
lite og et stort cert, pluss Cruftskvalifisering på lørdagens NKK utstilling. 
Salukispesialen vil igjen ha et fantastisk premiebord og vi planlegger felles lunsj! 

Til Salukispesialen 2012 har vi invitert Starr White fra Canada. 
Hun har oppdrettet saluki siden 1976 under kennelnavnet “Windstorm”.  Windstorm salukier 
har blitt eksportert fra Canada rundt i verden og det er utstillings champions og Best in 
Show vinnere i mange land. I Canada har Windstorm hatt topp saluki hvert år siden 1996. 
Starr White har dømt saluki siden 2009 og har i tillegg dommerlisens for hele den kanadiske 
kennel-klubben sin ”Hound” gruppe.
Hun har hatt gleden av å dømme ”The 2011 Empire Saluki Club Specialty” i New Jersey, og 
i 2010 dømte hun ”The Saluki Club of America Western Regional Specialty” i New Mexico. 

Velkommen skal dere være alle som en! Sett av helgen 18. og 19. august.

Vi gleder oss!
Salukiutvalget

 Priser: ordinær (utsatt)
Offisielle klasser: 320,- (380,-)

Fra og med tredje hund med samme eier, halv pris 
per hund. Rabatten regnes fra og av laveste avgifter, 
men gjelder ikke valper.

Uoffisielle klasser: ordinær (utsatt)
Valper  200,- (250,-)
Monorkid* 100,- (120,-)
Junior handling 50,-
Barn og hund 50,- 
* For hannhunder som ikke har testiklene på plass.

Ordinær påmeldingsfrist web og manuell: 23/07-12. Utsatt påmelding: 01/08-12
Påmelding: Elektronisk via www.nkk.no, evt. manuell til: Renata Goel. E-post: web@saluki-norway.com

Betaling:  Brith Hiorth, Langgt. 7, 3080 Holmestrand. E-post: brith.hiorth@c2i.net

Kontonr: 0533 19 80473 eller Pay Pal 

Opplysninger: Brith, tlf: (+47) 33 05 35 90, mob: (+47) 928 69 395
 Elisabeth, tlf: (+47) 51 11 41 42, mob: (+47) 930 61 857

Gavepremier: Geir. E-post: sinaxs@hotmail.com, tlf: (+47) 959 30 345

Velkommen til årets Salukifest i Norge!

Salukispesialen 2012

SalukiNorge_sort_ny.pdf   1   02.03.12   18.29

Det vil bli avholdt konkurranser om beste bevegelser, beste par, beste hode og uttrykk, beste korthår og m.m.
Salukiutvalget tar med glede imot gavepremier til Spesialen.

Mer info om utstillingen, dommer, med mer på: www.saluki-norway.com 
More info about the show, judge and more at: www.saluki-norway.com

Våryre saluki-gutter dagen før dagen

Tidlig fredag morgen på Gardermoen var 
vi, tre damer (Cathrine Fareth, Renata 
Ewa Goel og Elisabeth Espedal Hoogs-
trate) og to hunder (Al Wathba Bahram 
Al Nadir og Aziz Ihsan) klar til avreise. 
Første stopp var flyplassen i Brussel, der to 
glade og rolige salukigutter kom ut av hver 
sin flykasse. Neste stopp var bilutleiefir-
maet Avis’ skranke. Bilen vi hadde bestilt, 
var ikke tilgjengelig og vi fikk tilbud om 
en annen. Da vi kom for å hente den, var 
det tydelig at det ikke ville være plass til 
to store bur, pluss bagasje og tre personer. 
Men dette ble løst på en utmerket måte 
ved at vi fikk en VW Caddy Maxi som 
nettopp hadde kommet inn. I den var det 
plass til alt og alle. 

Endelig var vi på vei, god og vel to 
timer etter landing. GPS-en viste oss vei, 
og det gikk aldeles smertefritt helt til tun-

cruFts 2012
Et tilbakeblikk

Tekst: Elisabeth Espedal Hoogstrate 
Foto: Elisabeth Espedal Hoogstrate, 

Cathrine Fareth og Renata Ewa Goel

nelen som skulle føre oss over til England. 
Kontroll av hundene med gjennomsyn av 
papirer og sjekking av chip gikk raskt, og 
vi ble møtt av hyggelige smil og velvilje. 
Samme sted kunne vi kjøpe tur-retur-
billett til toget. 

For to av oss, Cathrine og Elisabeth, 
var det en ny opplevelse å ta toget gjen-
nom tunnelen, og det er ikke fritt for at 
det var en del spenning i luften da toget 
satte seg i bevegelse og forsvant ned i 
dypet under havet. De 35 minuttene turen 
varte, var fort forbi når tre damer sitter og 
snakker. Før vi visste ordet av det, var vi 
over på andre siden.

Nå skulle det kjøres på «feil» side av 
veien, og det var to sjåfører som gru-
gledet seg til dette. Det gikk strålende, og 
med noen stopp underveis nådde vi hotel-
let i byen Solihull rundt klokken åtte om 
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The Scandinavian Bench: 
Viggo, Bahram og Ice

kvelden. Solihull ligger kun 15 minutters 
kjøring fra Crufts, og det viste seg å være 
det perfekte sted for både oss og hundene. 
Hotellet hadde en grei hage for korte 
lufteturer, og et lite stykke bortenfor lå en 
fin park som var ypperlig for passe lange 
turer. Rommene var store og komfortable, 
og de hadde utmerket romservice med 
varme måltider. Det benyttet vi oss av 
etter den lange kjøreturen og etter dagen 
på utstillingen. Hotellet lå også vis-à-vis 
byens sentrum, med handlegater og kjøpe-
senter der pengene flyttet seg i stor fart 
ut av våre lommebøker over til engelske 
kasseapparater. Vi hadde maks vekt på 
all bagasje på veien hjem! Lørdagen ble 
benyttet til avslapning, turer, bytur og 
restaurantbesøk. Været var fantastisk, og 
vi nøt solen og noe kaldt i glasset på ter-
rassen utenfor rommet om ettermiddagen, 
mens guttene moret seg med heftig lek 
som var rene underholdningen. 

Søndagen dro vi tidlig fra hotellet for å 
unngå de verste køene inn til utstillings-
området. Det gikk over all forventning og 
vi var på plass ved ringen på våre tildelte 
«benches» rundt klokken åtte, med god 
tid til bedømmelsen begynte klokken 
ni. På vei til ringen gikk vi gjennom alle 
utstillingens fem haller og gledet oss til å 
besøke alle salgsbodene etter bedømmin-

gen. Vi kom fort i prat med hyggelige salu-
kieiere rundt oss som svarte villig vekk på 
alle praktiske spørsmål vi hadde. Norske 
flagg kom på plass og snart ble også en 
tilreisende svenske, Camilla Haglund, 
og hennes veterangutt Al Shen Naar el 
Shaitaan en del av vår lille skandinaviske 
gruppe. 

Totalt var det påmeldt 125 salukier, 
og de aller fleste var naturligvis engelske. 
Dommer for dagen var Marie Bryce-
Smith, som er oppdretter av saluki under 
kennelnavnet Saruk. Etter hvert som 
klassene entret ringen, var det tydelig 
at salukitypen var noe annerledes enn 
den vi ser i Skandinavia. Svært mange 
hoder hadde en mer trekantet form enn 
her, og mange hadde tyngre og grovere 
hoder med mer markert stopp. Det var 
selvfølgelig unntak. Det var stor variasjon 
i hundenes kondisjon, fra riktig tykke til 
magre hunder, og fra muskuløse til de 
nærmest uten muskler. Spennvidden her 
var mye større enn det vi var vant til å 
se. Det var også stor variasjon i størrelse 
innenfor begge kjønn. Når hundene ble 
presentert, var det mange som gikk i raskt 
tempo istedenfor å springe. Det virket som 
at dette var en vanlig måte å presentere 
salukiene på. En dame hadde så langt og 
trangt skjørt at hun ikke ville hatt mulig-

 Best i rasen Jorjenjo Mirzam of Fernlark JW (til venstre) 
og Best i motsatt kjønn Glenoak Jazmyn JW (til høyre)

Hannhundenes resCC gikk til CH Mumtaz Sirocco SHCM

Tispenes resCC ble vunnet av CH Kasaque Miracle

Svenske SE NO DK VDH DE INT UCH Al-Shen Naar El Shaitaan 
(Viggo) ble nr. 2 i Veteran Class
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het til å øke tempoet uten å måtte trekke 
skjørtet opp over knærne. Det var også 
spesielt å se så mange utstillere som var 
et sted mellom 60 og 80 år i ringen. Noen 
var kanskje til og med eldre for alt jeg vet. 
Til slutt var det derimot yngstemann som 
trakk det lengste strået og vant Best of 
Breed med hannhunden han presenterte, 
og denne unge handleren var 13 år gam-
mel og bærer navnet Luke Johnston. Han 
gjorde en utmerket jobb både i raseringen 
og i grupperingen. Hannhunden han viste, 
endte som nr 3 i Hound Group.

Når en satt og fulgte med på bedøm-
ningen, virket det ikke som om domme-
ren lot seg påvirke av verken hundenes 
kondisjon for dagen eller hvordan de 
ble presentert. Og det var relativt stor 
variasjon blant hennes vinnere når det 
gjaldt nettopp dette. Det var interessant 
å følge med på hva hun plukket fram fra 
de forskjellige klassene, selv om en vel 
kanskje selv hadde valgt noe annerledes. 
Hannhunden som til slutt ble BIR, var 
et forståelig valg. Han var velkonstruert 
og hadde gode bevegelser. På tispesiden 
var det noen kandidater som vi syntes 
var klart bedre enn den som til slutt vant, 
men som dere vet, er det alltid lett å sitte 
ringside å dømme. 

Det var kjekt å se på hundene, men 
det var også kjekt å snakke med så mange 
forskjellige salukifolk som en ikke har 
anledning til å treffe så ofte. Nye bekjent-
skaper ble også stiftet for oss alle, både 
folk en kun kjente fra facebook og folk 
man tilfeldigvis ble sittende ved siden av 
og kom i snakk med. Det var besøkende 
fra mange land, blant annet fra Sverige, 
Norge, Finland, Island og flere andre euro-
peiske land, samt fra Canada og Australia. 

Vi fikk alle tre tid til å handle med 
oss både pynt og mer nyttige ting fra det 
fantastisk store utvalget som en finner på 
en utstilling av dette formatet. På tross av 
at resultatene for guttene Ice og Bahram 
ikke ble helt det vi hadde håpet på, så var 
det tre trøtte, men glade damer som gikk 
til bilen etter endt utstillingsdag. 

Den kvelden koste vi oss med middag 
på rommet og god vin til maten. Hun-
dene fikk igjen leke fritt på terrassen til 
sin store fornøyelse. Neste morgen sto vi 
opp tidlig og kjørte tilbake til sørkysten 
og gjennom tunnelen over til Frankrike. 
Det siste stykket av reisen fra Brussel gikk 
like knirkefritt, og før vi visste ordet av 
det, landet flyet på Gardermoen og Crufts-
turen var historie.

 En annerledes måte å presentere resultatene på Noen har vunnet mer enn andre

Kvalifisering til Crufts
1. Gjennom kvalifiserende utstillinger. I 

Norge er det NKK Bjerke som er den 
kvalifiserende utstillingen. BIR, BIM og 
vinnere av juniorklasse med excellent 
er kvalifiserte. Norske hunder kan også 
kvalifisere seg på utstillinger i utlandet. 
Liste over alle kvalifiserende 
utstillinger for Crufts 2013 finner 
du her: http://www.crufts.org.uk/
overseasqualifyingshows

2. Har hunden tittelen FCI Internasjonal 
Champion og fått den bekreftet av 
FCI, slipper du å presse deg gjennom 
kvalifiseringsnåløyet. Disse hundene er 
kvalifisert for resten av livet.

ATC number: Authority to compete

Dette er et nummer alle som skal stille ut i 
England, må ha. En søker til den engelske 
kennelklubben. Se link under. Søknads-
fristen for ATC-nummer for å rekke å 
melde på til Crufts er i desember. 

Søknaden må vedlegges en kopi av 
stamtavle i tre generasjoner. Eierne til 
hunder som har titlene FCI International 
Champion eller National Champion, skal 
informere The Kennel Club og samtidig 
sende bekreftelse på dette, dersom de 
ønsker å benytte seg av tittelen for å kunne 
delta. Når søknaden din er godkjent, vil 
hunden få et ATC-nummer som skal 
oppgis på påmeldingsblanketten og ved all 
korrespondanse.
Se: http://www.crufts.org.uk/authority-
compete-atc

Praktiske råd og linker Tekst: Cathrine Fareth og Renata Ewa Goel

Påmelding til Crufts
Å velge klasse
Det er mulig å melde på i flere klasser, 
men de fleste melder på i én klasse. For 
hunder over to år er «Open» den riktige 
klassen. Har du en unghund, anbefales 
et av de aldersbestemte alternativene, for 
eksempel «Yearling». Det er også egen 
veteran klasse. 

Man bør notere seg at en hund som er 
champion, kun kan melde på i «Open 
Class» på utstillingen.

For mer informasjon om det å stille ut i 
England, se: http://www.thekennelclub.
org.uk/dogshowing

Reise til England
Fly
Hvis en velger å reise med fly, må hunden 
fraktes som cargo, noe som medfører gan-
ske store kostnader. 

Bil
I likhet med i resten av Europa er det nå 
også blitt lettere å ta med seg hund til 
England. For oppdaterte regler, se: http://
www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/
travel/

Her finner en også oppdaterte reiseruter 
inn til England. 

Per mai 2012 kreves det id-chip, rabi-
esvaksine og pass, samt ormekur (behand-
ling mot «revens lille bendelorm») mellom 
24 og 120 timer før innreise.  

Crufts har en egen hjemmeside, der finner dere 
alt dere trenger av informasjon om utstillingen. 
Se: http://www.crufts.org.uk/
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Tradisjonens tro arrangerte LC-utvalget 
vårprøven på Mansrud gård i Trøgstad. 
Tidlig lørdag morgen var det mange 
forventningsfulle myndeeiere som hadde 
møtt fram. Dette året kunne mange av oss 
glede oss over oppmøtetid en time senere 
enn tidligere år, noe som i hvert fall jeg 
satte pris på. 

Det var en vakker vårdag, solen skinte, 
og samtidig var det fin temperatur for de 
som skulle ut og løpe. Vi som ikke skulle 
løpe, skulle vi nok gjerne ha sett at det var 
noe mildere i luften. 

Salukiene var siste rase for dagen, og 
etter veterinærsjekken var 10 hannhunder 
og 13 tisper klare for start. Den første ba-
nen var ikke så lang, men underlaget bare 
preg av regnværet dagen før, og en kunne 
se at myndene måtte jobbe. 

våreNs vakreste 
eveNtyr Tekst: Cathrine Fareth 

Foto: Johanna Engvik

Etter de første løpene hadde hannhun-
dene de høyeste poengsummene, men 
samtlige salukier gjennomførte gode løp 
og oppnådde bra poeng. Etter veterinær-
sjekken var det dessverre en hannhund 
som måtte trekkes på grunn av skade. 
Men resten var klare for start, og etter 
trekningen var det igjen spennende vente-
tid før de siste løpene skulle gjennomføres.

Bane nummer to var betraktelig lengre, 
men samtidig var banen tørket litt opp, og 
en fikk se noen riktig fine løp. 

Begge banene var lagt opp slik at pu-
blikum fikk god utsikt. Når en selv deltar, 
er det ikke alltid like lett å få sett andre 
salukiløp. Det tar (og skal ta) tid å varme 
opp og gå ned, og ofte er da løpene fer-
dige. Men de løpene jeg fikk sett, var jevnt 
over spennende. Noen samarbeidet riktig 

Al Wathba Bahram Al Nadir og Aziz Dayeman klare til start

godt, enkelte var mer uryddige – men var 
til gjengjeld veldig ivrige. 

Det er veldige spennende å se, for min 
egen del savner jeg erfaring, og av den 
grunn skulle det vært veldig lærerikt om 
det i større grad var rom for dommer-
kommentarer. Kanskje i forbindelse med 
premieutdelingen?

Så gjensto premieutdelingen, og 
spenningen var til å ta og føle på. På 
hannhundsiden ble det denne gang en 
norskoppdrettet hund som vant, Biscotti 
Razali Nadir. På 2. plass fulgte svenske 
SE V CH Djelal Fabulous Lapiz Lazulli 
med cert og CACIL. Så fulgte norskeide 
N PL UCH N DK LCCH Aziz Dayeman 
med resCACIL. På 4. plass med cert kom 
INT NORD DK RUS LIT LT UCH NV-10 
KBHV-11 Al Wathba Bahram Al Nadir 
som også er norskeid. 

Blant tispene dominerte svenske hun-
der blant de topplasserte. 1. plass med cert 
og CACIL gikk til DK DE UCH Tazillah 
Kazhireh, nummer 2, også med cert, ble 
den unge norskeide og norskoppdrettede 
PL JCH Andromeda Av Min Tera. Num-
mer 3, med res.CACIL, ble svenske Dha-
wati Nashira bint Rafiiqa og på 4. plass DE 
VDH UCH Aziz Chameh.

 Det er en tradisjon på prøvene i 
Trøgstad at alle deltakerne får med seg 1 

kilo for fra Vom og Hundemat, noe som 
hundene virkelig vet å sette pris på, og i 
tillegg en liten forsekk fra Royal Canin, 
energifor og en prøvepakning Dentastix, 
noe som alltid faller i smak hos de som 
har jobbet ute på feltet. 

Dette var en spennende konkurranse, 
og ifølge dommerne mange gode løp. 
Arrangementet lørdagen gikk også så og 
si knirkefritt, det var vel kun én gang at 
tråden røk. 

Poengsummene var høye og jevne – 
det var ikke mange poeng/brøkdeler som 
skilte de ulike plasseringen. For fullstendig 
resultater med poengsummer, se LC-
Norge sin hjemmeside. 

Jeg vil benytte anledningen til å sende 
en stor takk til alle dere som var med ar-
rangere nok en velorganisert prøve. 

Anais av Min Tera og Caravan Zariefa på feltet
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Skotsk hjortehund

god soMMer, HjorteHuNdveNNer!
Sommeren er her, og i skrivende stund 
er det sydentemperatur i Oslo. Den 
gjør hjortehundene mine enda latere 
enn vanlig. Her skynder jeg meg hjem 
fra jobb, og tenker at nå blir de super-
glade for å slippe ut i friluft. Men hva 
skjer? Etter den sedvanlige koselige 
hilserunden når jeg kommer inn 
døren i underetasjen, går de bare og 
legger seg på det kjølige hunderom-
met igjen. Jeg lokker og lokker, men 
det resulterer bare i forsiktig logring 
med halen og et blikk som sier: Vil 
du kose med meg, så kom hit. Det 
er absolutt null interesse for å bli 
med opp til den solvarme terrassen og 
hagen. Ikke før sola går ned. Da skal det til 
gjengjeld spises, koses, lekes og gås tur på 
noen få sene og konsentrerte kveldstimer. 
Jaja, på denne måten skal ingen beskylde 
oss for å sove bort «sumarnatta»!

Noe av det fineste med sommeren for 
oss som stiller ut, er at det er utstillinger 
i friluft. Ingenting er bedre enn å slippe 
støyende idrettshaller med snøbyger 
av hundehår. Når det er sagt, så skal vi 
ikke klage. I vårt naboland Sverige er det 
visstnok svært få idrettshaller som leies ut, 
av hensyn til allergikerne. Det betyr færre 
muligheter til å arrangere utstillinger 
vinterstid hos söta bror.

Hjortehundutvalget har for øvrig hatt 
en travel vår og forsommer med tanke på 
utstillinger. I mars arrangerte vi valpe-
show for flere raser i Solberghallen utenfor 
Drammen. Til tross for at valpeshowet 
kolliderte med andre utstillinger, stilte 69 
små håpefulle for dommer Petter Fodstad. 
Dessverre var det ingen hjortehundvalper 
påmeldt. Best in Show ble American akita 
Jeamara’s I Am You’re Not. Lokalavisen 

«Eikernytt» besøkte utstillingen og sørget 
for pressedekning. 

Forsommeren har gått med til å 
forberede Open Showet. Det er mye som 
skal på plass før flere titalls hjortehunder 
og deres eiere samles. Takket være den 
drevne utstillingslederen Brit Sørum og 
utvalgsmedlemmenes iherdige innsats 
kom vi i mål denne gangen også. Mer enn 
40 hjortehunder ble bedømt av dommer 
Harto Stockmari, og etterpå var det tradi-
sjonen tro grillfest. Les mer i egen artikkel. 
Du finner også resultater på hjortehund.no  

Vi ønsker to- og firbente en strå-
lende sommer!

PS. Husk å sende bilder og resultater fra 
utstillinger til mona@sisteskrik.no, for pu-
blisering på hjemmesiden. Husk også at vi 
publiserer koselige bilder av hjortehunden 
din. Se «galleriet» på hjortehund.no – der 
ligger det mange flotte bilder. 

Arbeidsutvalget for skotsk hjortehund 
Mona Bidne

I år var vi en liten gjeng som viste fram 
noen av våre mynder i borgertoget i 
Tromsø. Antallsmessig var vi ikke mange, 
men prosentmessig så må en si at det 
var et riktig så bra oppmøte! I toget stilte 
Lill-Hedvik med Niunia (saluki), Mayen 
med Sizarka (borzoil), Madeleine med 
Paddy (whippet) og Cathrine med Gunde 
og Bahram (saluki). Vi fikk gå sammen 
med Tromsø Hundeklubb, så våre mynder 
kunne gå og titte litt på de andre hundene 
som gikk foran.  I tillegg må det nevnes 
at det var en saluki til i toget, Gaius med 
matmor Eva, som gikk sammen med en 
kampsportklubb. 

Alle myndene oppførte seg fint, og et 
stort antall av Tromsøs innbyggere fikk se 
at vi eksisterer.

Hva er så «Mynder i Nord»?  Det er 
ikke en klubb, men derimot et kontakt-
nett for oss i Nord-Norge, og andre som 
interesserer seg for mynder.  Vår landsdel 
er såpass langstrakt og at det per i dag 

MyNder i Nord 
i 17. Mai-tog Tekst: Cathrine Fareth 

Foto: Lill-Hedvik Greaker

ikke lar seg gjennomføre og starte en egen 
avdeling av Myndeklubben. 

Tidligere hadde vi en hjemmeside, men 
har nå gått over til kun å ha en facebook-
gruppe.  Den er åpen for alle og brukes 
per i dag hyppig. Det er ikke noe krav om 
å bo i Nord-Norge for å være medlem 
i den gruppen. Der kan en legge inn 
resultater, planlagte kull, bilder, produkter, 
stille spørsmål og kanskje viktigst av alt: 
en kan komme i kontakt med likesinnede. 

Det fins også egne sider for whippet i 
Tromsø og whippet i Bodø. 

Gjennom disse siden formidles det 
avtaler om treff, utstillinger, turer og fil-
letrening (lure coursing). Per i dag fins det 
en hånddrevet maskin i Tromsø, og om 
ikke lenge vil det også komme en maskin 
til Rognan.

Alle er velkommen til å ta kontakt 
med oss!




