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Oppdretterprofilen: 

Venke og 
Joar Schei, 
El-A’Dini 
Venke og Joar Schei er den 
”andre halvdelen” av kennel 
El-A’Dini, som også består av 
Guri og Niels Juel Blix. Venke og 
Joar har vært en del av det nor-
ske salukimiljøet i mange år og 
flere av dere har sikkert truffet 
dem rundt utstillingsringen. I de 
siste årene er det spesielt salu-
kitispen El-A’Dini Kybele, eiet 
av Joanna Engvik, som har gjort 
seg bemerket, men det flere 
unge hunder på vei opp. 

Elisabeth Espedal Hoogstrate

Venke og Joar, kan dere fortelle oss om 
hvordan det hele begynte, og hva som 
gjorde at dere valgte nettop saluki?
Vi startet med en St.berhards hund (lang-
hår), en stor og traust herre mann på 105 kg 
og  senere kom det en korthårsvariant. Da 
den eldste hunden døde var det stor sorg i 
hjemmet både for tobente og den firben-
te, og vi ble enige om og anskaffe en hund 
til. Vi ringte omplassering for dyr og de had-
de en blandingsvalp på 5 uker som treng-
te et hjem. Påp spørsmål om hvilken blan-
ding dette var, fikk vi fortalt at det var en 
saluki/gordonsetter blanding. Det var en 

herlig hund som hadde veldig mye av myn-
den i seg. 

Når vi skulle kjøpe oss hund var begge be-
stemt på at det måtte bli en mynde. Mor var 
nok ikke helt enig i at vi skulle skaffe oss en 
saluki, da hun ville ha en sort afghansk myn-
de. Det  var far ikke enig i. ”Alt for mye pels-
stell” sa han, og slik gikk vel diskusjonen et 
års tid. Dette  var jo før internett-tiden, det 
var heller ikke aktuelt å reise langt for å få en 
hund, og det var ingen av rasene som ble an-
nonsert hver dag i avisene i Trøndelag. 

Så, en dag mor slo opp avisen var der en 
annonse på afghansk myndevalper, og mor 
trodde at saken var avgjort. Men, for at far 
skulle få en sjanse ble vi enige om og ven-
te til neste dag før avgjørelsen ble tatt. Da-
gen etter ringte far hjem helt på tuppene 
det var en annonse på salukivalper i avisen! 
Helt utrolig! Vi som hadde sett i avisen dag-
lig i 1 år, uten å se noen av  rasene annon-
sert. Vi ble enige at vi skulle dra og se på 
salukivalpene hvis det var noen sorte i kul-
let. Jeg var helt sikker på at sånn flaks had-
de ikke far, men han ringte snart hjem igjen 
og sa at det var bare sorte valper i dette kul-
let. Mor hadde altså ikke noe valg og sam-
me  ettermiddag dro vi til Trondheim og ken-
nel Courtborne for å se på valpen til ”far”. 
Når vi endelig kom frem til Rita og Steinar 
(Kennel Courtborne, red, anm.) og mamma 
Zendi kom i mot oss, så var også mor solgt. 
Slik kom vår første saluki, Courtborne Lusi-
fer, hjem til oss. 

Hvilke salukier deler dere hverdagen med 
nå? 
Vi deler hverdagen med 5 salukier i dag. EL-
Adinin Isis, Kirman Sabah, EL-Adini Jasmin, 
(Hjørdis), EL-Adini Kamilia (Emilia) og EL-Adi-
ni Mehmet (Morten).

Hva gjorde at dere fikk lyst til å begynne 
med salukioppdrett?
Det var en ren tilfeldighet, vi var på utstil-
ling på Biri, vi stilte vår tispe EL-Adini Ahzi 



92 •  SA L U K I

O
P

P
D

R
E

T
T

E
R

P
R

O
F

I
L

E
N

SA L U K I  •  93

O
P

P
D

R
E

T
T

E
R

P
R

O
F

I
L

E
N

som ble BIM på denne utstillingen. BIR ble 
Hamahdan’s Budmash og mor mente dette 
måtte være  skjebnen for vakrere hund had-
de hun aldri sett.  Når vi kjørte hjem fra utstil-
lingen var mor bestemt på at den neste salu-
kien skulle være Ahzi og Budmash barn, og 
denne gangen var det mor sin tur til og be-
stemme. Et års tid etter utstillingen kom vårt 
først salukikull etter Ahzi og Budmash. 

Dere har hatt flere egne kull før dere be-
stemte dere for å gå inn i Kennel El-A’Dini. 
Hva er grunnen til at dere bestemte dere 
for å samarbeide?
Guri og Nils er nok de beste vennene vi har 
hatt noen sinne, så da vi overtok Isis og de 
spurte om vi ville være med i kennel EL-Adi-
ni var vi ikke i tvil, vi har avlet på de samme 
linjene i mange år, og vi er veldig enig i hvor-
dan vi ønsker og avle i fremtiden. Takk Gu-

ri og Nils for at vi fikk dette tilbudet, samt 
en flott tispe med på veien, etter at vi selv 
ikke hadde noen tisper igjen etter disse flot-
te linjene. 

Har dere hatt noen bestemte avlsmål, og 
er det noen hunder som dere føler innfrir 
disse målene mer enn andre?
Målet er og avle på god helse og et godt ge-
mytt, så får ekstriør komme i andre rekke, vi 
har vært veldig heldig og har hatt/har solide 
tisper, med et fantastisk gemytt som innfrir 
begge delene. 

Hvordan velger dere navn til valpene? Får 
valpekjøperne velge navn?
Når det gjelder navn på valpene, følger vi al-
fabetet plukker nok etter det vi synes passer 
best på hver enkelt valp, har valpekjøperne 
et ønske om og velge navn selv, får de lov til 

El-A’Dini Maryam er fra det siste kullet til Venke og Joar
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det bare de forholder seg til bokstaven vi har 
kommet til.

Stiller dere bestemte krav til valpekjøpe-
re før de får kjøpe valp hos dere? ( jobbfor-
hold, boforhold, ønske om å stille ut etc.) 
Vi har nok et ønske om at de kan stille på no-
en utstillinger. Men dette er ikke noe krav, 
det får bli opp til hver enkelt valpekjøper. Det 
viktigste er at vi føler at valpen kommer til et 
trygt og godt hjem. Det er veldig viktig for oss 
at valpekjøperne har tid til en valp, enten må 
de ha fri slik at valpen kan vennes til og være 
hjemme i noen timer, ellers så må de ha mu-
lighet for at valpen kan være med på jobb, 
det er et krav at valpen ikke skal være hjem-
me alene i mange timer. Boforhold har ingen 
betydning, så lenge valpekjøperne vet hva de 
skal gjøre når det gjelder turer etc. Tror ikke 
en valp som vokser opp i byen kontra på lan-
det har det noe dårligere. Det ansvaret ligger 
på eierne, når jeg selv hører hvor sosialt det 
er å ha hund i byen, blir jeg nesten litt mis-
sunnelig, her på landsbygda er vi ganske en-
som når det gjelder lufting sammen med an-
dre hunder, vi må også dra til byen for og so-
sialisere våre hunder. Vi sender aldri valper 
med fly, eierne må komme og hente valpen, 
slik at vi blir litt kjent med dem og at de blir 
litt kjent med valpen før den drar hjemme 
fra. Det er viktig for oss at vi føler at valpen 
kommer til et trygt godt hjem, det har hendt 

at noen har reist hjem uten valp, det har stor 
betydning for oss at dette føles riktig.

På hvilke kriterier velger dere selv valp fra 
kullene? Er det noe spesielt dere ser etter 
eller lar dere hjertet styre? 
Vi ser nok litt på det eksteriørmessige til val-
pen, men til syvende og sist er det nok hjer-
tet som styrer det meste.

Har dere beholdt noe fra de siste kulle-
ne og i tilfellet hvorfor valgte dere akku-
rat disse?
Vi har beholdt en fra hvert av de 3 siste kul-
lene, to flotte tisper og en flott hanne.  De er 
nok valgt på følelser. Vi var veldig bestemt på 
ar vi ikke skulle ha en hanne sammen med 
alle våre tisper, men lille Mehmet var mors 
lille gutt, han måtte bare bli igjen her hjem-

me, sånn blir det bare noen ganger 
når hjertet får tale sin sak.

Har dere solgt valper til utlandet?
Vi har solgt valper til Sverige og Fin-
land.

Er det en eller flere salukier, nåle-
vende eller historisk, som dere sy-
nes er et spesielt godt eksemplar 
av rasen? Hvorfor?
Vi har hatt mange hunder som vi sy-
nes har vært gode eksempler for 

Al Kalb Al-Wadi fra deres første kull. 
Hun er mor til  Dahab-al-Dakar

Camomille-Al-Miirah. Foto: Linda Frisén
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rasen. Våre tisper har avlet utrolig godt ge-
mytt på sine valper, det er solide fine avls-
tisper (kan hende jeg høres ut som litt høne 
mor, men det får så være).  Men for mor vil 
nok lille El-Adini Ahzi alltid være hjerteknuse-
ren, hun var en helt fantastisk hund på alle 
måter. Så fornuftig og klok og en utrolig bra 
avl tispe, samtidig som hun var en fantastisk 
utstillingshund. Hun var liten og utrolig vel-
skapt etter min mening og det er ikke mange 
dager i året jeg ikke tenker på henne på en 
eller annen måte.

Hvilke krav stiller dere til avlshundene de-
re bruker?
Avlshunden må være frisk og ha et godt ge-
mytt.

Er det noen bestemte blodslinjer dere er 
spesielt opptatt av å bruke i avlsarbeidet? 
Hvilke og hvorfor?
Vi er nok veldig opptatt av og bruke de gam-
le linjene vi har på våre egne linjer. Både på 
grunn av gemytt og at det er solide hunder. 
Samtidig er det greit og få inn litt nytt blod, 
og vi har i det siste avlet inn en del ameri-
kanske linjer. 

Hva ser dere etter når dere velger hann-
hund til tispene deres?
Jeg må føle at hann hund er den riktige på 
den tispen, kommer atter en gang tilbake til 
gemytt det har veldig mye og si for oss. Ellers 
velger vi nok hannhund på hva vi føler.

Hvilke tanker gjør dere dere om linjeavl, 
innavl og utavl? Hva har dere benyttet og 
hvorfor?
Det kommer litt an på hva vi ønsker på tis-
pen. Vi tenker veldig på hva vi trenger på vå-
re linjer på det gitte tidspunkt. Det andre kul-
let til Isis brukte vi eget oppdrett, Isis og Ca-
riim hadde samme bestemor. Dette gjorde vi 
på grunn av at Isis’ pappa er amerikansk, 

og vi ønsket å få litt mer av de gamle linje-
ne inn igjen.

Har dere støtt på noen form for helsepro-
blemer i avlsarbeidet og hvilke tanker har 
dere rundt helsen til rasen vår?
Vi har ikke hatt noen store helseproblemer 
med våre hunder, men en sjelden gang har 
det hendt at en enkelt hund fra El-Adini har 
blitt syk, og gått bort i altfor ung alder. Det 
skjer nok en gang i mellom for alle som dri-
ver med avl. Stort sett tror jeg vi som driver 
med saluki er forskånet med store helsepro-
blemer blant hundene våre, og det håper jeg 
vi skal være i årene fremover også. Men, jeg 
tror det er veldig viktig med åpenhet når det 
gjelder sykdommer som kan dukke opp, slik 
at vi fortsatt får beholde den sunne, vakre 
rasen vår frisk og rask.

Hvilke planer har dere for det videre avls-
arbeidet? Har dere planlagt kull i den nær-
meste framtid?
Vi vil nok fortsatt ha kull en gang i blant, men 
vi vil aldri bli store når det gjelder avl. Målet 
til kennelen er å ha ett kull i året. Vi skal ha 
et kull våren/sommeren 2008, i skrivende 
stund er ikke hannhund ennå bestemt.

Dere har vært aktive som utstillere i man-
ge år. Fortell oss om seirer i ringen som 
har gjort inntrykk på dere og som dere all-
tid vil minnes?
Hver seier gjør inntrykk på oss. Det er utro-
lig gøy når noen fra vår kennel vinner, og helt 

Dahab-al-Dakar, etter Jatara’s Close Tomy 
Heart og deres tispe Al Kalb Al-Wadi



96 •  SA L U K I

O
P

P
D

R
E

T
T

E
R

P
R

O
F

I
L

E
N

umulig og stille opp mot hverandre. Jeg sy-
nes alle seirene er likestilt.  Den seieren som 
har satt størst spor, er nok den siste til Ahzi 
der hun ble BIS 2 og BIS veteran 12 år gam-
mel. Noen dager etter utstillingen sovnet 
hun stille inn, og det er vel den utstillingen 
som jeg minnes mest pga. omstendighete-
ne rundt den.

Har det skjedd en forandring i utstillings-
ringen siden dere begynte å stille ut salu-
ki? På hvilken måte?
Jeg synes ikke det har endret seg vesentlig 
igjennom årene. 

Har salukien forandret seg gjennom dis-
se årene?
Det har vært store forandringer på rasen i de 
siste år. I dag synes jeg det blir avlet mye mer 
på showhunder enn tidligere. Hadde vi kom-
met i ringen for noen år siden med salukier 
med vinkler som en schäferhund ville vi blitt 
kastet ut med blått. Når man ser på eldre bil-
der av salukivinnere kontra de i dag, er det 
som natt og dag. Det står også i standarden 
at de skal være moderat vinklet. 

Men dette er det jo vi 
oppdrettere selv som 
styrer, tidene endrer 
seg, og vi avler det som 
til en hver tid vil gå bra 
i ringen. Men dette kan 
vi diskutere i det vi-
de og brede uten å bli 
enig. Vi har selv fått 
mye mer vinklete val-
per i de siste kullene, 
og dette kommer fra de 
amerikanske linjene vi 
avler inn. Alt er mer ek-
stremt der borte. Men, 
jeg tror det er viktig at 
vi stopper opp og ten-
ker hvordan vi ønsker 
at salukien skal se ut 
i årene fremover, det 

gjelder både El-Adini og andre oppdrettere.

Hvilke råd vil dere gi til en nybakt saluki-
eier?
Saluki er en meget rask hund, vi anbefaler 
alle å slippe salukivalpen på en trygg plass 
til den skjønner innkalling. Vi påpeker også 
at det er viktig at salukien blir sosialisert fra 
den er liten, og vi gir også en del råd (forma-
ninger) angående salukiens jaktinstinkt. Rå-
dene varierer også om valpekjøper har hatt 
hund tidligere, etc.

Er det noen bestemt kennel eller person 
innen rasemiljøet som har hatt betydning 
for dere?
Guri og Nils har nok vært, og er, de persone-
ne som betyr mest for oss innen rasen. De er 
fantastiske personer både i gode og mindre 
gode dager. Det er alltid de vi rådfører oss 
først med når det gjelder rasen og avl.

Hvilke tanker har dere om lure-coursing?
Har i alle år ment at det er en fantastisk ut-
fordring for rasen. Der får de bruke alle evner 
de er skapt for. ■

El-A’dini Kamelia. Foto: Elisabeth Espedal


