Erikoisnäyttely
& Saluki Show
30-vuotiaan Suomen Salukikerhon erikoisnäyttely ja Saluki Show
järjestettiin tuttuun tapaan Tuomarinkartanon vinttikoiraradalla.

Erikoisnäyttelyn kauneimmat valitsi Karin Hedberg.
Kuvassa vasemmalla VSP El-Ubaid’s Sincerity Isis ja oikealla BIS Aziz Karim.

S

alukien erikoisnäyttelyyn ja Saluki
show’hun oli ilmoitettu jälleen runsaasti kaiken ikäisiä salukeja. Pääosin
sää helli osallistujia ja yleisöä, mutta
Saluki show’n päätteeksi koettiin myös
vesisade.
Näyttelypäivinä salukit arvosteli ruotsalainen Karin Hedberg (Kashmani)
ja australialainen Cathy Smith
(Catonam).
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Salukiväen nauttiessa hyvästä seurasta ja piknik-eväistä koko viikonlopun nostettiin samalla malja kerholle.
Lauantaina luovutettiin myös ansiomerkit kerhon aktiivijäseninä toimineille Raija Lundströmille, Susanna
Mäkelälle, Ulla-Maija Lieksolle,
Heli Perkkiölle, Piia Kallioiselle,
Pirjo Jäppiselle ja Pirjo Savolaiselle.

Ansiomerkkejä myönnettiin ensimmäisen kerran kerhon 20-vuotisvuonna.
Lisäksi Hilkka Nousiaiselle lahjoitettiin viime vuonna edesmenneen salukikasvattaja Marjo Aittokarin kerholle
testamenttaama maalaus.
Kuvallisen tulossikermän jälkeen löydätte tuomarien kommentit, joiden
avulla voi toivottavasti palata hetkeksi
kesäkuuhun.

TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

PN-1 & VSP El-Ubaid’s Sincerity Isis (VAL-1)

PU-2 Elamir Anjal Sahara Classic Habibi (VAL-2)

PN-2 & VET-VSP Japejukan Niin Nätti Jotta (VET-1)

PU-3 Baklava’s Special Edition (VAL-3)

PN-3 Tazillah Daniella (AVO-1)

PU-4 Sincerity Kalimantan Adair (JUN-1)

PN-4 Aziz Palmira (AVO-2)

TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

PU-1 & BIS Aziz Karim (VAL-1)
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TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

NUORTEN LUOKKA (12), UROKSET

1. Aile Ferdi Cesur Cem

1. Aziz Pacifico, eri, sa
2. MaLa’s Amal Amir Arijan Ibn Jato, eri, sa
3. Golden Desert’s Badir, eri
4. Soheil Nour Dhamir Khan, eri

PENTULUOKKA 7–9 KK (1), UROKSET

AVOIN LUOKKA (32), UROKSET

1. Davu Jumanji Levi Habib, kp, bis-pentu

1. El Hamrah Maher, eri, sa
2. Aziz Partam Al Aramika, eri, sa
3. Soheil Nour Chilion, eri, sa
4. Salmanazar Abdul Curly, eri, sa

JUNIORILUOKKA (14), UROKSET

KÄYTTÖLUOKKA (4), UROKSET

1. Sincerity Kalimantan Adair, eri, sa pu-4
2. Aziz Qasabe, eri, sa
3. Aziz Qaseem Al Aramika, eri, sa
4. Elamir Gypsy Power, eri, sa

1. El Hamrah Hakeem Bharatiya, eri, sa
2. Hadayan Antares, eri, sa
3. Tazillah Fayzal Faris, eri
4. Uziduzit Hawksview Non Serviam Tomahawk, eh

TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

PENTULUOKKA 5–7 KK (1), UROKSET

TIIA PESONEN

RAIJA LUNDSTRÖM
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TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

VALIOLUOKKA (21), UROKSET

PENNUT 5–7 KK (3), NARTUT

1. Aziz Karim, eri, sa, pu-1, rop
2. Elamir Anjal Sahara Classic Habibi,

1. Aile Ferdi Cici Ceren, kp, vsp-pentu
2. Amiyat Esfandia
3. Aile Ferdi Cici Catharina

eri, sa, pu-2, sert -> fi mva

3. Baklava’s Special Edition, eri, sa, pu-3, vasert
4. Kirman Delfis, eri, sa
TIIA PESONEN

ELISA KOHTAMÄKI

PENNUT 7–9 KK (1), NARTUT

1. El Hamrah Birak Batal, eri, sa, vet rop
2. Asham, eri, sa
3. Qirmizi Jericho, eri, sa
4. El Hamrah Ezioh, eri, sa

1. Shamali Koublah al Rih Bint Ismah

ELISA KOHTAMÄKI

VETERAANILUOKKA (7), UROKSET

JUNIORIT (21), NARTUT
1. Valosalon Azazzabella Ameeria, eri, sa
2. Rudan Nediva, eri
3. Desierto Belleza Joya Eleganza, eri
4. Valosalon Auringonkukka Amoria, eri
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RAIJA LUNDSTRÖM

RAIJA LUNDSTRÖM

VALIOT (20), NARTUT

1. Aavatuulen Vania Valaija, eri, sa
2. Golden Desert’s Barakah, eri
3. Aziz Qismah, eri
4. Al Zubeyda Laila Aïcha, eh

1. El-Ubaid’s Sincerity Isis, eri, sa, pn-1, vsp
2. Wallaby’s Zakiyya Zayna, eri, sa, bis-sileä
3. Zarabis Qesarah, eri, sa
4. Sunfire Ghaliya, eri

AVOIN (36), NARTUT

VETERAANIT (12), NARTUT

1. Tazillah Daniella, eri, sa, pn-3, sert
2. Aziz Palmira, eri, sa, pn-4, vasert
3. Tazillah Antiokia, eri, sa
4. Zarabis Rosalia, eri, sa

1. Japejukan Niin Nätti Jotta, eri, sa, pn-2, vet vsp
2. Al-Dahab Bashirah, eri
3. Zarabis Oaisara, eri
4. Khalils Qadira a Qadar, eri

RAIJA LUNDSTRÖM

RAIJA LUNDSTRÖM

TIIA PESONEN

NUORET (7), NARTUT

KÄYTTÖLUOKKA (6), NARTUT
1. Dioskury Laralani Of Ghazal Alfarana, eri, sa
2. Al-Yasamin Samina, eri
3. Tazillah Fadia Farahnaz, eri
4. Shadmore Nimueh, eri
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TIIA PESONEN

ELISA KOHTAMÄKI

BIS PENTU

BIS-KASVATTAJA

BIS Davu Jumanji Levi Habib (oik.)
VSP Aile Ferdi Cici Ceren (vas.)

Desierto Belleza

TIIA PESONEN

ELISA KOHTAMÄKI

BIS-KÄYTTÖ

TIIA PESONEN

BIS Dioskury Laralani of Ghazal Alfarana
VSP El Hamrah Hakeem Bharatiya

BIS-SILEÄ
BIS Wallaby’s Zakiyya Zaina - val2, eri, sa
VSP Golden Desert’s Badwi - nuo, eri

BIS-VETERAANI
BIS El Hamrah Birak Batal
VSP Japejukan Niin Nätti Jotta
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Saluki show

PASI SOININEN
Cathy Smith valitsi Salukin show’n kauneimmiksi Aziz Karimin (VSP) ja El-Ubaid’s Sincerity Isiksen (BIS).

PU-2 Aziz Pacifico (NUO-1)

PN-1 El-Ubaid’s Sincerity Isis
(KÄY-1), BIS

PN-2 Aziz Leilah (VAL-1)

ELISA KOHTAMÄKI

PU-1 Aziz Karim (VAL-1), VSP

PU-3 Sincerity Kalimantan Adair
(JUN-1)

PU-4 Al Nafiseh Daulat (VAL-2)

PU-3 Aziz Palmira (NUO-1)

PN-4 Dioskury Laralani of Ghazal
Alfarana (KÄY-2)

UROKSET, PENNUT 5–7 kk (1)
1. Aile Ferdi Cesur Cem,

kp, pu 1-pentu, vsp-pentu

NARTUT, PENNUT 7–9 KK (1)
1. Shamali Koublah al Rih Ibn Ismah,

kp, pn 1-pentu, bis-pentu
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TIIA PESONEN

UROKSET, JUNIORIT (4)
1. Sincerity Kalimantan Adair,

kp, rop-juniori

2. Sincerity Kalimantan Archer
3. Amias Hadia Min Sahra
4. Quanmarra Kujuri

NARTUT, JUNIORIT (6)

RAIJA LUNDSTRÖM

1. Rudan Nediva, kp, vsp-juniori
2. Sincerity Kalimantan Aya, kp
3. Dix Dax Nadira al Nameela
4. Valosalon Apilafortuna Aidai

UROKSET, NUORET (15)
1. Aziz Pacifico, kp, pu-2, bis-nuori
2. Aziz Partam al Aramika, kp
3. Soheil Nour Dhamir Khan, kp
4. Aziz Pashedu, kp

NARTUT, NUORET (7)
1. Aziz Palmira, kp, pn-3, vsp-nuori
2. Al Zubeyda Laila Aicha, kp
3. Aziz Qismah, kp
4. Soheil Nour Diwa Daneen

RAIJA LUNDSTRÖM

UROKSET, AVOIN (14)
1. Tazillah Emilion, kp, vsp-avoin
2. El Hamrah Maher, kp, paras pää
3. Desierto Belleza Formula Ferrari, kp
4. Eirecogteil´s Tulloch Semillion, kp

NARTUT, AVOIN (26)
1. Wallaby´s Azbah al-Azalia,

kp, bis-avoin

2. El Hamrah Kayesha, kp
3. Zarabis Rosalia, kp
4. Wallaby´s Aayizah as-Sira, kp
- Qashani Jullanaar Al-Farsiya,
RAIJA LUNDSTRÖM

bis-desert bred

UROKSET, KÄYTTÖ (7)
1. Soheil Nour Caspian Al Bhazim,

kp, vsp-käyttö

2. Kirman Delfis, kp
3. Hadayan Antares
4. Shamali Jalalat Shamah

NARTUT, KÄYTTÖ (10)
1. El Ubaid´s Sincerity Isis,

kp, pn-1, bis-käyttö, bis

2. Dioskury Laralani Of Ghazal 		
Alfarana, kp, pn-4
3. Heart & Soul JP Phlaenopsis, kp
4. Non Serviam Drakaina 			
Karkharodon, kp
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PASI SOININEN

UROKSET, VALIO (14)
1. Aziz Karim, kp, pu-1, bis-valio, bis
2. Al Nafiseh Daulat, kp, pu-4
3. Elamir Classic Souvenir, kp
4. Baklava´s Special Edition, kp

NARTUT, VALIO (26)
1. Aziz Leilah, kp, pn-2, vsp-valio
2. Kirman Floria, kp
3. Soheil Nour Aimee, kp
4. Zarabis Qesarah, kp

RAIJA LUNDSTRÖM

- Wallaby´s Zakiyya Zayna, bis-sileä

UROKSET, SENIORIT (1)
1. El Hamrah Gabbar,

kp, vsp-seniori

NARTUT, SENIORIT (11)
1. Al-Dahab Bashirah, kp, bis-seniori
2. Japejukan Niin Nätti Jotta, kp
3. Sunfire Fahimah Al-Nil, kp
4. Non Serviam Anima Divina, kp

ELISA KOHTAMÄKI

UROKSET, VETERAANIT (3)
1. El Hamrah Birak Batal,

kp, bis-veteraani

2. El Hamrah Ezioh
3. Qashani Shahin al-Hasa,

vsp-desert bred

NARTUT, VETERAANIT (7)
1. El Hamrah Elham,

kp, vsp-veteraani

2. Aziz Xanom,

kp, näyttelyn vanhin

TIIA PESONEN

3. Khalils Qadira A Qadar
4. Tazillah Indra Kailani,

bis-particolor

UROKSET, KOTIKOIRALUOKKA (4)
1. Aziz Neelam, bis-kotikoira
2. Sadaqa Kassar al Alb Ibn Sarif
3. Golden Desert’s Baddar
4. Shadmore Lancelot

NARTUT, KOTIKOIRALUOKKA (2)
1. Soheil Nour Amelie, vsp-kotikoira
2. Khaireddin Udaysah
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ELISA KOHTAMÄKI

TIIA PESONEN

JÄLKELÄISLUOKAT (2)

1. El Hamrah, kp, bis-kasvattaja

1. El-Ubaid´s Sincerity Isis, kp, bis-jälkeläisryhmä

PEDIGREELUOKKA (2)

BIS-SILEÄ

1. Yashars Dairouh Ibn Uqir, Soheil Nour Boulboul,
Golden Desert’s Baddar, kp, bis-pedigree

Wallaby’s Zakiyya Zaina, VSP Golden Desert’s Badwi

BIS-PARTICOLOR

BIS DESERT BRED

Tazillah Indra Kailani

Qashani Jullanaar al-Farsiya, VSP Qashani Shahin al-Hasa

ELISA KOHTAMÄKI

TIIA PESONEN

KASVATTAJALUOKAT (16)

TIIA PESONEN
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TIIA PESONEN

RAIJA LUNDSTRÖM

PARAS PÄÄ
El Hamrah Maher.

PARILUOKKA
1. Eirecogteil’s Seaman’s Shot & Vapours
Kianah, bis-pari

TIIA PESONEN

El Hamrah Maher & El Hamrah Majeeda –
Uziduzit Hawksview Non Serviam Tomahawk
& Imran Elnaz Habibi –

NÄYTTELYN VANHIMMAT

RAIJA LUNDSTRÖM

Aziz Xanom (13 v.) & El Hamrah Birak Batal (13 v.)

LAPSI & KOIRA

SENIOR HANDLER (3)

1. Ninja Sarkkinen & Pirkko
bis-lapsi&koira

1. Johanna Majoniemi,

bis-senior handler

2. Carola Nordenstedt
3. Pirjo Järvinen

JUNIOR HANDLER (2)
1. Reetta Kauppinen & Santeri,

bis-junior handler

TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

2. Ella Blomqvist & Ania
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tuomarikommentit

Cathy Smith
teksti cathy smith käännös anne lipponen

E

nsimmäisenä haluan kiittää
näyttelytoimikuntaa ja Suomen
Salukikerhon jäseniä kunniasta tulla arvostelemaan erikoisnäyttelyynne yhdessä Karin
Hedbergin kanssa. Onnittelen näyttelytoimikuntaa hyvin järjestetystä ja sujuvasta salukiviikonlopusta. Tämä oli
varmasti yksi parhaista erikoisnäyttelyviikonlopuista, joihin olen koskaan
osallistunut.
Olin iloinen nähdessäni niin suuren
osallistujamäärän, lauantain erikoisnäyttelyssä 106 narttua ja sunnuntain Saluki
Show’ssa 69 urosta. Vaikka työmäärä oli
ajoittain uuvuttava, oli miellyttävä kokemus saada arvostella niin monta salu-

kia viikonlopun aikana. Tämä oli ensimmäinen kerta kun arvostelin Euroopassa
FCI:n säännöillä.
Haluan onnitella näytteilleasettajia
heidän hienosta asenteestaan ja hyvästä
urheiluhengestä tavassa, jolla päätökseni
otettiin vastaan; jotkin päätökseni olisivat jonakin toisena päivänä voineet olla
erilaisia.
Minun on myös erityisesti kiitettävä
ahkeria kehäsihteerejäni, kirjoittavaa kehäsihteeriäni Sari Lamminmäkeä ja pyörittävää kehäsihteeriä Maija Henttosta
(lauantaina) ja Sirkku Ingervoa (sunnuntaina), jotka pitivät minut hyvässä
järjestyksessä niin, että saatoin keskittyä
vain salukien arvostelemiseen.

Viikonlopun aikana arvostelemissani salukeissa oli muutamia virheitä.
Joillakin oli hieman lyhyt tai suora olkavarsi, toisilla oli ongelmia ahtaan ja löysän etuosan kanssa. Tästä on nähtävästi
tulossa maailmanlaajuinen ongelma rakkaassa rodussamme. Jotkut arvostelemistani salukeista eivät olleet niin vakaita
edestakaisissa liikkeissä kuin olisin toivonut. Yleisesti ottaen olin vaikuttunut
siitä laadusta ja kunnosta, jossa arvostelemani salukit esitettiin.Takaosat olivat
hyviä lukuunottamatta niitä, joiden sääri
oli turhan pitkä makuuni. Suurimmaksi
osaksi päät olivat miellyttäviä, enkä havainnut vikaa purennoissa enkä tassuissa. •

Vaikutelmiani salukien erikoisnäyttelyistä
Suomessa 10.-11.7.2017
teksti karin hedberg käännös micaela lehtonen

I

lahduin suuresti kaksi vuotta sitten saadessani kutsun saapua arvostelemaan salukeja näyttelyynne.
Edellisestä kerrasta on jo useita vuosia enkä ole aikoihin käynyt Suomessa
näytteilleasettajana tai katsojanakaan.
Odotin siis suuresti ja valtavan uteliaana kerhonne 30-vuotisjuhlanäyttelyä ja
sen lukuisia salukeja. (Se sattui vieläpä
osumaan samaan vuoteen kuin itse juhlistin 40 vuotta salukikasvattajana – ensimmäinen pentueeni syntyi 6.7.1977!)
Molemmat näyttelypäivät olivat erinomaisesti järjestettyjä ja meistä pidet-

tiin erittäin hyvää huolta Suomen vierailumme aikana. Jopa sää oli (pääosin)
suosiollinen. Kaikki näytteilleasettajat
käyttäytyivät hyvän urheiluhengen mukaisesti. Lämmin kiitos myös osaaville
kehäsihteereilleni.

Lauantaina arvostelin virallisen erikoisnäyttelyn urokset sekä joitakin finaaleja, Best In Show’n mukaan lukien.
Kaksi urospentua ja 94 aikuista urosta oli ilmoitettu, joista esim. avoimessa
luokassa 32 kpl ja valioluokassa 22 kpl!

Joitakin kommentteja
luokista ja sijoituksista

Urosten junioriluokka (16 ilmoitettua,
joista paikalla 14, kaksi SA:ta)

Olette kaikki saaneet arvostelunne,
mutta koska minulla ei niitä ole, seuraa tässä ulkomuistista muutamia kommentteja eri luokista ja joistakin sijoittuneista koirista.

Luokan voitti ihana musta grizzle
Sincerity Kalimantan Adair (joka
myös voitti luokkansa seuraavana päivänä, tuomarina Cathy Smith). Ihastuin
siihen suuresti. Sillä oli kaunis pää ja tyySaluki 19

pillinen ilme, erinomaiset rungon mittasuhteet, kaunis karva, ja se oli ikäisekseen hyvin kehittynyt ja liioittelematon.
Se liikkui pehmeästi ja maatavoittavasti,
sopivan ryhdikkäästi ja se kantoi häntänsä hyvin. (Se sijoittui molempina päivinä
myös Paras uros -kehässä, ollen minulla
neljäs ja Cathylla kolmas.)

Luokkavoittaja SA:lla oli mustahapsuinen punainen El Hamrah Maher. Se
oli katseenvangitseva, sillä oli kaunis
urosmainen pää, hyvä runko ja hyvät
liikkeet. Toisena SA:lla oli puhutteleva
fawn Aziz Partam Al Aramika, joka
muistutti kovasti veljeään Pacificoa, joka
voitti nuorten luokan.

Nuorten luokka (12 ilmoitettua, kaikki
paikalla, kaksi SA:ta)

Käyttöluokka (4 ilmoitettua, kaikki
paikalla, kaksi SA:ta)

Tässä luokassa laatu oli kirjavampaa. Ensimmäiseksi, SA:n kera, sijoittui harmonisesti rakentunut fawn Aziz
Pacifico, puhutteleva, klassista mallia oleva uros. Sillä on kaunis ylälinja ja monia hienoja rodunomaisia yksityiskohtia, esim. pää, ilme ja tassut.
Toisena, SA:n kera sekin, oli kermanvärinen Mala’s Amal Amir Arijan Ibn
Jato, josta niin ikään pidin paljon. Se on
hohdokas ja itsetietoinen kaunislinjainen nuori uros, jolla on näyttävä sivuliikunta. Kaunis turkki.

Neljä mustaa (bl/tan, bl/fawn, tricolour)
osallistujaa, kolme hapsullista ja yksi sileäkarvainen. Voittaja SA:n kera oli El
Hamrah Hakeem Bharatiya ja toisena,
sekin SA:lla, oli Hadayan Antares.

Avoin luokka (32 ilmoittautunutta,
kaikki paikalla, neljä SA:ta)

Tämä lukumäärällisesti iso luokka oli
laadultaan hyvin vaihteleva. 18 koiraa
sai ERI:n, usea EH:n tai H:n ja yksi T:n.
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Valioluokka (22 ilmoitettua, kaikki
paikalla,kuusi 6 SA:ta)

Ei todellakaan ollut helppoa valita
tämän luokan monista upeista osallistujista. Monet niistä, myös ne joita en voinut sijoittaa näin kovatasoisessa luokassa, säilyvät muistoissani, ja muistelenkin
luokkaa suurella mielihyvällä. Luokan
voitti ansaitusti fawn Aziz Karim, joka
voitti myös Parhaat Liikkeet -kisan ja oli
sen lisäksi Paras uros ja ROP/BIS. Siinä
oli ihanaa karismaa, se oli arvokas ja ystävällinen, sillä oli tyypillinen ilme, kau-

nis ryhti, ja erittäin puhutteleva, energinen ja halukas, mutta samalla pehmeä ja
maatavoittava sivuliikunta. Toisena SA:n
kera oli PU-2, sertillä ja Suomen muotovalion arvolla grizzle Elamir Anjal
Sahara Classic Habibi, näyttävä ja itsetietoinen uros jolla oli hyvämuotoinen
pää, ylpeä ilme ja maatavoittavat liikkeet. Kolmas SA:lla oli PU-3 varasertillä eli hyvin puhutteleva musta grizzle
Baklava’s Special Edition – hyvin tasapainoinen kokonaisuus, kaunis pää ja
ilme, harmoniset liikkeet. Neljäs SA:lla
oli kermanvärinen Kirman Delfis, klassista mallia oleva uros, jolla oli erinomaiset mittasuhteet, kaunis ilme, erinomainen pigmentti ja pehmeä, tyypillinen
sivuliikunta. Kaksi muutakin urosta saivat SA:n: musta grizzle Elamir Classic
Souvenir ja golden Kirman Dominius.
Veteraaniluokka (8 ilmoitettua, 7
osallistujaa, neljä SA:ta)

Pääosin hieno luokka! Voittanut veteraaniuros, 11-vuotias kermanvärinen El
Hamrah Birak Batal, oli suunnattoman kaunis ja säteili arvokkuutta ja itsetietoisuutta. Sillä oli hyvin kaunis ilme,
erinomainen pigmentti ja tyypilliset liikkeet. Se oli ikäisekseen hyvin säilynyt.

Saluki Show
Sunnuntaina arvostelin nartut epävirallisessa näyttelyssä. 1 narttupentu ja 83
aikuista narttua oli ilmoitettu. Odotin
kauttaaltaan parempaa laatua, sillä salukinartut ovat usein olla uroksia parempia. Tässä näyttelyssä ne kuitenkin vaihtelivat yleisesti ottaen enemmän niin
laadun kuin kunnon osalta. Kuitenkin
mukana oli monia hyvin puhuttelevia
salukinarttuja, jotka edustivat erilaisia
mutta rotutyypillisiä tyyppejä.
Junioriluokka (6 ilmoitettua, kaikki
paikalla, kaksi kp:tä)

Luokan voitti deer grizzle Rudan
Nediva, kp, hyvin kasvanut klassinen narttu, tyyppiä, jota harvoin enää
näkee (ainakaan Ruotsissa). Kaunis pää
ja ilme. Toisena, kp:llä, oli musta grizzle
Sincerity Kalimantan Aya, jonka pentueveli voitti junioriluokan edellisenä
päivänä. Suloinen narttu, jolla oli hienot
mittasuhteet, feminiininen pää ja ilme.
Nuorten luokka (7 ilmoitettua, kaikki
paikalla, kolme kp:tä)

Ensimmäiseksi kp:llä sijoittui erittäin puhutteleva kermanvärinen Aziz
Palmira, jonka veljiä arvostelin edellisenä päivänä. Hyvin kaunis ja tasapainoinen narttu, jolla oli loistava ilme ja
pigmentti. Toiseksi, kp:n kera, sijoittui
toinen hyvin puhutteleva, tasapainoinen musta grizzle narttu, Al Zubeida

Laila Aïcha, jolla oli kaunis pää ja ilme,
erinomainen ylälinja ja hienot liikkeet.
Kolmas, myös kp:lla, oli bl/silver Aziz
Qismah, näyttävä ja elegantti narttu,
jolla oli kiiltävä musta karva, hyvin kehittynyt etuosa, hieno ryhti ja joka liikkui erittäin hyvin. Näistä kolmesta pidin
todella paljon!
Avoin luokka (26 ilmoitettua, 22
osallistujaa, neljä kp:tä)

Iso luokka, jossa laatu oli vaihteleva.
Ykköseksi kp:llä sijoittui kermanvärinen
Wallaby’s Azbah Al-Azalia, joka oli
hyvin puhutteleva tasapainoinen narttu,
jolla oli hyvänmuotoinen sopivan syvä
ja pitkä rintakehä, hyvä vyötärö, tyypillinen ylälinja, tasapainoiset kulmaukset
edessä ja takana, miellyttävä ilme, pehmeät ja maatavoittavat liikkeet sekä sopiva ryhti. Olin hyvin ihastunut siihen
ja siitä tuli myöhemmin avoimen luokan
BIS. Toiseksi kp:n kera tuli kermanvärinen ja valkoinen El Hamrah Kayesha,
joka myös oli erinomaista tyyppiä, feminiininen ja tasapainoinen, kaunis
ilme, ihanat leveät reidet, harmoniset
kulmaukset.
Käyttöluokka (10 ilmoitettua, 9
osallistujaa, neljä kp:tä)

Käyttöluokka oli positiivinen yllätys!
Luokkavoittaja (ja myöhemmin Paras
narttuni ja ROP/BIS Cathy Smithillä)
oli musta grizzle El-Ubaid’s Sincerity

Isis. Se osoittautui samaksi nartuksi, joka edellisenä päivänä oli osallistunut valioluokkaan ja oli tuolloin ollut
Paras narttu Cathylla (ja VSP minulla).
Erittäin puhutteleva ja hyvin liikkuva
narttu, ja itse asiassa yksi harvoista, joka
liikkui rotutyypillisesti ja terveesti joka
suunnasta. Se osoittautui lisäksi voittaneen junioriuroksen emäksi. Minua
ilahduttaa erityisesti, että tällä nartulla
on tarvittavat tulokset käyttöluokkaan,
sillä kuulun niihin, jotka ylistävät periaatetta, että salukin tulee täyttää vaatimukset niin beauty- kuin performance-saralla, toisin sanoen olla sekä kaunis
että funktionaalinen. Toisena kp:llä oli
toinenkin puhutteleva hyvärakenteinen
grizzle, Dioskury Laralani of Ghazal
Alfarana, joka lopulta oli PN-4! Toisin
sanoen kaksi käyttöluokan nartuista
”voittajapallipaikoilla”!
Valioluokka (13 ilmoitettua, 11
osallistujaa, neljä kp:tä)

Luokan voitti fawn Aziz Leilah, Aziz
P-pentueen puolisisar. Ihana, klassista ja
tasapainoista mallia oleva narttu. Kova
kilpailija Paras narttu -kehässä, mutta
joutui lopulta tyytymään kakkossijaan
finaalissa. Toisena kp:llä oli mustahapsuinen fawn Kirman Floria, sekin klassista tyyppiä.
Senioriluokka 7-10 vuotta (11
ilmoitettua, 9 osallistujaa, neljä kp:tä)

Ykköseksi kp:llä nousi vahva
mutta elegantti musta grizzle narttu, jolla oli arvokas
ilme ja tasapainoinen pää, ihanat liikkeet. Melkein 10-vuotias. Toiseksi tullut 8-vuotias
Japejukan Niin Nätti Jotta
oli myös täysin minun makuuni, kermanvärinen ja linjakas.
Veteraaniluokka yli 10 vuotta
(8 ilmoitettua, 5 osallistujaa,
kaksi kp:tä)

Luokkavoittaja oli melkein
11-vuotias black fringed fawn
El Hamrah Chamed, toisena 13-vuotias bl/silver Aziz
Xanom.
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Yleisvaikutelmia
Haluan suuresti kiittää esittäjiä/omistajia siitä, että esitettyjen koirien hampaat
olivat pääosin hyvin hoidettuja ja puhtaita! Toki joukossa oli yksittäisiä koiria,
joiden olisi hyvä käydä ”hammashygieenikolla”, mutta oli ilo avata niin monen
koiran suut ja nähdä hienoja, puhtaita,
valkoisia hampaita, myös vanhemmilla
koirilla!
Kaikilla oli mukavat luonteet.
Muutamat olivat rotutyypillisen vastahakoisia antautumaan täysin vieraan ihmisen tutkittaviksi, mutta ei kovin moni.
Jotkut koirista olivat tottumattomia ja
siksi hieman epävarmoja. Useimmat
käyttäytyivät kuitenkin täysin tyypillisesti ja ihanasti.
Monilla oli rotutyypillinen, harmoninen ja pehmeä askellus sivusta katsottuna. Melko suorat tai hyvin suorat olkavarret olivat kuitenkin yleinen näky
ja niissä tapauksissa ei optimaalinen askelpituus tietenkään aina ollut mahdollinen. Aika monilla salukeilla oli huolimattomat etuliikkeet. Koiran kunto
ja sen saaman liikunnan muoto voivat joissakin määrin vaikuttaa tähän.
Kasvattajana tai omistajana ei kuitenkaan voi ”rakentaa koiriaan uusiksi”.
Saluki ei kuitenkaan saa tulla niin etupainoiseksi, sillä olisi ankanrinta tai bokserin tai jonkun muun rodun etuosa.
Kasvattajina ja tuomareina meidän
tulee kiinnittää enemmän huomiota ylälinjoihin. Toivottu rotutyypillisen harmoninen, ei liioiteltu eikä katkonainen
”kurvikkuus”, joka alkaa kevyesti kaartuvasta kaulasta jatkuen kaulan kiinnitykseen (joka ei saa olla liian suora) ja siitä
säkään ja selkään, lanneosaan ja ristiin,
päättyen alas kiinnittyneeseen pitkään
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häntään, on usein puutteellinen yhdestä tai useammasta kohdasta. Säkä ei saa
olla liian korostunut. Selkälinja ei missään nimessä saa olla täysin litteä, muttei
myöskään karppimainen. Sivusta nähtävän lanneosan kohdalla olevan kevyen kaaren tulee muodostua lihaksistosta.
Toivottua sulavan karteen jatkoa ei kuitenkaan muodostu, mikäli lanne päättyy
liian jyrkkään ristiin.
Monilla salukeilla oli hyvin jalot
päät, mikä on näyttävää, mutta toisinaan minua häiritsivät liian kapeat kuono-osat. Ei vain alaleuan vaan myös koko
kuono-osan tulisi olla paremmin kehittynyt, myös yläleuan. Tätä esiintyi usein
yhdessä liian matalan otsapenkereen
kanssa. Kasvattajina meidän tulee pitää
tämä mielessä valitessamme jalostuspartnereita koirillemme, jottemme tuplaa kyseistä virhettä. Pitkällä tähtäimellä tämä saattaa vaikuttaa myös purentaan
ja hampaiden asettumiseen. Ennen kenties näki täyteläisempiä kuonoja, mutta
tuolloin ne olivat usein yhteydessä karkeisiin kalloihin ja/tai liian korostuneisiin otsapenkereisiin. Kohtuullisuus on
avainsana.
Jotkin salukiurokset olivat kauttaaltaan liian raskaita minun makuuni. Se oli huolestuttavaa. Urosten tulee
toki olla maskuliinisia, mutta ei raskaita. Joillakin ei vielä vanhoilla uroksilla
oli liian mittavat rintakehät ja toivotut
kuroutuneet alalinjat olivat kadonneet
(tai kenties niitä ei koskaan ollutkaan?)
ja jotkin näistä olivat myös liian pulskassa kunnossa. Toki oli myös niitä samanikäisiä, jotka olivat liian ohuita ja
alikehittyneitä.
En tiedä tarkalleen kuinka monta sileäkarvaista salukia osallistui. Näiden jou-

kossa oli useita, muttei niin montaa kuin
olin toivonut, jotka minun silmiini olivat erinomaista rotutyyppiä.
Mitä tuli niihin melko lukuisiin ”aavikkosalukeihin” jotka oli ilmoitettu
tähän näyttelyyn, yritin kuvailla niitä
arvosteluissani niin objektiivisesti kuin
mahdollista, ts. mikä niissä mielestäni
oli tyypillistä salukille ja mikä ei: esim.
päät, ilmeet, mittasuhteet, värit jne. Sen
lisäksi tuli anatominen arvostelu, jossa
saatoin todeta useilla niistä olevan selviä puutteita, kuten esim. hirvenkauloja, etuasentoisia lapoja, suoria olkavarsia,
liian kulmikkaat ja karppimaiset lanneselät, joissa oli selkänikamia näkyvissä,
erittäin jyrkkiä ristejä ja liian korkealle kiinnittyneitä häntiä, jotka kannettiin liian korkealla selän yli kaartuneina.
Melkein kaikki nämä kuitenkin esitettiin esimerkillisesti ja ne olivat helposti käsiteltävissä. Mutta laatuarvostelussa
oli hyvin vaikeaa antaa enemmän kuin
H:ta, T:tä tai (joskus) EH:ta. Näin vaikka olin aika ”kiltti” arvosteluissani ja
laatuarvostelujen rajanvedoissa. Olisin
myös voinut antaa joillekin Hylätyn (perustuen epärodunomaisuuteen ja anatomisiin puutteisiin).
Voisin lisätä että olen opiskellut rotuamme vuosien ajan ja myös ollut hyvin
kiinnostunut sen historiasta ja kiehtovasta alkuperästä. Uros, jota käytin ensimmäiseen pentueeseeni 1977 oli esimerkiksi Kuwaitin tuonnin pojanpoika ja
sen takana oli myös useita muita linjoja, joissa alkuperäiset Englantiin tuodut
kantakoirat olivat varsin lähellä. Mutta
ne eivät näyttäneet sellaisilta, kuin monet
tässä näyttelyssä näkemäni ”aavikkosalukit”. Toki tiedämme, että salukin alkuperäalue on hyvin laaja. •
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