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Dubbelseger för
Baklava’s Ushid

Salukibladet gratulerar Linda
och Magnus Arbliden till en fantastiskt fin prestation med sin
hund: C.I.B. Nord, DK, NO, SE
UCh SE LCCh SBIS Baklava’s
Ushid, ”Izor” som nu tilldelas
Årets Saluki 2010 samtidigt som
han återigen kammar hem titeln
Årets Saluki kombinerat 2010.
Detta har ingen hitintills lyckats
med sedan Årets Saluki kombinerat infördes d v s där båda
aktiviteterna räknas samman;
utställning och lure coursing.

Linda och Mangan
med Izor vid hamnen

Salukibladet åker ut till Hönö för en intervju
hemma hos familjen. Hönö ligger utanför Göteborg och med en färjetur på cirka 12 minuter
når man Öckerö kommun där Hönö är en av
öarna som finns i kommunen.
Hemma hos Linda och Mangan i deras stora
hus bor även två andra Salukis som hälsar
på mig när jag kommer. Det är Izors kullbror
Uqir, ”Zorro” och Izors son Velino även kallad
”Azlan” och alla uppfödda av Monica Nilsson,
kennel Baklava.
Nu i janauri ligger deras hus inbäddat i snö
med utsikt över havet och med en lite infrusen småbåtshamn får man ändå känslan av
svensk skärgård när den är som bäst.

Izor och Zorro som små valpar

Vi sätter oss i köket med en kopp kaffe och
alla tre hundarna runt omkring oss, för att försöka fånga in ett år, som måste ha varit helt
otroligt att få uppleva för familjen Arbliden vars
salukis är deras allra första.

Den lilla busiga grå

”Izor”, som familjens stjärna kallas, var en av
tre hanvalpar hos kennel Baklava och den
enda gråa valpen. En färg de absolut inte ville
ha först, men denna gråa valp gjorde alltid
stort intryck när de var på kennelbesök hos
Monica, och till slut kunde de inte motstå honom.

”Liten och oemotståndlig”
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Han var framåt och busig och försökte ofta hitta hålen ut ur rastgården som liten. Idag som
femåring (fyller 5 år 27 januari) älskar han att
lekfullt busa med sin son Azlan i högsta fart
och springer på lure coursingfältet som få.
Att låta Izor springa lure coursing var ett val
som de inte ångrar - kan vi alla förstå med facit
i hand.

Förra året var Baklava’s Ushid, ”Izor”,
också Årets kombinerade så då måste
jag börja fråga om det varit en medveten satsning i år att fortsätta med både
utställning och lure coursing?

- Vi tänkte att Izor bara skulle få fem starter på
lure coursing och att vi istället skulle satsa lite
mer på utställningar, säger Linda och Mangan.

Det ska börja övas i tid - Izor tränar på stegen

Baklava’s Ushid med sin bror Baklava’s Uqir
och sin son Baklava’s Velino
Grattis! Det har ju verkligen gett resultat! När började ni förstå att han låg
högt upp i toppen på Årets salukilista?
- När vi såg att han ledde på halvsårslistan
kände vi att vi ville försöka satsa fullt ut på utställning.

- Det är ju inte lätt då det är stor konkurrens
i championklassen med många fina championhanar som visas. Det första man måste är
ju att vinna championklassen och bara det är
ju stentufft! Och sen ska man tampas med resten av ck-hundarna i bästa hane och slutligen
också slå den bästa tiken om man vill bli BIR.

Bästa resultaten
Vilka är hans fem bästa resultat 2010
från utställningsringen?

- Det måste jag gå tillbaka och titta på. Poängen på listan styrs ju av hur många hundar
som är anmälda och man får ju också ett extra poäng för varje champion man slår. Men
om jag tar hans BIR 2010, så var årets första
SvVK utställningen i Strängnäs i februari och
det var faktiskt första gången Mangan ställde
Izor och det var roligt att det slutade med ett
BIR. Det var tyska Dagmar Hintzenberg-Freisleben, Sawahin Salukis, som dömde och det
var många deltagande salukis.
- BIS:et på Salukiringens rasspecial i Tångahed för Karen Fisher, Ruweis Saluki, England.
- BIR och BIG-3 för Tatjana Urek, Slovenien på
SKK Nationella i Tvååker.

Huvudstudie av Izor

- BIR, helgen efter, i Alfta på SKK nationella
för Tanya Alhman-Stockmari, Finland.
- Årets sista BIR och även BIS-2 var SvVK Axevalla för Lyn Appleby, England.
- Bästa hane för Eva Andersson, Amiyat Salukis, på Salukiringens rasspecial i Lekåsa och
det är extra roligt då man får en fin placering
av en salukiuppfödare.
- Placerad för rasspecialisten Mary Parker,
Classicus Salukis i England, när hon dömde
på rasspecialen på Lövudden. Då som femte
bästa hane
- Övriga placeringar har varit BIM på My Dog
SKK INT för Marion Spavin, England, BIM för
Henrik Johansson Västerås SKK Nat, BH-2
både på SvSR och SKK INT i Österbybruk,
BH-2 SvVK Vallentuna, BH-4 SKK Nat Borås,
BH-R SvVK Tångahed, BH-4 SKK INT Askersund.

Minns Axevalla
Är det någon utställning under året
som ni kommer ihåg speciellt?
Spontant säger Linda – Axevalla!
- Det var ju fantastiskt roligt då det var hans
sista utställning för året och att då få åka hem
med BIR och BIS-2!

Ni valde bort Stora Stockholm – årets
absolut sista möjligt att placera sig för
Izor. Varför?

- Den hade vi aldrig med i vår planering. Faktiskt inte ens i början av året eftersom vår

Baklava’s Ushid på språng

dotter Lina fyller i december och 2010 10 år.
Dessutom låg utställningen endast sex dagar
innan julafton.

Tycker ni han har utvecklats exteriört?
Om jag tittar tillbaka var han placerad
6:a på Årets Saluki 2009 och nu 2010
går han in på första platsen. Eller är
det mer tillfälligheter som gjort att fler
domare just i år passat Izor och hans
salukityp bättre?
- Jag tycker han har utvecklats, ja det har han.
Han har landat mer i sig själv. Om jag ska förklara det mer så har han mognat, satt sig i sin
kropp, saker är mer på rätt platsen på något
vis.

- Det är svåra frågor! Vi är ju så nya båda två
på den här nivån av hundägandet även om
Mangan ju är uppvuxen med afghanhund i
familjen. Det är spännande - jag lär mig och
försöker lära mig nya saker hela tiden. Jag,
Linda, är inte så bra på att komma ihåg namn,
stamtavlor och så, medan Mangan är experten i familjen på det!

Han är också pappa till en valpkull
med sex valpar och en till på gång.
Vad tycker ni han har gett till sina
barn?
Izor har ju bara en kull så det är ju en svår
fråga att svara på. Men vi tycker i alla fall att

Magnus och Linda med Izor utanför deras hus
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Fortsättning på nästa sida

Fortsättning från föregående sida
de har fått vackra huvuden, är välkroppade
med goda rörelser och med fina salukitassar.
Dessutom har flera utav dem fått hans nyfikna
och busiga sätt.

Tycker ni han släktas mer på sin fars
sida (Nord UCh DK KLBCh SE LCCh
Volante’s Bizzarini) eller mors sida (
SE UCh Baklava’s Salima Harir)?
Vi tycker nog att han fått en hel del ifrån båda
två. Vad man däremot kan se är ju att många
utav Volante´s Bizzarini ”Brasses” avkommor
springer väldigt bra på LC och det gör ju definitivt Izor också. Även Izors avkommer verkar
sugna på LC vad vi sett än så länge.
Izor är en av de få svenska salukis som det
gjorts DLAtest på. Hur kom det sig att ni
valt lämna blod och sedan också analys?
När vi var i Norge på specialen 2009 så önskade de ju att så många som möjligt skulle lämna
blod för någon forskning i Finland och vi fann
ingen anledning till att inte lämna på alla våra
tre salukisar så det gjorde vi. När det senare
kom en förfrågan om att få använda Izor för
parning och också inför detta göra DLA test så
tyckte vi att det var okej.

Åker man på många utställningar så
som ni varit på under året som gått
kan det för vissa hundar bli lite tråkigt.
Och de lessnar och tappar gnistan.
Hur många utställningar har det blivit
och hur har det varit för Izor?

- Totalt har vi ställt ut honom 20 gånger i Sverige 2010. Jag vet att jag sa till Mangan någon
gång under sommaren, när det blivit intensivt
med flera helger i rad, att han behövde få
pausa lite. Han tappar gnistan lite om det blir
för mycket. Han är en hund som trivs hemma!
Hur väljer ni vilka utställningar ni åker på?
Vi åker på de utställningar vi tycker är mysiga
som t ex Tångahed, Lövudden och Helsingborg. Övriga utställningsresor planerar vi in
efter hur det stämmer med tiden och jobb.
Jag, Linda, jobbar varannan helg så det får ju

styra ibland. I familjen är det nog jag som ligger på bromsen gällande utställningsplanerna
och Mangan vill gärna gasa fullt ut!

Många gillar honom
Har ni någon känsla för vilka domare
som uppskattar Izor mest? Vilka är
hans största fördelar?

- I stort sätt alla domare skriver att han är
av ”utmärkt typ, vacker, välbalanserad med
mycket utstrålning”. Sedan står det i stort sätt
alltid: ”Rör sig utmärkt fram och tillbaka och
med lätta härliga rörelser från sida”.
- Han vet verkligen var han ska sätta ner sina
tassar så rörelserna är nog hans största fördel. Han är också av klassisk salukityp.

Domarberöm
Vilka lure coursingresultat har varit
hans bästa 2010?

- Givetvis i Jönköping, det internationella provet där han tog sitt kvalificerande cert, championtiteln och också sitt första CACIL. Han var
placerad tvåa efter tiken Ritzas Shakirah som
blev Årets Saluki på LC. Och sedan årets sista
prov i oktober, i Skottorp, som han vann med
88,5 poäng och sprang ett fantastiskt andra
lopp där domarna efteråt sa att det var ett av
det bästa salukilopp de någonsin sett.

Har det funnits någon/några speciella
personer som betytt mycket under
året för de fina resultaten?

Har ni tränat hundarna på något annat sätt
nu när det var utställning som ni ville satsa
lite mer på?
- Nej, det är det vanliga som att se till att de
får springa lösa, vi cyklar mycket på somrarna
och så blir det lite simning då det är lite svårare att hitta ställen att ha dom lösa på, eftersom
det är mycket sommargäster på vår ö.

- Först och främst Mangan, säger jag, Linda!
För Izor tycker det är roligt att springa med
husse i ringen! Och Monica förstås, Izors uppfödare, för att hon finns där och stöttar, vad
skulle vi göra utan henne? Sist men inte minst
Linda och Marie Frisén som utan deras hjälp
hade vi kanske inte varit där vi är idag med vårasalukis. De är två helt fantastiskt underbara
människor och nära vänner.

- När man ska satsa på lure coursing är det
viktigt att verkligen få upp konditionen så då
måste Izor få vara lösa mycket och springa
ordentligt. Han och sonen Azlan brukar verkligen ”raca” runt. Annars orkar de inte prestera
bra på LC-tävlingar.

Förra året svarade ni att era planer
för 2010 var att ta sista certet på lure
coursing för en championtitel och det
har ni lyckats med – Grattis!! Vad händer 2011?

- Vi ser till att livet är roligt för dom helt enkelt!
De ska trivas i vardagen och må bra. Vi har en
vän som brukar säga att om han skulle vara
hund i ett annat liv så skulle han vilja var hund
hemma hos oss.. haahaa..!
- Vi pysslar om dom, de sover i sängen med
oss om de vill och på kvällen när vi sitter i soffan så är hundarna alltid med oss. Men vi har
även matplats och vardagsrum som är hundfritt då vi också har vänner som är allergiska
och alla, vet vi ju, uppskattar inte en hundnos
i närheten då man ska äta!

- Nästa år 2011 blir det inte lika mycket, men
säkerligen då det gäller utställningsresor åker
vi till Tångahed, Lövudden och Helsingborg.

- Då det gäller lure coursing funderar vi mycket
på att åka på EM i Holland. Vi har hört att det
flera som tänker som vi, så det vore roligt att
vara med i ett stort salukilandslag vid EM med
Izor! Det skulle vara en jätterolig upplevelse.
- Vi har också lite resplaner på att åka utomlands och tävla LC, kanske då till Finland,
Danmark eller Tyskland. Izor blir förhoppningsvis pappa till sin andra valpkull nu i vår
och det ska bli roligt att följa den och vi har
börjat se på resor för att kunna åka upp till
Norrland en helg för att se på valparna.

Tack och lycka till vidare önskar Salukibladet!!

Izor visar sina färdigheter på LC fältet

Tar emot pris för årets kombinerat 2009
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Marie Frisén visar Izor på WW-10

