Svensk Boxer i backspegeln
En liten återblick gjord av Inger Tireland

Artikel 4
Kennel Boxzent registrerade sin första boxerkull 1967
Kenneln innehades av Gunnar och Solveig Hoffman. Kenneln startade upp sin verksamhet
med en kull som föddes den 25 september 1967. Fader var efter Ariolos Jäck undan Lolita
26763/65 (e Habanera Patrone u Akka (e Ruda Rivers Last Apache u Habanera Anitra).
Kenneln gjorde en del importer och producerade många framgångsrika boxer. Solveig berättar
med egna ord historien om kennel Boxzent. Gunnar var mycket aktiv i Boxerklubben under de
första decennierna. Han var exteriörbeskrivare och dömde en del inofficiella utställningar.
Gunnar Hoffman avled hastigt dagen efter utställningen i Hallstahammar 1999. Jag träffade
honom där och allting var som vanligt. Plötsligt var han bara borta ...

”Gunnar Hoffman till Minne
Boxersverige sörjer. En stor personlighet inom vår gemenskap har alldeles för tidigt lämnat
oss. Det gick snabbt. Bara ett par dagar innan hans bortgång hade jag förmånen att bli
uppringd av Gunnar. Som alltid kom samtalet in på flydda tider och jag blev då, liksom många
gånger tidigare, förbluffad över hans minne. Små detaljer fanns kristallklart i hans hjärna.
Gunnar hade varit i min bekantskapskrets sedan 50-talet. Dock inte som boxerälskare utan
som antagonist på fotbollsplanen. Vi spelade i var sitt lag i Stockholmsserien och möttes på
planen några gånger. Flera år senare dök ett bekant ansikte upp på en hundutställning och
båda gick vi och funderade över vem den andre var. Ett kort samtal och vi hade rett ut det hela.
GUNNAR. Inom rasen är vi skyldiga Dig ett stort TACK! Du inte bara levde med Dina boxer
utan Du delgav oss alla den enorma kunskap och Dina idéer och teorier, som alltid var väl
genomtänkta. Du hade även den goda förmågan att kunna skilja på sak och person. Vi två var
inte alltid helt överens i sak, men Du var ändå lika glad och hjärtlig, när vi möttes. Du var stor,
stark och ärlig i debatten. Din humor, Ditt alltid glada sätt spred sig till alla i Din närhet. Tack
Inger Tireland

138

Gunnar för dessa trevliga stunder och vi kommer för alltid att sakna Ditt härliga porlande skratt
runt ringarna. Tack för Din livsgärning och Ditt engagemang för vår ras. Våra tankar går nu till
Din familj, som självklart känner en stor saknad, men som ändock har minnet kvar av en god
make, älskad far och underbar bror.”
Ragnar Borgefors
Jag bad Solveig Hoffman berätta lite om Gunnar och hennes Boxerhistoria och den följer här:

40 år med boxer
Intervju med Solveig Hoffman, Boxzent’s kennel
sammanställd av Ewa Samuelsson-Highland i januari 2002
”Det här är en sammanställning som jag, Solveig Hoffman, gjort över alla de fantastiska år jag
och min make, Gunnar Hoffman, har upplevt tillsammans med rasen boxer. Med 72 kullar har
jag så fantastiskt mycket minnen om både framgångar och motgångar att det inte finns plats att
återge dem alla. Här är i alla fall ett axplock.
Vår första boxer köpte vi 1964. Varken Gunnar eller jag hade haft hund tidigare men Gunnars
morbror hade boxer varför det blev det naturliga valet. Det har vi aldrig ångrat!
Uppfödarna Kurt och Elisabeth Ljungholm kom hem till oss med två gula boxervalpar, bägge
hanar. Den ena blev kvar hos oss. Hans namn i stamtavlan var Escort men vi kallade honom
Bonso. 1½ år senare köpte vi vår första tik av samma uppfödare. Hon hette Lolita och senare
kom vi även att överta hennes mor, Akka. Akka var född 1962.
Vår

första

kull

föddes

1967

i

vår

tvårumslägenhet i Sköndal. Mor till den kullen
var Lolita och far var Ariolos Jäck, den
tidens ledande avelshund.
Ur den kullen behöll vi Boxzent’s
Bernadine som senare kom att paras med
Boxellas Yahoo vilket gav oss Boxzent’s
Princess Amour, som blev grunden till våra
Solveig med en ung NUCh Gremlin Mainly
Charm och Gunnar med en gammal Akka
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Det som drev oss och som gjorde uppfödararbetet så pass givande och stimulerande för oss
beror naturligtvis på många saker men en viktig faktor var den långsiktiga planeringen samt vårt
intresse för härstamningar.
D.v.s. avelsplaneringen. Vi gjorde aldrig en parning utan att tänka i flera led.
Vi försökte förbättra detaljer på lång sikt och naturligvis arbetade vi alltid för att få fram så
trevliga och snygga boxer som möjligt.
Under den här tiden, d.v.s. i slutet på 60-talet, var det mest svenskfödda hundar som
användes i avel och som förekom på utställningar.
Gunnar var mycket engagerad i Boxerklubben, som då kallades Boxer-gruppen, med olika
typer av uppdrag. Han värvades av Curt Ljungholm som var en av dem som var med och
startade Boxergruppen.
Den första importen vi tog in var NUCH Gremlin Mainly Charm och året var 1971.
Vår goda vän Karl-Erik Johansson (då även kallad ”Lill-Kalle”), nuvarande uppskattad
exteriördomare för rasen och alla andra raser med förresten, hade det året varit på Cruft’s.

NUCh Gremlin Mainly Charm

NUCh Gremlin Mainly Charm

I samband med det besökte han Gremlin-kenneln och tittade då ut Gremlin Mainly Charm
samt även en gul hane vid namn Gremlin Torenzo.
Gremlin Mainly Charm kom till oss 1971, tre månader gammal. Det är ett mycket starkt
minne jag har från denna tid; när vi hämtade Gremlin Mainly Charm på Arlanda. Där stod jag,
Gunnar och Karl-Erik Johansson på Arlanda den där dagen i maj. Ut ur reseburen kliver den
sötaste valp jag någonsin sett! Jag var så stolt och det var så spännande att ha tagit in sin
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första import. Vi hoppades att hon skulle ge oss och rasen något nytt och intressant. Det visade
sig senare att hon motsvarade alla våra högt ställda förväntningar. Hon blev en fantastisk
avelstik och dessutom hade hon fina framgångar i utställningsringarna och blev Norsk
Utställningschampion.
Som en parentes kan nämnas att Gremlin Mainly Charm var kullsyster med Gremlin Mere
Magic som gick i avel i England. Hon var bl.a. mor till GBCH Gremlin Summer Storm,
Englands då mest vinstrika tigrerade boxer. Han blev senare far till den väl använda GBCH
Tyegarth Famous Grouse samt den fantastiska hanen INTUCH FINUCH NUCH NORDV-83
Kitwe Out of the Blue.
Gremlin Mainly Charm parades med Treceder’s Mighty Dark och gav oss en fantastisk kull
med bl.a. Boxzent’s Charming Boonzeer, ”Uffe”, Boxzent’s Captain Courage samt
Boxzent’s Charlie Brown som blev BIR på Boxergruppen i Hagaparken som veteran. Alla tre
gick senare i avel.
Denna tik lämnade också Boxzent’s Madison Avenue (e. Benj’s Brandy of Five T’s) som
användes mycket i avel.

I augusti år 1971 kom Gremlin Torenzo kom till oss
Honom samägde vi med Karl-Erik Johansson. Gremlin Torenzo var nio månader gammal när
han anlände till Sverige. Det kom att visa sig att han skulle bli oerhört betydelsefull som
avelshund både för oss och för andra uppfödare här i Sverige. När han anlände till oss hade vi
flyttat till Märsta, till ett betydligt större boende än vår tvåa i Sköndal.
På Boxergruppens utställning i Jönköping 1972, för domare Axel Jacobsson och Peggy
Haslam, blev Gremlin Torenzo BIR. Han var bara unghund och det var en av hans första
utställningar så det var oerhört glädjande att det gick så bra!
Gremlin Torenzo fick hela 55 st. 1:a-pris med HP med sina avelsklasser genom åren! Under
de första åren där byttes två ut hela tiden så det var aldrig samma grupper. Det var ett himla
pusslande och en massa valpköpare som ställde upp och roligt var det!
Vi parade Gremlin Torenzo med Gremlin Mainly Charm men det blev aldrig något särskilt.
Däremot blev kombinationer mellan deras barn mycket framgångsrika, både som avelshundar
och som utställninghundar. Boxzent’s Charming Boonzeer (son till NUCH Gremlin Mainly
Charm) användes på Gremlin Torenzos döttrar och det föll mycket väl ut. Den mest framgångsrika avkomman efter Boxzent’s Charming Boonzeer var NUCH Boxzent’s Happy Face
som bl.a. blev BIG på SKK.
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tecknad av Thorsten
Andersson

KORAD Gremlin Torenzo

KORAD Gremlin Torenzo

Vår Boxzent’s Princess-Amour parades med Gremlin Torenzo år 1972 och gav oss en
fantastisk kull med bl.a. Boxzent’s Mountain Music. Det lustiga med Boxzent’s Mountain
Music var att vi hade sålt honom, men fick tillbaka honom för han var så jobbig! Han placerades
då om och det visade sig att han var en härlig hund som sedan fick både Cert och BIR på
Boxergruppens utställningar
I Märsta bodde vi granne med Peggie Ceder, kennel Habanera. Hon levde för sina boxer och
hon var en fantastisk människa som lärde mig otroligt mycket om valpningar och parningar. En
bättre mentor får man leta efter.
1976 flyttade vi till Handen där vi fortsatte vår uppfödning fram till 1992 då vi flyttade till
Västerhaninge, där jag fortfarande bor.

Delilas Amigo
Delilas Amigo
Boxzent's Mountain Music
Under slutet av 70-talet och i början av 80-talet utmärkte sig bl.a. NUCH Boxzent’s
Gentleman Jim (e. NUCH Keylins Romeo u. Boxzent’s M’amour). Han såldes som valp och
blev sedan omplacerad utan vår vetskap. När vi sedan tittade på honom så visade det sig att
han var en jättesnygg och supertrevlig hane! Vi fick ta med honom på utställningar och han
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hade fantastiska framgångar i slutet på 70-talet. Han vann bl.a. flera gånger BIR på
Boxergruppens utställningar!

NUCh Boxzent’s
Gentleman Jim

NUCh Boxzent's Caruso

NUCh Boxzent’s
Red Baron

NUCH Boxzent’s Red Baron (e. Boxzent’s Mountin Music u. Boxzent’s Champagne Lady)
utmärkte sig också mycket under 70-talet och även i början på 80-talet. Han vann bl.a. BIS på
SKK i Nyköping 1979. Det är ett oerhört starkt minne – när en av ens uppfödningar blir Best in
Show i sådan konkurrens!
I slutet av 70-talet och i början av 80-talet utmärkte sig vår tredje import från England –
Imprint of Winuwuk. Han lämnade många fina avkommor efter sig.
Det är dock inte bara roligt att vara uppfödare, bl.a. tog vi in en engelsk import, precis före
Imprint, som visade sig vara kryptorchid eller egentligen monorchid för han hade en på plats, så
att säga. Men det hjälpte ju inte oss och aveln här i Sverige... Det blev dyra pengar för en
sällskapshund.
1979 föddes vår härliga KORAD Boxzent’s Happy Feeling (e. Gremlin Torenzo u NUCH
Boxzent’s Happy Face) som kom att betyda mycket för oss i vår vidare uppfödning. Dessutom
blev hon BIR på Boxergruppen i början på 80-talet.
Ett starkt och roligt minne jag har från 80-talet var när vi åkte till England och tittade på British
Boxer Club. En oförglömlig upplevelse med möten med fantastiska hundar och människor.
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Under 80-talet tog vi också in vår sista
import från England – Hoffman Winuwuk.
En underbar röd hane som lämnade mycket
snygga och trevliga avkommor. Han blev
BIR på Boxergruppen i början av 90-talet.

SUCh KORAD Hoffman Winuwuk

Man kan säga att vi tog vår sista kull 1991 med ”återfall” 1998 och 2002. Mor till kullen som
föddes 1998 heter KORAD Turida’s Lot’s of Fun for Boxzent’s (e. Hoffman Winuwuk u.
Turida’s Gentle Touch). Den tiken har jag hemma tillsammans med en dotter ur den kullen,
Boxzent’s Funny Face (e. SUCH KORAD Tonantron Foreign Agent).
I kullen från 1998 föddes också SUCH KORAD Boxzent’s Flashback som vunnit Cert på
Boxerklubben och som dessutom, för närvarande, tävlas i Högre klass spår.
Tiken vi sparade ur denna kull, Boxzent’s Funny Face, parades med INTUCH SUCH
KORAD LP1 Roamaro Scotch Gold och fick en utmärkt kull med 7 valpar. Nu har jag inget att
gå vidare med längre själv men våra linjer finns på många ställen och jag hoppas att de skall
hålla för att leva vidare i kommande kullar hos andra uppfödare. T.o.m. kullen år 2002 har vi
alltså fött upp 72 kullar och lustigt nog visade det sig att den sist födda kullen, i rakt nedstigande
led, är släkt med vår allra första kull undan Lolita år 1967.
Man har bett mig om reflektioner över dagsläget och då vill jag säga att det är hemskt roligt att
se att så många arbetar bruks med våra boxer. På den negativa sidan kan jag väl säga att jag
tycker att det finns så många olika typer av boxer i Sverige idag men att en bra boxer borde gå
bra för samtliga domare.
Speciella hundar som gjort intryck genom åren är t.ex. NUCH Boxellas Yahoo – så mycket
hane och så härlig hund! En annan hane som gjort intryck är GBCH Ashgate Able Seaman of
Seefeld samt även INTUCH FINUCH NUCH NORDV-83 Kitwe out of the Blue – vilka
boxerhanar! En annan hund som gjort djupt intryck på mig var Hoffman Winuwuk.
Också en boxerhane med enorm karaktär och utstrålning! Sedan finns det en antal tikar som
genom åren gjort bestående intryck – den ena är GBCH Tonantron Glory Lass och den andra
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är INTUCH NORDUCH NORDV-97 SV-97-98-99-2002 LP1 KORAD Ringside’s Chanel. Vilka
tikar, vilken utstrålning och vilka lyckade avelsresultat! Extra roligt är det ju förstås att
Ringside’s Chanel är svenskfödd.
Något som präglar mina minnen från vår mest aktiva tid är att vi hade så fantastiskt roligt
genom åren! Uppfödarna hjälpte och stöttade varandra. Så många tokiga resor vi gjort till
utställningar, i bilar som knappt hållit ihop, bott på hotell och i stugor av minst sagt varierande
kvalitet. Fester och skratt och tokiga upptåg. En gång i Dalarna så hotade hotellet med att ringa
polisen för att vi skrattade så mycket! Vi har lärt känna så många härliga människor och vi har
fått möjlighet att få träffa och umgås med så många världskända profiler inom boxervärlden!
Några vi träffat är t.ex. Marion Fairbrother från Gremlin-kenneln, den mycket färgstarka
personligheten Felicia Price från Felcign-kenneln, Sheila Cartwright från Tyegarth-kenneln,
allihop från England. Förutom dessa har vi gjort så många trevliga bekantskaper runt om i
Sverige, Finland och Norge. En del av dessa har blivit våra nära vänner.
Detta är, som sagt, en sammanfattning över snart 40 år med boxer och det går inte få med
allt som har lämnat spår och intryck. Jag hoppas dock att det framgått att det varit fantastiska år
och jag önskar nuvarande och kommande uppfödare lycka till med att förvalta denna
fantastiska ras. I dagsläget har jag ingen som kan ta över och föra mitt kennelnamn Boxzent’s
vidare. Vi får se vad framtiden ger. "
Solveig Hoffman
Jag har ingen möjlighet att här redovisa alla
avkommor till KORAD Gremlin Torenzo här, men de
mest framstående finns redovisade i den nya
boxerboken ”Boxerns Historia”.
En måste jag i alla fall nämna och det är SLCh
Sugarline 44364/70 som erhöll inte mindre än 109
lydnadscertifikat!
Hennes mor var Boxzent's Why Not 26954/76 (e
Boxzent's Caruso u Bio-Bios Rose-Romy 30036/71
{e Ch Boxellas Yahoo u Bio-Bios Small Mery}).
Ägare var Maj-Britt Larsson, Eskilstuna. Maj-Britt
var en fantastisk person som arbetade med boxer
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SLCh Sugerline
och Maj-Britt Larsson

från 1947 till 2008 då hon avled i väntan på sin tur vid sidan av appellplanen under ett
träningspass.

Hennes närmaste vän Berith Elowsson nedtecknade en del av hennes

Boxerhistoria.

"En Grand Old Lady inom hundsporten har lämnat oss
Maj-Britt Larsson 1920-2008
Vår härliga, älskade Maj-Britt Larsson föddes i Näshult 1920. Hennes intresse för djur och
natur väcktes tidigt. I brist på annat försökte hon dressera grisarna på gården.
Maj-Britt Larsson var en av Sveriges mesta Boxerprofiler. Ingen har under så lång tid aktivt
genom sitt tävlande i olika grenar gjort reklam för rasen boxer. 1947-2008.
1947 tog Maj-Britt hand om omplaceringshunden Lord (e Kvicksunds Bosko u Kvicksunds
Mira) och blev sedan till sin bortgång 2008 rasen trogen. Hon började genast jobba med sin
hund. Delta i utställningar, köra bruks och lydnad, snart på Elitnivå.

Hon och hennes sambo

Helge Mikaelsson (bruksdomare) deltog i en uppvisningstrupp i Sverige och Norge. Hon deltog i
svenska landslaget i lydnad och så sent som hösten 2007 tävlade hon i Lydnadsklass III och
blev uppflyttad till lägre klass spår i maj 2007. En av hennes hundar kunde ha blivit Lydnadschampion 36 gånger.
Maj-Britt utbildade sig vid Hundskolan till instruktör och
arbetade som sådan till hon var drygt 80 år gammal inom
Lokala Kennelklubben i Eskilstuna, där många, många
med respekt och ömhet minns Maj-Britt och hennes
boxrar och den uppmuntran och det stöd hon gav till sina
elever.
Vid sin sida hade hon nästan hela tiden Helge (också
instruktör) och vi minns hur han med glimten i ögat
körde oss på appellplanen med ”aavdeelning frramåt M
´arrrsch” (han älskade att berätta om militärlivet!!).
Sedan Svenska Boxerklubbens lokalområde "MÖLO"
officiellt bildades 1989 fanns Maj-Britt alltid med i
styrelsen och ordnade träningskvällar och hon och
Hlege var oerhört starkt engagerade i klubbens
utställningsarbete.
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Maj-Britt 87 och Sunny i
spårskog

Maj-Britt hade alla detaljer klart för sig och visste alltid vad som skulle göras. Det går nog
inte att räkna ut hur mycket tid och energi de lagt ner på boxerklubben. Det mankera aldrig –
ingen rosett fattades.
Maj-Britt deltog med Lord i lydnadsdressyr inom Hemvärnets hundsektion redan 1947 och
hon deltog även i dragtävlingar grupp 1 och 2 med framgång.
Det här är hennes hundar: Lord f 1944 + Helges Lola f 1948, Thisbe f 1952 (egen
uppfödning), Saffran S65749/70 f 1969, SLCh KORAD Sugarline S44364/78 f 1978, Ploy´s
Zanna-Lie, f 1988, tävlade i Elitklass Lydnad, SLCh Ploy´s Pom Fritz f 1991, KORAD LP1 LP2
Pibox Nothing Compares to You - Sunny.
Sunny deltog på Boxer-SM 2005 där hon vann Lydnadsklass 1. (har aldrig sett ett så snyggt
fritt följ, de formligen flöt fram, IT:s anm), hon var även uppflyttad till lägre klass spår och
Josefine-Baker född 1999 deltog på Boxer-SM 2002 där hon tog silver som Bästa
Lydnadsboxer, men Jossan fick inte vara med så länge.

Det var på en lydnadskurs uppe på

klubben, EHDK (Eskilstuna Herr och Damklubb, som Helge sa) Eskilstuna Hund Dressyr Klubb
som Maj-Britt fick sin hjärnblödning. Där var de båda hedersmedlemmar och har varsin tavla på
väggen i klubbstugan + en tavla från en uppvisning.
Det var inte mycket, som var omöjligt för Maj-Britt, visst hade hon problem med ett ben och
med balansen. Jag var lite orolig när hon skulle ut ur tältet (hon och jag tältade, när vi var ute på
strapatser) då det ju är lite knepiga tältdukar i vägen.
I mars 2008 hade vi varit ute på lördag em och ställt i ordning för vår inofficiella utställning. Kl.
7 söndag morgon skulle vi vara där för att låsa upp. ”Väcker du mig kl. 5?” OK. Tredje gången
jag ringde svarade hon. Kom och hämta mig du. När jag kommer säger hon ”Det har hänt en
liten olycka – när du ringde snubblade jag på tofflorna och ramlade”. Vi måste ju låsa upp så
det blev att hon gick hela dagen på utställningen med bruten handled. ”Varför ska jag sitta i
timmar på akuten? Så typiskt Maj-Britt!"

Ett Minnespris i hennes ära delas ut av Svenska Boxerklubben
varje år till Årets Bästa Lydnadshund
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Kennel Doll Announces registrerade sin första kull
i Sverige 1968
Kenneln innehades av Jorunn
Birkeland-Mäland. Kenneln startades
och avslutades i Norge. Jorunn bodde
en tid i Sverige och fick sin första
svenskregistrerade valpkull den 12
februari 1968 efter Classic Adonis (e
DKUCh Wallhamra Principe u Ervins
Acci) undan Diba Doll 30243/67 (e
NUCh Remi v Haus Germania {e
Burstall Merrymoment [e Ch Kelfrey
Merry

Monarch

u

Ch

Anndale

Sheafdon Hooch-Mi]} u Doll N62/51 {e
Monty N61/1677 [e Strandborg

CANCh & NUCh Mephisto’s High Noon SOMC
tillsammans med sin ägare
Jorunn Birkeland-Maeland

Immerlust u Francis] u Årstavallens Immerlieb [e Strandborg Quass u Strandborg Saga]}).
1976 importerade Jorunn den i USA och Kanada så berömda CANUCh SOMC Mephisto’s
High Noon som fortfarande gör sig bemärkt här i Sverige och så även i USA.

1976 anlände CAN&NUCh Mephisto's High Noon SOMC
High hade en förnämlig härstamning. Hans far var USCh CANCh Scher-Khoun’s Shadrack.
Hans mor var CANCh Verwood’s Lollipop, båda barnbarn till den fantastiske Ch Salgray’s
Fashion Plate. High var även Sire of Merit i Canada, vilket innebar att han hade lämnat en
mängd av champions i Canada.
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Minnesanteckningar om CAN&NUCh Mephisto's High Noon SOMC
skrivet av den välkände boxerdomaren Rodney Lindroos från Finland, som var avelsråd åt
Svenska Boxerklubben under 1980-talet.
Saxat ur Boxerbladet nr 1, 1981
"Det var med stort vemod jag mottog nyheten om High's bortgång. Av allt att döma klarade
han inte strapatserna i samband med sin återvändo till sin hemkontinent, dit han flyttat
tillsammans med sin matte, Jorunn Maeland i december, utan gick bort en kort tid efter
ankomsten.
CAN Ch Mephisto's High Noon var ingalunda en helt obekant storhet när han på vårvintern
1976 kom till Skandinavien. Förutom sitt kanadensiska championat hade han redan hunnit visa
framfötterna som avelshund med hela fem championavkommor och hans stamtavla var som
skräddarsydd för oss, som vid den tidpunkten förtvivlat grubblade på med vem vi skulle para
våra Smokey- och Jack-döttrar. (Smokey=Salgray's Ally of Keylin, Jack = My-R's Side Car IT:s).
Vid tiden för hans ankomst bodde vi ännu i Finland och jag minns så väl huru nyheten kom till
oss. En god vän från Sverige ringde och berättade att Jorunn hade lyckats skaffa sig en av de
tre främsta hanhundarna i USA, och bad oss gissa vilken. Anita, som svarat i telefonen, trodde
att det hela var ett skämt och svarade: " Ja, om det är Aracrest's Jered, Millan's Citation eller
Mephisto's High Noon så är det bra ...".
High hade väl redan uppnått sin absoluta
blomningstid, när han kom hit som 4-åring.
Hans skandinaviska utställnings-karriär börjad
på NBK:s utställning i Övrevoll (Norge) med ett
certifikat för Reidun Hoel och ett BIR för Jan
Berggrav. Sitt, för det norska championatet
kvalificerande certifikatet fick han av Nils Molin
ett par veckor senare i Moss.
Därefter gick han i topp i tävlan om Årets
Hund i Finland, där han slutade som trea efter
BIS

i

Åbo

och

BIS-2

i

Mariehamn.

Framgångarna fortsatte ännu påföljande år, då
Ch Mephisto's High Noon SOMC
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han blev fyra i tävlan om Årets Hund efter BIS i
Uleåborg och BIG-2 i Ähtäri.
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Sin mest bestående insats gjorde han dock i aveln. Även om man helt realistiskt måste
konstatera att han inte lämnade så många söner och döttrar, som exteriört skulle ha varit bättre
än han själv, så präglade han sin avkomma, som till typ och helhet är mycket homogen. Detta
faktum framgår också tydligt i de många hederspris i avelsklass hans grupper tilldelats.
Trots att han lämnade så välmeriterade söner som ex.vis Ch Formula Miller, vinstrik i både
Norge och Sverige och Ch Cheyenheight's Wyemandoo - Årets Boxer i Finland, så tror jag dock
att det är genom hans döttrar kommer att påverka den skandinaviska boxerstammen. High blev
föremål för en hel del ryktesspridning när han kom och blev väl aldrig någon extremt utnyttjad
avelsmatador. Under sin tid här parade han omkring 50-talet tikar, vilket är tillräckligt för att
framstå som en viktig ingrediens i aveln. Tack vare honom finns det nu en hel hop tikar med en
genetisk bakgrund, som passar som handsken till de nya importerna vi fått under den allra sista
tiden.
High själv är borta, men genom sin avkomma kommer han att inta en viktig plats i den
skandinaviska boxerhistorien”
Rodney Lindroos
High lämnade ett 50-tal certvinnare i Norden och en mängd avelshundar som i sin tur gav
upphov till framstående avkomlingar. Som Rodney skrev var timingen alldeles utmärkt eftersom
High så väl passade in i aveln till alla tikar med amerikansk härstamning och resultatet visade
sig. Men jag undrar om inte hans genomslag blev störst via hans söner Formula Miller,
Jargong’s Daidalos och framför allt genom sonsonen Count On Barro.

Några av Ch Mephisto’s High Noon’s avkommor
High lämnade bl a avelshunden KORAD
JARGONG’S DAIDALOS (vars mor var Jargong's
Bossa Nova (e NUCh Boxzent's Gentleman Jim u
NUCh Minegen Simona {e NUCh My-R’s Side Car u
SUCh KORAD Keylins Tough Image <e Salgray’s
Ally of Keylin>}), som erhöll 3 cert och 2 hederspris i
avelsklass. Förutom alla champions i USA och
Canada efterlämnade High ett 10-tal champions, ett
30-tal certvinnande avkommor här i Norden och en
KORAD Jargong's Daidalos
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mängd avelstikar/hanar som gav upphov till nya kenkennlar som ex.vis kennel Curage och
kennel Boxerladys. Här presenteras några av dem:

SFUCh Amko's Kitchy-Koo

Arvensis Perennis
2 cert

Drabant Jet Set
2 cert CACIB

Marions Tosca 2 cert

NUCh Marions Lina

Vinnare av Peggy Ceders
Minnespris 1980

NUCh Marions Sandy

Men den mest betydelsefulla sonen blev ändå
INT & NORD UCh S&N LCh FORMULA MILLER
vars mor Formula Merlyn var dotter till NUCh My-R’s Side Car och NUCh Formula Lola.
Miller gav tillsammans med NUCh Smugglers Black Velvet, (som var dotter till NUCh
Mephisto’s Intermezzo och Smuggler’s Tullamore Dew) den mycket framgångsrika avelshanen
INT & NORD UCh SLCh LP KORAD COUNT ON BARRO, som själv sopade rent i
utställnings- och lydnasprovsringarna i mitten av 1980-talet.
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Avkomlingar till INT & Nord UCh SLCh KORAD Count On
Barro
Barro får anses vara en av de mest betydande avelshundarna av High-avkomlingarna. Barro
lämnade djupa spår efter sig bland annat genom kennel Engelaiz D-kull och Ploy’s Q-kull
både på utställningsarenorna och på bruksproven.

INT & NORD
UCh
SLCh LP
KORAD COUNT
ON BARRO
S&N LCh
INT & NORD
UCh
FORMULA
MILLER
Barro lämnade även Forester Johnssons Minnespristagaren 1993-1998 Trippelchampion
KORAD SB&L&Uch SPhIII SökhIII BEAUTYBOXER’S FLAMING STAR som erhöll 7 brukscertifikat, 3 lydnadscert och 2 utställningscert CACIB. Ägare till Barro och Flaming Star var
Monica Persson.
Vinnaren av Peggie Ceders
Minnespris 1988

SUCh KORAD SphIII LP
Engelaiz Dehbora
Inger Tireland

Vinnaren av Forester

Vinnaren av Forester

Johnssons Minnespris 1990 Johnssons Minnespris 1991

KORAD SökIII Brukscert
Engelaiz Dusty
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SUCh KORAD Tjh SökIII
Engelaiz Derik

SUCh KORAD LP SphIII
SökhI
Engelaiz Dehbora

SUCh KORAD
Engelaiz Daniella

SUCh KORAD
Engelaiz Isabella

Monica Persson blev första 100 årens skickligaste bruksförare av boxer
Hon började tävla med sin första boxer Tjh Buster 57332/80 som dessutom erhöll 7
Lydnadscertifikat.
Nästa hund blev INTUCh SUCh SLCh KORAD Count on Barro
Sedan kom en dotter SB&L&UCh KORAD Beautyboxers Flaming Star som bl a erhöll 7
certifikat

i SÖK, 3 Lydnadscertifikat och 2 utställnings certifikat och som vann Forester

Johnssons Minnespris sex år i rad. 1993-1998.
och Barros son SUCh SLCh SökhIII SphII KORAD Ploy’s Ferry-Tail som blev Bästa
Lydnadsboxer sex år i rad. 1993-1998.

SB&L&UCh
Vinnare av Forester
Beautyboxer’s Flaming
Johnssons Mpr 1993, 1994,
Star erövrade även
1995, 1996, 1997 och 1998
Mästartiteln i Bruks inom
Västra LO 1993, 1995-1998
och hennes kompis

SL&UCh KORAD Ploy’s Ferry
Tail t v och SB&L&UCh
Beautyboxer’s Flaming Star t h

SL&UCh KORAD
Ploy’s Ferry Tale
Som erövrade Mästartiteln i
Bruks 1991 och densamma
i Lydnad 1992, 1993, 19951998 inom Västra LO

SB&UCh
Ringside’s Gucci
Så kom då den kanske mest framgångsrika på bruksfronten barnbarnet SBCh SUCh KORAD
Ringside’s Gucci som erhöll inte mindre än 22 brukscertifikat varav 11 certifikat i Sök
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och 11 certifikat i spår. Han vann Forester Johnssons Minnespris 6 år i rad. 2002-2007.
Det senaste tillskottet är SB&UCh SPCh NORDV V-07 Rexob Simsalabim som bl a
erhållit 4 brukscertifikat i spår. Hon vann Forester Johnssons Minnespris 2008-2010.

Formula Miller lämnade även via insemination
SUCh KORAD HOCUS-POCUS MEGHAN, som blev Bästa Lydnadsboxer 2001 och ÖLOMästare i Lydnad 1999. Mor var Hocus-Pocus Candy (e Wildax Malone 11276/92 u KORAD
Hocus-Pocus Nana {e Noris v Bernsteintal u Bol’s Cecilia Lind}).

C.I.B. C:I:E NORDV-2008
DK&NUCh BIS-3 KORAD
Hocus-Pocus Timothy

CANCh Hocus-Pocus
High and Mighty
exporterad till Canada 2009

C.I.E C.I.B DK&NUCh KBHV11 K Hocus-Pocus Smilla

C.I.B .C.IE N&DK UCh
Hocus-Pocus Lollipop

C.I.E DK&NUCh KBHV10 Hocus-Pocus
Lollipop.

Ch Doll Announces
Veni Vidi Vici
Sire of merit I USA och i
Canada

Meghan i sin tur lämnade tillsammans med USCh Bentbrook’s High Expectations C.I.B.
NORDV-2008 DK&NUCh V-BIS-3 KORAD HOCUS-POCUS TIMOTHY och avelstikarna
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HOCUS-POCUS TIFFANY och ÖLO-mästararinnan i Lydnad 2004 HOCUS-POCUS TOSCA.
Tosca lämnade C.I.E DK&NUCh KBHV-10 HOCUS-POCUS LOLLIPOP efter Kitwe Lunar
Shadow.
Lollipop lämnade en kull efter Ch Mephisto’s High Noon född 2009 som bl a innehöll CANCh
HOCUS-POCUS HIGH AND MIGHTY som exporterades till Canada.
Tiffany lämnade bl a C.I.B C.I.E DK&NUCh KORAD KBHV-11 HOCUS-POCUS SMILLA
efter Multichampion KORAD Tenzing des Courtilleres.

Kennel Hocus-Pocus, som innehas av
Gun och Ann Dardai, Vällingby.
Den första valpkullen registrerades
1983 och var fallen efter Minegen Emir (e
Ch Mephisto’s High Noon u Minegen
Cassandra) undan Doll Announces Jet
Fashion (e Ch Mephisto’s Intermezzo u
Drabant Jet Set). Kenneln har varit sin
blodslinje trogen sedan dess.
Kennel Hocus-Pocus stamtikar
KORAD Doll Announces Fame Fashion
och Doll Announces Jet Fame

Familjen har varit verksam med boxer sedan mycket länge

Gun Dardai berättar här om sina närmare 70 år med boxer
”I familjen hade vi redan 1919 vår första boxer. Han blev 10 år gammal och dog 1929. Han
kallades Pierre och var mörktigrerad med okuperade öron och svans. När jag som barn hörde
talas om alla hyss denna boxer gjorde väcktes min kärlek till denna charmerande ras. På barns
vis framförde jag en enda önskan att fick jag bara en hund och naturligtvis den enda rasen för
mig en BOXER, så lovade jag att aldrig tjata om att få någonting annat under resten av mitt liv.
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Så kom den stora glädjens dag, den 1 december 1945, då min första boxer Puck föddes och
lyckan var fullkomlig.
Han och jag hängde alltid ihop, på skridskobanan, i kälk- och skidbacken och på sommaren
då vi badade. Hoppade jag från en brygga gjorde han det med och simmade jag ut till vår flotte
så nog kom också han med, alltid var vi tillsammans. På äldre dar då han inte orkade springa
de fyra kilometrarna till sjön flera gånger om dagen, spände jag fast en äppellåda på
pakethållaren och där satt han och njöt. I nedförsbackarna stack han fram nosen under min arm
och snusade i vinddraget. I uppförsbackarna ville han inte hoppa ur lådan utan jag fick välta
cykeln om backen var för brant.
Och så mycket han kunde. Min hundtokiga bästis Cecilia, Pludde kallad, hade en
dobermanntik vid namn Lony. Vi och våra hundar promenerade till Ingentingskogen bakom
Karlbergs

slott

(där

militären

utbildade

kadetter)

och

lärde

hundarna

att

forcera

manskapshindren, klättra över plank och balansera på stockar och stenar. Ibland tog vi
spårvagnen till Djurgården.
En kall vinterdag hoppade Puck i
Djurgårds-brunnskanalen. Han ville ha ett
uppfriskande dopp, men det var i kallaste
laget. Vi tog våra halsdukar och försökte
torka honom torr och sedan sprang vi runt
Djurgården så att han skulle bli varm innan
vi tog spårvagnen hem.
Man fick nämligen bara stå på främre
plattformen med hundar och där fanns
Gun Dardai och Hocus-Pocus Jet Fame
i väntan på karaktärsprovet 1987

minnsann

ingen

värme.

Vi

hade

dubbelkoppel till våra hundar för annars fick

vi inte åka samma spårvagn. Det var enda gången han behövde ha koppel annars var han
alltid lös och gick vid min vänstra sida då så var lämpligt.
En gång i hörnet av Kungsgatan/Vasagatan väntade vi vid rödljus. Han stod lugnt bredvid
mig, men så såg jag i ögonvrån hur han sträckte upp benet och markerade på en mans byxben.
Snabbt försvann vi från platsen men brottet är säkert preskriberat för länge sedan.
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156

Han ställdes ut ett par gånger på SKK:s utställningar. På den tiden var det minst två dagars
utställningar. Även om hunden bedömdes tidigt på lördagsmorgonen fick man lov att stanna
där hela lördagen och komma dit på söndagen också. Hundarna skulle stå uppstallade så att
publiken skulle ha möjlighet att se dem.
Man måste komma ihåg att det var lättare att ha hund på den tiden. Det fanns inte så många
förbud. Människor hade större förståelse för djur och deras egenart. Såsom man då betraktade
hunden kan man idag uppleva i Frankrike. Där blir ingen störd om man tar med sin hund på
restaurant eller in i en affär. Möjligen är den inte välkommen på stormarknader typ OBS eller
B&W. Människor är inte heller allergiska i samma omfattning som här i Norden.
Stamtavla för Puck 5796/46
född den 12 januari 1945 - död den 13 september 1957
e Zorn v Dom
Marmons Harro
Rönnvikens 656PP
u Andl v Dom
Sintram
-----------------------------1250PP
e SUCh Max v
Puck
Kärrstorps
Isebeck
5796/46
född 7/7 -38 Carolina 996LL
u SFUCh Holde v
Karlshöhe
e Kärrstorps
Bonzo
Dictator
Betsy av
oregistrerad
u Rolands Jaffa
Kvarnåsa
-------------------------------547800
e Kärrstorps Sir
Mona
oregistrerad
f 14/3-41
oregistrerad
u Dora oregistrerad

Puck
Så fortsatte mitt liv med många underbara boxer. I grund tycker jag nog att de inte har
förändrats särskilt mycket. Psyket är fortfarande den glada, pigga, alerta hunden som alltid är
med på skoj och bus. Boxerfnatten inte att förglömma. Finns det något underbarare än att
uppleva ett gäng glada boxer som njuter av livet och springer bara för lyckan att få finnas till och
röra sig över stora vidder.
Hanar eller tikar båda är lika underbara men lite olika i kynnet. Boxerhanen en chevaleresk
kompis lugn och trygg inga stora humörsvängningar. Tycker han inte om andra hanhundar så
gör han inte. Du vet vad du har att rätta sig efter.
Tiken har sina hormonsvängningar men är på sitt sätt härlig. Jag har haft många underbara,
självständiga tikar som varit väl medvetna om vad som är bäst för både dem och ägaren.
Med dessa rader vill jag hylla boxern och tacka för de härliga sjuttio år jag upplevt med Er alla
kära boxerkompisar - ingen nämnd och ingen glömd.”
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Kennel Briljant registrerades 1970
av Synnöve och Arnold Nilsson
Kennelns första inregistrerade boxerkull föddes
den 4 juni 1970 och där lämnade Robejas Ninette
BRILJANT’S BALOO 3 cert CACIB BIR Hp i
avelsklass tillsammans med Marions Åre (e Ch
Treceder's Mighty Dark u Marions Ira).
NUCh Briljant's Pyret
Baloo lämnade systrarna NUCh BRILJANTS PYRET och BRILJANT’S PEGGY cert undan
Briljant's Grynet, GDLO-Mästaren i bruks 1979 SphIII BRILJANT’S MR FERDINAND undan
Briljant's Frida 27990/73 samt certvinnarna BRILJANT’S OLLIVER och BRILJANT’S OTILIA
undan Karstorps Gala Gigliola.18441/75 (e Bero v d Teufelsschlucht u Karstorps Gala). Kennel
föder nu upp mops.

Kennel Gambol’s registrerades
av Susanne Wiman-Karlsson
Den första boxerkullen föddes den 19
september 1970 efter Marikarlos King of Fire
undan Isomajs Lorette (e Isomajs Sikasso u
Isomajs Irja {e Wardrobes Viking <e Delharts Mack
The Knife u Rhinka Morning Pride> u Isomajs
Salamit [e Wardrobes Red Beret u Isomajs
Monkan/e Ch Ariolos Gurre u Isomajs Jill/]}).
Ur denna första kull kom NUCh KORAD
NUCh KORAD Gambol’s Ares

GAMBOL’S ARES och GAMBOL’S ATHENE 3
cert.

Så var bollen i rullning och många snygga boxer såg dagen hos kennel Gambol's. Här följer
de mest merittyngda: SUCh KORAD GAMBOL’S GHOSTBUSTER, SUCh KORAD
GAMBOL’S LADY DAY, SUCh KORAD GAMBOL’S NONE SO SPECIAL, SUCh KORAD
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GAMBOL’S ONCE IN SOCIETYoch SUCh KORAD GAMBOL’S SOCIETY TITTLE-TATTLE.
GAMBOL’S CHARCOAL LADY 3 cert, GAMBOL’S DAGGER DIGGER cert, KORAD
GAMBOL’S HIGH SOCIETY cert, GAMBOL’S JEWEL OF JOY 2 cert, GAMBOL’S KIND
REGARDS

OF

BUNTY

cert, GAMBOL’S

MAGIC

POWER

cert och GAMBOL’S

ZARATHUSTRA cert.
Framstående avelshundar var bland andra: KORAD GAMBOL’S INDEPENDENCE 2
hederspris i avelsklass, GAMBOL’S PROUD’N IMPRESSIVE RASCAL 7 hederspris i
avelsklass.

Gremlin Jolly Swagman importerades av kennel Gambol

Gremlin Jolly Swagman

Gambol’s Jewel of Joy

Gremlin Necora

Förutom sin framgångsrika son KORAD GREMLIN TORENZO lämnade Jolly Swagman
certvinnarna ANNA 21629/77 (undan NUCh Karstorps Gin), KORAD CAMPARIS CARIOCA 3
cert (undan Kalles Espada), GAMBOL’S JEWEL OF JOY 2 cert (undan Gambol’s Athene),
GREMLIN NECORA cert (undan Gremlin Dancing Shoes) och IMPRESSIVE’S AMALIA cert
(undan Meditation of Marbelton).

Kennel Queensie’s inregistrerades i mitten av 1980-talet
av Carin Wilcken, Jonsered, men hennes första inregistrerade boxerkull föddes den 3 juni 1970
och var efter Västerhavets Dacke (e Pontus 10925/68 u Fädernegårdens Fredrika (e Ch
Boxellas Yahoo u Fädernegårdens Fresia) undan Ticki 37807/66 (e Carisalon Gili u Tanja (e
Västerhavets Wambo u Fädernegårdens Fixola)).
Kenneln har haft många framgångar och en av de senare bedrifterna (2011) var att SUCh
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IPOI SphIII LP1 LP2 ÖGLO-Mästarinnan i Bruks och Lydnad 2008 Queensie’s Curry
tillsammans med matte Veronica Frohlund vann både IPO-guldet och blev Bäst i Rasen vid
BOXER-SM 2011. Jag såg hennes uppvisning i IPO och måste säga att det var en upplevelse
att se samarbetet mellan förare och hund. De vann även Forester Johnssons Minnespris det
året.

Queen v Steinmeister-Teich importerades 1985
av kennel Queensie
Queens far var Sgr Dorian v Steinmeister-Teich, hennes mor var Antschi v Schierholtz som
var dotter till den berömde MultiSgr ITCh Carlo v Henningshof, som vunnit nästan allt som gick
att vinna. Han var Klub-Junior-Bundes-Welt-Atibox och Österikisk-Sieger samt Italiensk
Champion. Mer härstamning finns i Boxerns Historia.
Queen lämnade tillsammans med INTUCh KORAD Engelaiz Amusement Man
Riksmästaren i Lydnad

KORAD QUEENSIE’S CARLINO, som även erhöll ett

cert,

avelshanen SUCh KORAD QUEENSIE’S CHESTER och avelstiken QUEENSIE’S DEBBIE,
avelstiken QUEENSIE’S EVITA efter Ch KORAD Count On Barro och avelstiken
QUEENSIE’S FELICIA tillsammans med Braxburn Argus. Dessa avelshundar lämnade i sin
tur många framstående avkomlingar.

MultiSgr It Ch
Carlo v Henningshof
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SUCh KORAD
Queensie’s Chester

Nästa import blev KORAD Thuja v Okeler Forst
som importerades 1995
Thuja var fallen efter INTUCh IPOIII LUCh NLCh SCHIII VDHCh Furio von Wordanis
NHSB1802992 undan SCHHI VDHCh Impala vom Okeler Forst VDHDBZB 192241.
KORAD Thuja
vom Okeler
Forst
var en gul tik
född den 15
maj 1994
Hon erhöll CK
och 3x1
avelsklass Hp.

Thuja lämnade bl a kennel Chevrolinas avelstik QUEENSIE’S QUENDEL efter Norwatch
Sunhawk Shannon, SUCh SphIII KORAD LP2 QUEENSIE’S PROTEA, avelshundarna
KORAD

QUEENSIE’S

PONSIRIUS,

KORAD

QUEENSIE’S

PERISKIA

och

KORAD

QUEENSIE’S PAPAYA tillsammans med CSSPCH INTUCH IPOI SCHHIII VDCH Nando v d
Flachswiese VDHDBZB196080.

Kennel Arvensis registrerades 1973
av Birgitta och Bo Johnsson
NUCh
Marikarlos
Zaubermann
Och Bo
Johnsson
KORAD
Marikarlos
Zorraine
Star
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Kenneln inköpte två helsyskonen: NUCh Marikarlos Zaubermann och KORAD Marikarlos
Zorraine Star 3 cert. De var efter Marikarlos King of Fire undan NUCh Noorlidens Lorraine.
Tillsammans lämnade de bl a Arvensis Amanita och Arvensis Arvensis den 26 april 1973.
Senare detta år kom en kull efter NUCh Marikarlos Zaubermann undan Inettehills Kora (e
DUCh Treceder’s Mighty Dark u Siggesunds Goldi). I denna första kull föddes bl a NUCH
ARVENSIS BOVISTA som sedermera tillsamman med Guldhunden NUCh Wedge Hollow’s
Sam’s Son hos Gunilla Grönquist lämnade syskonen NUCh BENJAMIN 536673/75,
avelshunden BOWMAN 53674/75, avelstiken BUTTERFLY-GIRL 53676/75 och CEYSERAH
50534/76 2 cert. Uppfödare var Gunilla Grönquist numera kennel Jargong.
Butterfly-Girl lämnade syskonen och certvinnarna RIEBOX BITTER SWEET och RIEBOX
BUTTERFLY-STAR efter Tennyson Whirlwind of Winuwuk.
Benjamin i sin tur lämnade NUCH MARIKARLOS BLUE HAWAII som även erhöll 2 CACIB,
undan NUCh Gremlin Libretto

NUCh Benjamin
53673/75
Foto: Wilhelm Dufva
NUCh Arvensis Bovista
och Gunilla Grönquist
foto: Charlie
Andreasson
Gunilla Grönquist hade en ganska omfattande uppfödning av boxer långt in på 80-talet.
Eftersom hon under den tiden aldrig skaffade sig kennelnamn är det inte så lätt att hitta alla,
men några har jag funnit.
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Börjar bakifrån: SUCH RPLAYMARIKARLO 62406/87 (e
NUCh Marikarlos Play’t Again Man undan
QUO 55241/85 (e Kajdy’s Uncle Storm u
PRIMADONNA 48287/83 (e BOWMAN 53675/75 u
OCCUR 22138/81 (e Imprint ocf Winuwuk u
HENNESSY 50283/78 (e NUCh BENJAMIN 53673/75 u
AMIRA 32464/75 (e Drabant Taram-Taratam u
Gunilla Grönquist 1:a stamtik Eckbran Auruinonnoussu
[e Ch Wedge Hollow's Sam's Son u Eckbran Desirée])))))).
NUCh Benjamin

Kennel Pibox registrerade sin första boxerkull 1989
Pibox Boxerkennel har funnits sedan 1989, då de fick
sin

första

kull

med

boxervalpar.

Registrerade

kennelägare är Karin Hennum-Lindström och Rolf
Lindström.
Den första kullen var fallen efter Tyegarth Boski undan
PISTAGE

<uppfödare Gunilla Grönquist ovan) [e

SFUCh Eckbran Edefix (e Special Edition of Five T’s u
Eckbran Wandering Star {e NUCh Dubrazas Waterproof

KORAD Pibox Juggernaut

u Eckbran Puppylove}) u Marikarlos Ginny (e Benj’s
Brandy of Five T’s u NUCh Marikarlos Morning Star)].

Kennel Riebox registrerade sin första boxerkull
i slutet av 1970-talet
Ägare var Sol-Britt Göransson, Strömsund. Hon inköpte två tikar med samma härstamning, från
Gunilla Grönquist, Haninge. Den första var BUTTERFLY-GIRL 53676/75 <e NUCh Wedge
Hollow’s Sam’s Son u NUCh Arvensis Bovista> som tillsammans med KORAD NUCh Tennyson
Whirlwind of Winuwuk gav cert-vinnarna RIEBOX BUTTERFLY-STAR och RIEBOX BITTER
SWEET cert.
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Tillsammans med en hane ur Gunilla Grönquist
första kull, Arrow 32459/75 (e Drabant TaramTaratam u Eckbran Auringonnousu, lämnade hon
RIEBOX

A’SAM’SONETTE

som

i

sin

tur

tillsammans med NUCh Marikarlos Mr Sweden
lämnade

RIEBOX

CYMPHONY-GIRL

som

sedermera blev stamtik hos kennel Boxertorpet.
Butterfly-Girl 53676/75
Den andra tiken var CLEOPATRA 50530/76 även hon efter NUCh Wedge Hollow’s Sam’s
Son och NUCh Arvensis Bovista.

Kennel Boxertorpet inregistrerades
av Ulla och Börje Näslund
Riebox Cymphony-Girl parades med KORAD Leilill’s Harriman och i den kullen kom
SUCh BOXERTORPETS DREAM FOR A LADY, som tillsammans med Boxertorpets Child of
Paris cert CACIB (e US&NUCh Merrylaine’s Salut To April u Boxertorpets Asymphony-Song <e
Special Edition of Five T’s u Riebox Cymhony-Girl>) gav BOXERTORPETS I’M A LUCKY
LADY 2 cert och BOXERTORPET’S INPHRAISE OF PARIS 6 cert CACIB, som blev starten
till kennel Handler’s.

SUCh
Boxertorpets
Dream For A Lady
Boxertorpets
Inphrase
of Paris
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Så är vi framme vid Kennel Handler’s som Linda Näslund
inregistrerade i början av 1990-talet
Tjh Handler’s
He’s A Rebel
INT & NORDUCh
KORAD
Handler’s
High On Life

Den första kullen föddes den 4 november 1992 efter Tyegarth Boski undan Boxertorpets
Inphrase of Paris. I denna kull fanns INT&NORDUCh KORAD HANDLER’S HIGH ON LIFE
som erhöll inte mindre än 22 cert, 5 CACIB och 24 BIR samt hederspris i avelsklass. Han blev
dessutom 1995 års Boxervinnare. Brodern Tjh räddning HANDLER’S HE’S A REBEL erhöll 3
cert CACIB 4 BIR och blev Lokalområdesmästare i bruks 1995, 1997 och 1999 samt i lydnad
1997.

Tyegarth Kestrel importerades 1995
av Handler's kennel

Kestrel och Linda Näslund

Tyegarth Kestrel
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Tyegarth Kestrel var efter Tyegarth Grolsch KCS574901S01 undan Tyegarth Real Spirit
KCR630708R01. Kestrel erövrade inte mindre än 28 BIR 9 CACIB och erhöll 3x1 avelskl Hp.
Kestrel vann Peggie Ceders Minnespris 2001
Kestrel lämnade syskonen SUCh KORAD HANDLER’S HEAVENS SENT 6 cert CACIB 5x1
avelskl

Hp,

DK&NUCh

JWW-98

HANDLER’S

HER

MAJESTY

och

HANDLER’S

HIGHLANDER 2 cert - BIR 2000 efter INT&NORDUCh KORAD Handler's High On Life.
Hon lämnade även HANDLER’S CHELSEA BIR 2000 2 cert BIR BIM 2005 efter SUCh
KORAD Norwatch Sunhawk Swagger och NUCh NV-04 HANDLER’S PRINCESS OF
SWEDEN 11xBIR 5xBIM 4xCACIB efter Roamaro Heatwave KCY5467101Z01.
Her Majesty lämnade MARIKARLOS KISS ME GOOD BYE 3 BIM 2 CACIB 2005 efter
KORAD Pibox Juggernut.
Heaven Sent lämnade syskonen HANDLER’S PROMISE BIR, HANDLER’S PROPHESY BIR
2xBIM och HANDLER’S PRODIGY 4xBIM efter SUCh KORAD Tjh Engelaiz Warlock samt
syskonen HANDLER’S END TO AN ERA 2xBIR, BIM, HANDLER’S IRRESISTABLE LAST
CREATION cert och INT S&NUCh SV-04 KORAD HANDLER’S LAST REVELATION efter
Roamaro Heatwave.
Linda Näslund är numera exteriördomare för boxer och andra raser.

Kennel Trebula registrerade sin första boxerkull 1977
av Bert och Ulla Rosén
Kennelns första boxerkull var efter Arvensis Arvensis (e NUCh Marikarlos Zaubermann u
Marikarlos Zorraine) undan KORAD Korina 19374/74 (e NUCh Bio-Bios Ricky Rider u Chicka
39649/70).
Korina lämnade så bl a KORAD TREBULA, BABIA som erhöll 3 cert, efter CANCh NUCh
SOMC Mephisto’s High Noon.
Babia i sin tur lämnade TREBULA EUREKA, som erhöll 3 cert 4 CACIB och 8 BIR, efter
NUCh KORAD Tennyson Whirlwind of Winuwuk.
Både Bert och Ulla var engagerade bade lokalt och centralt i Svenska Boxerklubben och
central I Svenska Brukshundklubben. Bert var bl a redaktör för Boxerbladet några år i början av
1980-talet och för Hundsport ett par år i samma tidsera. och Ulla var bl a kassör i klubben vid
olika tidsperioder.
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Trebula
Eureka
3 cert
4 CACIB
8 BIR
KORAD
Trebula Babia
3 cert

Kennel Kajdy’s registrerades in första boxerkull 1973
Ägare var Ann-Marie Malmquist. Den första kullen var efter Bio-Bios Ludde (e Salgray’s Ally
of Keylin u Bio-Bios Mezza) och Bio-Bios Kajsa (e NUCh Marions Orre u Bio-Bios Cindy (e
Salgray’s Ally of Keylin u Kaitza 18229/65 (e NUCh Bio-Bios Tay u Lotta). I den fanns bl a
Basta 41574/73 som i sin tur tillsammans med Bio-Bios Boogie Woogie (e DK&NUCh
Treceder’s Mighty Dark u Bio-Bios Linda) lämnade kennel Nugget’s stamtik Kajdy’s Karenina.
Ann-Marie är numera exteriördomare.

1977 importerade Kennel Kajdy's och kennel Kalle
NUCh Gremlin Mere Finess
och NUCh KORAD Gremlin Stormy Night

NUCh Gremlin Mere Finess

Kajdy's Pretty Belinda

SUCh Kajdy’s
Winnipeg Girl

NUCh Gremlin Mere Finess 43159/79 var en tigrerad tik efter Kreyon's Back In Town undan
Gremlin Mere Vanity. Hon lämnade bl a KAJDY'S UNCLE STORM som erhöll 3 cert CACIB
och avelstiken KAJDY'S URCHIN efter NUCh Gremlin Stormy Night.
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Mere Finess lämnade även certvinnaren KALLES LUCKY STRIKE efter Gremlin Torenzo,
KAJDY'S VANITY FAIR som erhöll cert och CACIB efter INT S&SFUCh Marikarlos Peculiar
Man och KAJDY'S PRETTY BELINDA som erhöll 2 cert och BIR efter Ch Mephisto's High
Noon.
Pretty Belinda lämnade KAJDY'S ZUCCESS IN THE BLUE 3 cert tillsammans med Ch Kitwe
Out of The Blue och SUCH KAJDY'S WINNIPEG GIRL tillsammans med NUCh KORAD
Gremlin Stormy Night.

De importerade även NUCh KORAD Gremlin Stormy Night

NUCh KORAD Gremlin Stormy Night var fallen efter Ch Gremlin Summer Storm u Gremlin
Mere Vanity (e Gremlin Famous Footsteps u NZCh Gremlin Mere Bravura).

Avkomlingar till NUCh KORAD Gremlin Stormy Night
Stormy lämnade KORAD A STORMY ATTAC 33709/82 cert undan Teamwork Camomill,
SUCh KORAD LP KAJDY'S WINNIPEG GIRL undan Kajdy's Pretty Belinda och certvinnaren
YAZOOS OSCAR undan Moa 49481/80 (e NUCh CANCh SOMC Mephisto’s High Noon u
Yazoo’s Mia (e Boxzent’s Mountain Music u Wardrobes Red Flower).
A Stormy Attac lämnade TEAMWORK HIT THE MINT som erhöll 3 cert CACIB undan
Boxzent's Happy Result of Teamwork.
Tillsammans med NUCh Gremlin Mere Finess lämnade Stormy syskonen KAJDY'S
UNCLE STORM som erhöll 3 cert CACIB och avelstiken KAJDY'S URCHIN som blev
avelshundar hos kennel Boxzent's.
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Kajdy's Uncle Storm lämnade RIANOS KARITZA
cert CACIB

undan Rianos Happy

(e Imprint of

Winuwuk u Fayette 16706/79 (e Ch Benjamin
53673/75 u Akita)) och KITTY-WELLS 28155/86 2
cert CACIB undan Boxzent's American Fashion.
Kajdy's Uncle Storm
Rianos Karitza lämnade ZEBRITZ ARITZA 62779/87 cert CACIB efter Bobby Shaftoe of
Winuwuk.
Kitty-Wells lämnade KORAD MIDWATCH SIR DOUGLAS 2 cert efter den Kitwe Kestrel
N13013/86 (e GBCh Kinbra Bicentennial KCSB1403BL u Kitwe Blue Skies KCF3830301F10).
Urchin lämnade BOXZENT'S SMOKE RINGS cert CACIB efter Bol's Release Me.

Kennel Nugget's startades på 1980-talet
av Kjell och Isa Jufalk, Bjärnum
Kennel Nugget's startkapital på 1980-talet

Överst från vänster SLCh Kajdy's Nougat
och Kajdy's Karenina
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Kennelns första kull föddes den 19 juni 1980. Föräldrar var SLCh Kajdy's Nougat (e NUCh
KORAD Tennyson Whirlwind of Winuwuk u Kajdy’s Elfie (e Boxzent’s Charming Boonzeer u
Necoras Countess Lady {e Boxzent’s Mountain Music u Gremlin Necora}) och Kajdy's
Karenina (e KORAD Gremlin Torenzo u Ditte 34085/75 (e Bio-Bios Boogie-Woogie u Basta).
Kjell är korningsdomare och var Svenska Boxerklubbens ordförande 1988-1990 Karl-Axel
Bandelin och Kjell utformade det nya ekonomiprogrammet för den Svenska Boxerklubbens nya
organisation i slutet av 1980-talet.
SUCh Tjh
KORAD
Nugget’s
Älskliga
Älsa

SUCh Tjh
KORAD
Buffet’s
Zuzzie

Kennel Buffet inregistrerades 1987
av Maya Beike-Thor och Lars Thor.
Stamtik var räddningshunden TJH NUGGET’S
ELAISA (e Black Boy 54966/75 u Kajdy’s Karenina).
Den först registrerade kullen var fallen efter
Boxzent’s Madison Avenue (e Benj’s Brandy of Five
T’s u NUCh Gremlin Mainly Charm) och innehöll bl a
SLCh BUFFET’S AUTOS, som bl a blev BÄSTA
LYDNADSHUND 1991 och 1992 samt SLO-mästare i
Lydnad 1990-1992, och BUFFET’S AKKI, som blev
SLO-mästarinnan i Bruks 1988.
Maya Beike med rasens första

Elaisa lämnade även Tjh Räddning SökhIII

räddningshund från mitten av

BUFFET’S BERRY efter Marions Nicko (e KORAD

80-talet Tjh Nugget’s Jacklyne

Marions Öman u Marions Dora).

Inger Tireland

170

Kennelns nästa avelshund blev boxerrasens första räddningshund Tjh NUGGET’S
JACKLYNE (e Boxzent’s Madison Avenue undan Kajdy’s Karenina) tillsammans med matte
Maya Beike.

”Cilla” Tjh KORAD Nugget’s Jacklyne berättar om
hur hon blev räddningshund
Återgiven av Maya Beike
”Det hela började med att matte anmälde mig till en utbildning hösten -88, där jag skulle få
lära mig att bli en räddningshund. Men innan jag blev antagen, var jag tvungen att klara ett
inträdesprov på räddningsskolan i Revinge. Det provet var indelat i fyra moment.
Skottfasthet: Jag och matte placerades utanför ett stort plåthus, där blev vi utsatta för en salva
k-pistskott som kom inifrån huset. Efter det släpptes jag okopplad in i huset och blev återigen
utsatt för skott.
Jaktkamp: Här skulle jag visa att jag vågade springa efter en flyende figurant och då jag kom
ifatt

honom

skulle

jag

ta

upp

en

social

kamp

med

trasan

han

viftade

med.

Arbete i ett mörkt utrymme: Här fick jag utan mattes hjälp visa om jag vågade springa efter en
figurant som någon minut innan hade flytt in i en mörk kulvert. Figuranten hade gömt sig ca 15
m in.
Gå på höga höjder: Jag skickades upp på ca 4 m höjd. Där skulle jag sedan gå på lastpallar
som låg uppstaplade på varandra, medan matte gick nedanför och kommenderade mig att gå
framåt.
För att bli antagen till utbildningen var man tvungen att ha klarat samtliga moment. Det gick
bra för mig och jag hamnade i en träningsgrupp med 12 hundar. Vi tränade varje lördag från kl
9.00 till sent på eftermiddagen. Men efter lite mer än en månads träning fick matte ansöka om
valptjänstledighet åt mig. För 4 veckor senare födde jag sex valpar och till och med en hund vet
att man har rätt till en tids mammaledighet.
Efter jullovet kunde jag återuppta träningen och mina räddningskompisar fick glädjen att träffa
mig igen. Nu förstod t o m matte att vi var tvungna att ta det här med träningen på allvar, för vi
hade mycket att ta igen jämfört med de andra i gruppen. Varje träningsdag var vi på olika
platser, för det var ju viktigt att jag skulle lära mig att arbeta i olika miljöer. Så jag hann se
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mycket av Malmöhus län, från Hammenhög i söder till Höganäs i norr. Jag fick också visa prov
på att jag kunde arbeta i mörker, för i min träning ingick det en nattövning på ruinstaden i
Revinge.
Någon månad innan slutprovet skulle gå av stapeln, tyckte jag att matte hade börjat bli lite för
säker på mig och att vi nog skulle klara det här med slutprovet. Jag bestämde därför att jag
skulle skoja lite med matte. När hon nästa gång skickade ut mig i sökområdet hittade jag snabbt
den första figuranten, satte mig ner och började skalla (skälla) precis som jag var lärd att jag
skulle göra. Jag hittade även figurant nummer två snabbt, men nu tyckte jag det var dags att
låta matte uppleva något nytt. Istället för att börja skalla mot figuranten, vände jag mig helt om
och började skalla på matte istället. Ni skulle bara ha sett och hört henne! Först tappade hon
nästan hakan "nej", "söök", skrek hon så det hördes över halva Landskrona. Jag kunde inte
göra annat att vända mig om och börja med skall mot figgen istället. Matte skickade sedan iväg
mig mot den tredje figgen och den var det inga problem att hitta. Nu försökte jag istället att vara
helt ointresserad. Nu kan ni vara säkra på att jag hade satt myror i huvudet på matte. Men säg
det roliga som varar.
Så fort vi kom hem den dagen börjades det. Det blev motivationsövningar varje dag hela den
veckan, med trasor, godis, ja allt som matte kunde komma på. Det gick t o m så långt att hon
fick mig till att skalla på en figge som gömt sig inne på hemmaklubbens utedass. Ja, ja, jag
hade fått mig en läxa och jag lovade mig själv att aldrig göra om det som hände i Landskrona.
Lördagen
slutprovet

innan
hade

generalträning.

vi
Nu

hade jag lovat mig själv
att jag skulle visa matte
vad jag lärt mig, så att
hon
känna
Matte tar på mig skorna

sedan
sig

kunde

lugn

och

koppla av sista veckan.

Se så fint jag trippar iväg!

Jag hittade och markerade alla figgarna utan några större problem. Men den här dagen
råkade det vara nästan helt vindstilla och olidligt varmt. Helt naturligt så både flåsade och
andades jag mycket snabbt efter genomfört sökarbete.
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Men matte tolkade det på sitt sätt. Det kunde inte vara annat än att min kondition var mycket
dålig.
Redan nästa morgon börjades det därför med konditionsträning. Det blev nästan två timmars
rask promenad. Tror ni att det räckte med det? Ja, då känner ni inte min matte! Samma långa
runda varje morgon. Men så en morgon uteblev motionsrundan, istället packades bilen med
ryggsäck, matkorg och min vattenskål. Men det var något som inte stämde. Det var ju söndag
och vi tränade alltid på lördagarna. Men snart förstod jag att det trots allt gällde räddningssök,
för när bilen stannade kände jag igen räddningskolan i Revinge.
Kul, träning igen tänkte jag och eftersom jag lovat att sköta mitt sökarbete i fortsättningen får
matte berätta vidare hur hon upplevde den här dagen den 28 maj 1989.
Då var det alltså dagen D och slutprovet i räddningssök skulle snart börja. Jag får erkänna att
min nattsömn hade inte varit den bästa, för dagen innan hade Cilla börjat visat tecken på att
hon skulle börja löpa. Kunde hon inte ha väntat ett par dagar, för detta gjorde ju inte precis mig
lugnare.
Det blev så dags för lottdragning och p g a Cillas begynnande löp fick vi automatiskt det sista
startnumret 12. Vi fick nu information om hur provet var upplagt. Provplatsen var indelad i fyra
kvarter och vi hade 25 minuter på oss att söka igenom hela området. Fem figuranter fanns
utplacerade i de fyra kvarteren. När vi ansåg att ett kvarter var genomsökt och klart skulle vi
meddela domarna att vi lämnade kvarteret. Lämnade vi ett kvarter utan att hunden markerat de
figuranter som fanns i det, stoppades vidare sökarbete och provet skulle avbrytas. Samma
regel gällde om en hund blindmarkerade.
Vi som skulle avlägga provet fick uppehålla oss en bra bit ifrån provplatsen. Därför hade vi
ingen möjlighet att se hur det gick för hundarna. Därför hade vi gemensamt bestämt att de som
klarade provet skulle signalera med bilen när de lämnade provområdet.
Första startande gav sig iväg och vi som var kvar började kolla tiden på våra klockor. Vi var
mycket spända, skulle det förbli tyst eller skulle det komma en bilssignal innan det var dags för
nästa att ge sig iväg. Bilsignaler! Dom hade klarat det. Nästa startande gav sig iväg och vi
började räkna minuterna igen. En bil signalerade, vi applåderade, dom hade också klarat sig.
Nu började snacket medan tredje startande gav sig iväg. Var det ett lätt prov? Var det
hundarna som var så duktiga? Det kunde ju inte börja bättre.. men nu kallas nr 4 fram och får
besked att köra fram till provplatsen. Inga signaler hade hörts, då måste dom har missat redan i
första kvarteret det har ju bara gått 5 minuter. Samma sak upprepades sedan för 4:e, 5:e, 6:e
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och 7:e startande. Vi som var kvar började diskutera vilt. Kunde det var tomt i första kvarteret
eller fanns där två figuranter? Det verkade ju som att alla bommade i första kvarteret. Det blev
likadant för 8.e och 9:e ekipaget, inga bilsignaler.
Efter middagsuppehållet körde så startnummer 10 iväg. Skulle nummer 11 snart bli
framkallad eller.. Men nu fick vi höra något efterlängtat, bilsignaler. Då var det ju inte helt
hopplöst att klara det!
Då var det till sist bara jag och Cilla kvar när det näst sista ekipaget körde iväg med bilen.
Jag började att förbereda Cilla. Jag gick en runda och rastade av henne. Sedan fick hon vatten
både i sig och på sig. Det var nämligen otroligt varmt den här dagen och nästan helt vindstilla.
Vi satte oss sedan i bilen och väntade. Äntligen blev jag framvinkad. När jag kom fram till
provplatsen, fick jag se att någon blev omkramad. Förstod då att även ekipage 11 hade klarat
provet. Oh, vad roligt! Nu var det fyra ekipage av elva som klarat dagens prov, skulle vi bli det
femte.
Så var vi igång. Jag skickade ut Cilla i det första kvarteret. Redan efter någon minut
markerade hon och började skalla (skälla). Jag lyfte handen mot domarna, det var okej jag
kunde fortsätta. Nu böjade jag fundera, då var det ju inte tomt. Då måste det finnas två
figuranter. Är det därför det gått snett för de andra? Men nu markerade Cilla något. Ett
djurkranie! Vad du än gör Cilla, skalla inte för det är ditlagt enbart för att testa dig. En
räddningshund får ju bara markera levande människor. Tack och lov hon bara fnyser till lite och
springer därifrån. Hon fortsätter sitt sökarbete. Men varför hittade hon inte den andra figuranten.
Hade hon slarvat, bäst vi tar ett varv till. Ingen markering, hon har väl inte lagt av redan? Jag
vågade inte lämna kvarterat utan bestämde ta en tredje koll för säkerhets skull. Jag förstod att
klockan tickade iväg, ingen markering och nu måste jag lämna. Jag lyfte motvilligt handen och
gav beskedet att jag lämnade. Skulle det bli adjö eller fortsätt? Det blev det sista. Underbart!
In i det andra kvarteret. Var det här det kanske fanns två figuranter. Var det här de andra
missat? Cilla hittade snabbt nästa figurant och markerade med kraftiga skall. Än höll hon. Jag
fortsatte, tio minuter kvar meddelade tävlingsledaren. Panik! Jag vågade inte lämna än, vi
måste ta en sväng i högra hörnan också. Inget intresse från Cilla. Jag sträckte upp handen, jag
lämnade. Okej, från domarna. Jippy!

Inger Tireland

174

Så bar det av in i det tredje kvarteret och Cilla
hittade snabbt en figurant och skallet var fortfarande
lika kraftigt. Duktig tjej, jag berömde henne ordentligt
och skickade henne vidare. Vi hade bara området
bakom tegelmuren kvar att söka igenom, sen tänkte
jag lämna kvarteret. Jag skickar iväg Cilla och där
kommer skall från henne. Handen upp, åter okej.
Toppen, bara en kvar och nu måste den finnas i sista
kvarteret. Vi rusade in i det sista kvarteret, fem
minuter kvar. Nu gällde det, vi var ju så nära att
lyckas. Jag tyckte att vi hade gått över kvarteret flera
gånger om, men ingen markering från Cilla? Hon fick
inte lägga av, vi hade ju bara en figurant kvar att hitta.
Så duktig Cilla!

Jag stannade och andades djupt. Koppla nu av och ta

det lugnt, tänkte jag för mig själv. Och då, det här var ju inte klokt. Vi hade ju helt missat värnet
där borta i hörnan.
Jag skickade dit Cilla och sprang efter henne och Cilla visade direkt ett intresse för värnet.
Det var en djup håla i marken som hon stannade upp vid. Jag hjälpte till att få ner henne i hålan
och där kom det. SKALLET! Cilla hade klarat det, hon hade hittat alla fem figuranterna. Min
Cilla hade klarat räddningsprovet!

Men ännu hade jag ingen räddningshund. Nu var det dags

för lydnadsprovet. För att bli godkänd räddningshund måste hunden uppnå lägst medelbetyg 5 i
appellklassens lydnad (med undantag för budföring). Hur skulle detta gå, så nära inpå
sökarbetet. Jag själv var helt slut av både värmen och spänningen, så jag antog att Cilla inte
mådde mycket bättre. Platsliggandet var inget problem för någon av de fem hundarna, nästan
alla sov de tre minuterna. Cilla klarade trots allt sitt lydnadsprov över förväntan.”
Maya har varit verksam inom Svenska Boxerklubben både lokalt och centralt. Bl a var hon
mångårig Webmaster till boxerklubben och är det fortfarande till en del av dess lokalområden.
Hon har varit sekreterare både lokalt och centralt, varit medhjälpare till styrelsen, gjort layouter
och bildbearbetning till årsböcker och många andra böcker och trycksaker samt varit redaktör
till Boxerbladet under många år i flera omgångar och varit mentalbeskrivare på klubbens
beskrivningar.
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Maya har en väldigt intressant hemsida www.buffetskennel.com – verkligen värd att
studera för den som är intresserad av boxer och speciellt uppfödning av valpar.
Maya erhöll Svenska Boxerklubbens utmärkelse Den Gyllene boxern nr 14 år 2010.
Maya avled I slutet av mars 2018

Maya Beike till minne
En av Svenska Boxervärldens mest aktiva förkämpe har gått ur tiden. Maya
Beike finns inte mer. Efter en lång kamp mot cancern fick hon till slut ge upp. Den
1 maj skulle Maya ha blivit 72 år.
Maya var en mycket seriös uppfödare. Med stor
omsorg valde hon sitt avelsmaterial. Mottot var:
friska, sunda och funktionella boxer med god
mentalitet och boxerriktig exteriör. Hon visste
verkligen hur ett boxerhuvud skulle se ut. Hon gav
valparna bästa möjliga start här i livet genom stor
omsorg, näringsriktig mat och social stimulans –
så att de lätt kunde anpassa sig till nutidens krav i
det Svenska Samhället. Hon valde även valpköpare med omsorg och matchade lämplig valp till
dem och ställde alltid upp om det blev problem. Många känner en stor saknad idag.
Maya var länge verksam inom Svenska Boxerklubben. Efter att ha jobbat inom Södra
Lokalområdet valdes hon även till sekreterare i avdelningsstyrelsen 1989, sedan 1990 ingick
hon i redaktionen för Boxerbladet där hon, med stor kreativitet och bildkänsla,

i perioder

övertog redaktörskapet med stor framgång. Hon gjorde även alla annonser och layouter till
Boxerklubbens Jubileumsbok 2003 och till många andra skrifter som klubben utgivit.
Maya hade en stor personlighet och integritet. Hon var en fighter, helt i paritet med sina
älskade boxer. Dessutom var hon en loyal och ansvarsfull medarbetare i klubben och hon
arbetade som webmaster i början av 2000-talet. Det finns ju fasta regler för hur webmastern
ska arbeta och man måste skriva på ett avtal. Maya hade ett stort rättspatos och var så
principfast att ingen kunde få henne att införa något på hemsidan som stred mot
grundstagdarna och/eller var godkänt av avdelningsstyrelsen.
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Det finns massor av saker som hon uträttade i det fördolda inom Boxerklubben, jag kan inte
här nämna allt.
Maya var även aktiv inom den mentala verksamheten. Hon ingick stundtals i
korningsverksamheten på det lokala planet och utbildade sig till mentalbeskrivare.
Maya var även mig behjälplig med boken Boxerns Historia. Förutom att hon skolade mig i
datorns fantastiska värld, gjorde hon ett gigantiskt jobb med alla 527 layouterna och alla mer än
1700 bilderna.
Vila i frid kära Maya
Inger Tireland

Kennel Gamelia startades upp 1974
av Brith-Inger Näslund
Första kullen föddes den 14 oktober 1974 efter KORAD Gremlin Torenzo undan Inolomas
Cryssarobina (e Noak 3116/69 <e Ch Boxellas Yahoo u Hot Pepper 29563/66) u Keylins Soul
of Fire (e Salgray's Ally of Keylin 20/67 u Bezique 3216/65 {e Ch Keylins Douglas u Dulci
12867/62 <e Ch Key u Habanera La Querida>}).
Cryssarobina lämnade fem certvinnare: systrarna GAMELIA’S ALOUETTE cert, KORAD
GAMELIA’S ROBINA-DAUGHTER 3 cert och avelstiken GAMELIA’S AMOURICA efter
KORAD Gremlin Torenzo, KORAD GAMELIA’S FUNNY GIRL cert, efter Benj's Brandy of Five
T's samt syskonen GAMELIA’S CINTRA-CHANEL 2 cert och KORAD GAMELIA’S CIRRO
cert efter Marikarlos King of Fire.

Inolomas Cryssarobina
Inger Tireland

Gamelia’s D’Amourka
3 cert CACIB
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Gamelia´s Unique Fille
3 cert 4 CACIB 7 BIR

Amourica lämnade tillsammans med Benj’s Brandy of Five T’s bl a GAMELIA’S
D’AMOURKA som erhöll 3 cert CACIB och hederspris i avelsklass.
d’Amourka i sin tur lämnade bl a Gamelia’s O-kull innehållande GAMELIA’S OKLAHOMA
GIRL 3 cert, KORAD GAMELIA’S ONCE UPON A TIME 3 cert, avelstiken GAMELIAS ON MY
MIND och den framgångsrike avelshunden KORAD GAMELIA’S OPPORTUNITY, som själv
erhöll 3 cert och hederspris i avelsklass.
Gamelia’s Ofelia
6 cert
3 CACIB
Gamelia’s
Dare Devil
3 cert 2 CACIB
och 7 BIR
Unique Fille lämnade bl a SUCh KORAD GAMELIA’S MANFRED MAN efter INTCh KORAD
Engelaiz Amusement Man samt avelshundarna KORAD GAMELIA’S DARTAN YOUNG och
den kände GAMELIA’S DARE DEVIL som själv erhöll 3 cert 2 CACIB och 7 BIR tillsammans
med Ch Marikarlos Dancing Devil.
Dare Devil lämnade i sin tur bl a ATARIMAH’S GARBO cert och hederspris i avelsklass, som
i sin tur lämnade kennel Valsängens stamtikar SUCh KORAD ATARIMAH’S MAGNEFIQUE
och ATARIMAH’S OMEGA efter Bobby Shaftoe of Winuwuk - och många fler fina avelshundar.

Inger Tireland

178

