
CV VAN KEURMEESTER AGNETA DOVERHOLT

Ik wil me graag introduceren. Mijn naam is Agneta Doverholt en ik ben altijd in het 
gezelschap van honden geweest. In mijn geboortehuis hadden we verschillende 
Zweedse jachtrassen. Ik kocht mijn eerste saluki in 1991, een black en tan reu. In 
1995 kwam de aanschaf van een rode reu, Khalils Dahabi Dahaqin en met hem 
begon mijn saluki-reis pas echt.

Sinds het begin van 1990 deed ik in Zweden vrijwilligerswerk in de Saluki Club, de 
Windhonden Club en de Kennel Club. Samen met anderen startte ik het onderdeel 
coursing als een officiële competitie in de Windhonden Club en ben sinds 1999 
officieel coursing keurmeester. Ik begon in die tijd ook te keuren op niet-officiële all 
breed open shows. Om namelijk een gelicensieerd keurmeester in Zweden te 
worden moet je het ras voor tenminste 10 jaar hebben, dus nam het wat tijd tot ik 
besliste om me daarvoor aan te melden.

Mijn reu Dahaqin was bijzonder succesvol, op de tentoonstellingen en ook als 
dekreu. Hij dekte zeer fraaie teven en ik behield een aantal van zijn nakomelingen. 
Mijn basis fokteef Baklava’s Tigris Min Dahaqin werd in 2002 als zijn dochter 
geboren en ik kreeg mijn eerste nest met haar in 2006. Tot nu toe heb ik 7 nesten 
gefokt waaruit verschillende nationale en internationale kampioenen voortkwamen, 
alsook 4 BIS-winnaars en een World Winner én niet te vergeten een aantal 
coursingkampioenen. Op dit moment heb ik 5 saluki’s in huis, 4 reuen en een teef. Ik 
ben mede-eigenaar van 3 teven uit twee verschillende nesten die ik mogelijk dit jaar 
of in de komende jaren wil inzetten voor de fok.

In 2016 werd ik FCI-keurmeester en mag alle rassen in groep 10 (windhonden) 
keuren en drietal halfwindhondrassen in groep 5. Ik keurde ondertussen al in de 
Scandinavische landen en Finland, Slovenië, Zwitserland en Australië.

Ik heb veel gereisd en bezocht shows overal ter wereld, zoals Crufts en saluki-shows
in de USA en Australië, voordat ik daar in 2019 keurde. Ik exposeerde mijn saluki’s in
vele Europese landen.

Ik kijk erg uit naar mijn keuring en weet dat het een prachtige ervaring zal zijn.

Agneta Doverholt.


