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Julkaisija: Chihuahua ry

Esittelyssä:

Lene Kalleklev,
kennel Chidelia
Esittelyssä-juttusarja esittelee mielenkiintoisia chihuahuoita ja kasvattajia maailmalta! Otamme mieluusti
vastaan vapaasti kirjoitettuja valmiita haastatteluita tai esittelyjä sekä vinkkejä sopivista haastateltavista.
Juttujen yhteydessä pyritään julkaisemaan lyhennelmä sellaisella kielellä, jota haastateltava itse ymmärtää.
HAASTATTELIJANA ENNI ALANKO

Miten päädyit chihuahua-rodun pariin? Kuka oli
ensimmäinen chihuahuasi?
Chihuahua valikoitui rodukseni sattumalta. Olin vinkunut vanhemmiltani koiraa nuoresta tytöstä asti ja ollessani 17-vuotias
he suostuivat hankkimaan minulle koiran yhdellä ehdolla: sen
tuli olla pienikokoinen. Olin aina halunnut ison koiran, mutta
aloin kuitenkin tutustua kääpiörotuihin. Yllätyin positiivisesti
siitä, mitä luin niistä, ja eritoten chihuahua kiinnitti huomioni.
Elämäni chihuahuoiden kanssa alkoi 26 vuotta sitten vuonna
1995, kun olin 17-vuotias. Silloin hankin ensimmäisen chihuahuani Taran, suloisen tricolor-nartun nimeltään Chazan’s Black
Irina Petunia. Hän tuli Anette Zachriassenilta, joka asuu kotikaupungissani Bergenissä. Yksi myyntisopimuksen ehdoista
oli, että minun tuli käyttää häntä näyttelyissä. Tara oli erittäin
lupaava pentu ja oli jo ollut yhdessä pentunäyttelyssä Best In
Show. Kasvattaja oli aikonut pitää hänet itsellään, mutta piti
häntä liian pienikokoisena jalostukseen. Halusin silloin koiran
ensisijaisesti rakkaaksi lemmikiksi ja seuraksi. Kun sitten osallistuin ensimmäiseen näyttelyyni, olin välittömästi koukussa.
Tuntui taivaalliselta löytää paikka, jossa koirat olivat kaikkien
intohimo sekä pystyä jakamaan kiinnostukseni samanhenkisten ihmisten kanssa. Tarasta tuli Norjan muotovalio ja läpi
90-luvun hän sijoittui Norjan voitokkaimpien pitkäkarvaisten
joukkoon.

Miten kasvatustyösi alkoi?
Etsin seuraavaa narttuani pitkään, sillä tiesin mitä halusin, mutten löytänyt sitä – kunnes eräänä päivänä näin kuvan kauniista
Stardust Di San Gimignano, joka oli leasattuna Mirja Poimalalla ZZman’s kennelissä. Uuden työpaikkani kautta pääsin
internetiin ja chihuahua-maailma avautui minulle. Italialaisten
Misty Meadow’s & Di San Gimignano -kennelien kotisivuilla
tiesin löytäneeni sen tyyppisen chihuahuan, jota olin etsinyt,
joten otin yhteyttä Tuulaan ja Francescoon ja kerroin etsiväni

20

Chihuahua 3 /2021

lupaavaa narttua. Vuonna 2000 saapui Noemi Di San Gimignano, josta tuli myöhemmin Norjan muotovalio. Hän oli suloinen
narttu, jolla oli mahtava sukutaulu, mutta valitettavasti hän jäi
pienikokoiseksi ja hänellä oli vain kaksi pentuetta. Myös hänen pentunsa jäivät pienikokoisiksi, enkä jatkanut enää linjaa.
Pyysin Tuulalta ja Francescolta uutta narttua ja jonkin ajan
kuluttua Misty Meadow’s Doris Speed muutti luokseni. Hän
oli unelmanarttuni ja kasvoi erittäin kauniiksi. Hänellä oli
upea näyttelyura, hänestä tuli kansainvälinen muotovalio ja
hänellä oli useita kansallisia valiotitteleitä. Meillä oli monta
upeaa yhteistä hetkeä näyttelykehässä, mutta kohokohta
oli se, kun hän oli VSP ja MV-06 sekä VSP ja EV-17 veljensä,
moninkertaisen muotovalio Misty Meadow’s Donald Duckin
rinnalla. Ennen kaikkea, hän oli hyvä jalostusnarttu ja antoi
minulle kolme kaunista pentuetta, jotka kaikki perivät hänen
tyyppinsä ja ominaisuutensa. Hänen jälkeläisiään ovat MV-10
CIB KBHV-10 POHJ JV-08 Chidelia Bella Celina, IT MVA Chidelia Cover of Cosmopolitan, NO MVA Chidelia Cover of Elle
ja NO MVA Chidelia Sweet Like Candy. Hän on lisäksi emänemänä NO DK MVA KBHV-10 POHJ JV-10 HEJV-10 Chidelia
Everlasting Lovelle.

Mistä kasvattajanimesi juontaa juurensa?
Muistan, että mietin kasvattajanimeäni pitkän aikaa. Halusin nimen, johon sisältyi Chi, jotta pystyisin liittämään rotuni
kasvattajanimeeni ja monien vaihtoehtojen jälkeen päätyin
Chideliaan. Pidin siitä, koska se oli yksinkertainen ja elegantti sekä siksi, että se oli mielestäni myös kansainvälisesti helposti lausuttava.

Kuinka kauan olet kasvattanut chihuahuoita?
Montako pentuetta olet kasvattanut?
Ensimmäinen chihuahua-pentueeni syntyi vuoden 2000 alussa. Ensimmäinen pentueeni oli jo vuonna 1998 maltankoiralla. Kun olin saanut ensimmäisen chihuahuani, halusin pian

toisen. Sattumien kautta päädyinkin ostamaan maltankoiran.
Rakastuin syvästi ja minulla olikin maltankoiria monen vuoden
ajan. Kasvatin maltankoiria muutaman pentueen ja saavutin
niiden kanssa menestystä näyttelyissä. Tein päätöksen keskittyä vain chihuahuoihin elettyäni muutaman vuoden yhdessä
chihuahuoiden ja maltankoirien kanssa. Nyt olen kasvattanut
50 pentuetta, joista kolme maltankoirilla ja loput chihuahuoilla.

Mistä tai keneltä olet saanut suurimman avun
kasvattajaurasi aikana?
Olemme pitäneet säännöllisesti yhteyttä Tuulan ja Francescon
kanssa 90-luvun lopusta asti. Heistä tuli ystäviä, jotka aina auttavat, kun kaipaan neuvoja tai opastusta. Vuosien aikana olen
tuonut heiltä useita koiria ja nämä koirat olivat menestykseni
alku ja kasvatustyöni perusta. Heidän lisäkseen apunani on ollut Dag Løken (Tiny Jewels Pomeranians), joka on kasvattanut
pomeranianeja yli 30 vuotta. Hän on yksi parhaista ystävistäni
ja tukijoistani. Lisäksi olen tehnyt paljon taustatutkimusta ja
saanut vuosien varrella runsaasti kokemusta. Olen lukenut,
opiskellut ja tehnyt virheitä, joista olen oppinut. Vaikka minulla
on pitkä kokemus kasvattamisesta, aina voi oppia uutta ja siksi
kasvattaminen onkin niin mielenkiintoista.

Oletko tuonut ulkomailta koiria? Jos olet, ketä
ja mistä? Millainen vaikutus niillä on ollut
kasvatustyöhösi?
Vuosien aikana olen tuonut useita koiria ulkomailta, suuriman osan kuitenkin Italiasta, kuten: Multi MVA MV-01
Misty Meadow’s Mickey Mouse MV-06 EUV-07 CIB Misty Meadow’s Doris Speed EUV-07 CIB POHJ MVA POHJV-06 Misty Meadow’s En Vouge Chanel NO MVA Misty
Meadow’s Light My Fire NO DK MVA POHJ JV-10 HEJW10 April Rose Di San Gimignano NO SE MVA Dressed By
Krizzia Di San Gimignano MV-12 EUJW-11 CIB Multi MVA
FIJV-11 HEJW-11 NOV-11 FIV-11 POHJV-12 DKV-12 Misty
Meadow’s O Sole Mio
Kaikilla näillä koirilla on ollut suuri vaikutus kasvatustyöhöni, sillä niiltä olen saanut tunnistettavan tyypin, joka kasvateillani
näkyy edelleen. Viimeisten vuosien aikana en

Kenen kasvatustyö on tehnyt sinuun suurimman
vaikutuksen?
Voisin nimetä monta kasvattajaa, jotka ovat tehneet paljon
rotumme eteen vuosien varrella, mutta mikäli minun
täytyy valita vain yksi, sanon Tuula ja Francesco
Cochetti. Heidän kasvatustyönsä on aina ollut johdonmukaista ja tasalaatuista, ja heidän kasvattejaan löytyy ympäri maailmaa.
Ja syystäkin! He ovat omistaneet elämänsä
rakastamalleen kasvatustyölle. Jokaisen tulisi
inspiroitua heistä sekä siitä, että he ovat kasvattaneet tunnistettavalla tyypillä ja laadulla
koiria vuosikausia.

Millä koirilla on ollut suurin
vaikutus kasvatustyöhösi?
Niitä on useita, ja unohdan varmasti
mainita osan. Muun muassa MV-00
Multi MVA Misty Meadow’s Mickey
Mouse, MV-08 Multi MVA Bel Ami
Chis Angelino, MV-10 Multi MVA
Chidelia Bella Celina, NO SE MVA
Dressed By Krizzia Di San Gimignano, MV-12 Misty Meadow’s O
Sole Mio ja nykyisin CIB Multi
MVA Chidelia Ghetto Superstar.

Chidelia Tiny Little Sensation
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Paunovicilta ja toisen nartun Venäjältä S Lipetskih Ozer -kennelistä. Molemmat nartut ovat mukana kasvatustyössäni ja
ovat antaneet erinomaisia tuloksia ensimmäisissä pentueissaan. Olen myös tuonut ulkomailta sellaisia koiria, jotka olen
loppujen lopuksi myynyt lemmikiksi.
Mielestäni on tärkeää tuoda jotain uutta kasvatustyöhön
aina silloin tällöin. Minulle tämä on ollut menestyksekäs ja
terveellinen tapa kasvattaa. Aikaisemmin käytin pääasiassa
linjasiitosta, mutta nykyisin enemmän ulkosiitosta. Pidän omat
linjani ja käytän linjasiitostakin, mutten halua linjata koiria
liian läheltä. Monesti olen tehnyt myös täyden ulkosiitoksen
ja sen jälkeen käyttänyt taas omia linjojani näihin jälkeläisiin.
Olen oppinut tekemään yhteistyötä ainoastaan niiden ihmisten kanssa, joihin luotan ja kenellä itsellään on laadukasta
kasvatustyötä. Uusien koirien ostamisen sijaan suosin uusien
urosten käyttämistä nartuilleni. Täytyy silti muistaa, että uusien narttulinjojen lisääminen omaan kasvatustyöhön silloin
tällöin on sekä terveellistä että hyödyllistä.

Millainen ihanteellinen chihuahua on sinun
mielestäsi?
Ihanteellinen chihuahua on melko kompakti koira, jolla on
tyypillinen chihuahuan tyyppi sekä valpas ja tuhma ilme! Oikeanlainen stoppi ja omenapää, hyvä purenta ja suuret oikein
asettuneet korvat. Noin 2,6 kilon painoinen, elegantti kaula,
hyvä etuosa, suora selkälinja, täydellinen hännän kiinnitys
ja kanto. Hyvät kulmaukset ja mitä tärkeintä: erinomainen
luonne. Pieni katseenvangitsija, joka tuntuu huutavan ”katso
minua, täältä minä tulen”!

Mitkä ovat kasvatustyösi pääperiaatteet?
Miten valitset yhdistelmäsi?
Pääperiaatteeni kasvatustyössäni ovat tyyppi ja tasalaatuisuus! Katson aina ensin tyyppiä ja sitten vasta sukutaulua.
Kun minulla on astutettava narttu, arvioin sen ominaisuudet
ja viat, joiden perusteella alan etsiä oikeaa urosta, jolla ei ole
samoja virheitä. En koskaan yhdistä koiria, joilla on samat
virheet! Katson tietenkin myös sukutauluja ja pieni linjasiitos
sopii, mutta suosin matalaa sukusiitosprosenttia. Olen myös
tehnyt yhdistelmiä, joiden sukusiitosprosentti on korkeampi,
mutta kokemukseni mukaan saan tasalaatuisempia ja parempia tuloksia, kun sukusiitosprosentti ei ole kovin korkea.

Oletko kokenut kasvatustyössäsi vastoinkäymisiä
tai epäonnistumisia? Jos olet, millasia?
Luulen, että kaikki pitkäaikaiset kasvattajat ovat kohdanneet
vastoinkäymisiä kasvatustyössään, kuten minäkin. Minulla on
ollut esimerkiksi pentueita, joissa on ilmennyt patellaluksaatiota, vaikka vanhemmat olivat 0/0-polvisia. Tutkin sukutauluja ja löysin yhteisen tekijän tälle ongelmalle. Näin minulle
selvisi, että koirat tai linjat, joita olin käyttänyt, eivät sopineetkaan toisilleen. Sen jälkeen olen välttänyt näitä yhdistelmiä ja
ongelma on poistunut, minkä ansiosta kasvateillani on erittäin vähän patellaluksaatiota.

Jos sinulla olisi mahdollisuus, tekisitkö
kasvatustyössäsi jotain toisin?
Tämä on vaikea kysymys. Aina on tietenkin asioita, joita olisin
voinut tehdä toisin, mutta sen sijaan, että keskittyisin virheisiini, haluan keskittyä tulevaan. En halua murehtia menneitä tai
asioita, joita olisin voinut tai minun olisi pitänyt tehdä toisin.

Kuinka monta narttulinjaa sinulla on? Kuinka
monta sukupolvea näissä narttulinjoissa on?
Millaisia ominaisuuksia näillä narttulinjoilla on?
Tällä hetkellä minulla on useita narttulinjoja. Osa on alkuperäisiä linjojani, osassa on vain muutama sukupolvi kasvattejani ja
osalla nartuista on takanaan muiden linjoja. Pisimmän narttulinjani nartuilla on takanaan neljä sukupolvea omia kasvattejani
ja niiden jälkeläisistä tulee kuudennen sukupolven Chideliakoiria. Näiden linjojen hyvä puoli on se, että niiden tyyppi on
minulle erittäin tunnistettava ja saan harvoin yllätyksiä.
Chidelia-pentuja ulkoilemassa tammikuussa 2021.
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Onko sinulla jotain vaatimuksia, joita sinulla
on jalostukseen käytettäville nartuille vai
punnitsetko yksilön jalostuskelpoisuuden
tapauskohtaisesti?
Kyllä minulla on vaatimuksia jalostusnartuille. En käytä narttua vain hyvän sukutaulun takia, jos narttu itsessään ei ole
laadukas. Jos nartulla on vikoja, joista en pidä, en käytä sitä
jalostukseen. Suurin osa jalostusnartuistani on näyttelytasoa
ja ne ovat menestyneet näyttelykehissä ennen jalostuskäyttöään. Minulla ei ole ollut vuosien aikana montaa narttua,
jotka eivät ole käyneet näyttelyissä ennen astutusta. En ole
kuitenkaan fanaattinen asian suhteen, sillä saattaa olla useita
syitä, miksi narttua ei ole käytetty näyttelyissä. Kaikki koirat
eivät viihdy näyttelyissä, joillain suurempikokoisilla nartuilla
saattaa olla mahtavia ominaisuuksia tai nartulla saattaa olla
joku vika, joka ei tee hänestä menestyvää näyttelykoiraa,
muttei estä sitä, että tämä voisi olla erinomainen periyttäjä
oikean uroksen kanssa.
Chidelia Bella Celina

Jos sinulle syntyy omasta mielestäsi lupaava
pentu, jätätkö sen mielummin kotiin vai etsitkö
sille yhteistyö- tai sijoituskodin?
Olen aina kasvattanut pääasiassa itselleni enkä ikinä ole tehnyt
pentuetta saadakseni rahaa. Aina pentuetta suunnitellessani
haluan säilyttää kyseisestä yhdistelmästä jotain kasvatustyössäni. Yleensä haluan jättää nartun itselleni, joitain poikkeuksia
lukuun ottamatta. Jos pentueessa on useita pentuja, olen antanut ostajan valita minkä nartun he haluavat ja pitänyt jäljelle
jääneen itse. En ole koskaan pitänyt narttua yhteisomistuksessa, mutta sijoitan koiriani joskus perheisiin, jotka antavat
minun käyttää niitä jalostukseen ja näyttelyissä.

Kerro omista koiristasi. Miten koirasi elävät? Onko
niillä erilliset kenneltilat vai elävätkö ne teidän
kanssanne samoissa tiloissa?
Tällä hetkellä kotonani asuu 17 koiraa, joista osa on pentuja,
osa eläkeläisiä ja loput ovat koiria, joita käytän tällä hetkellä
näyttelyissä ja jalostukseen. Suurin osa on omia kasvattejani
tai koiria, joilla on takanaan linjojani, mutta minulla on myös
muutama muiden kasvattama koira. Koirilla on talomme sisällä
oma huoneensa ja pentuportin takaa ne seuraavat arkeamme
koko ajan. Ne saavat myös olla sohvalla kainalossamme ja
liikkua talossamme, mutta eivät kaikki yhtä aikaa. Meillä on
myös iso aidattu piha, joten koirilla on ihanasti tilaa ulkoilla,
leikkiä ja juosta. Niin kauan kuin ilma on tarpeeksi lämmin,
koirat viettävät paljon aikaa ulkona. Kaikki pennut kasvavat
olohuoneessamme ja tottuvat arkeemme sekä musiikkiin,
pölynimuriin, televisioon, lapsiin ja moniin muihin asioihin,
joten ne ovat hyvin sosiaalistettuja ennen uusiin koteihinsa
muuttamista.

Ketkä ovat menestyneimmät kasvattamasi
chihuahuat? Asuuko joku niistä tällä hetkellä
luonasi?
Haluaisin mainita useita koiria, mutta ainakin:
JMV-13 CIB Multi MVA Chidelia Dj Tiesto, jolla on niin monta titteliä, etten muista niitä kaikkia ;)
MV-10 POHJ JV-08 CIB Multi MVA Chidelia Bella Celina
JMV-14 POHJV-14 NOV-15 NO SE MVA Chidelia Smell
Of Dom Perignon
CIB POHJ MVA KBHV-13 DKV-14 NV-14 SEV-14 Chidelia
Dj D.Guetta
CIB POHJ MVA NOJV-13 Chidelia Simply Chic
CIB POHJ Multi MVA NOV-17 Chidelia Ghetto Superstar
CIB NO DK MVA KBHV-10-13 POHJ JV-10 Chidelia Everlasting Love
NO SE MVA Chidelia Smell Of Cristal
IT MVA Chidelia Cover Of Cosmopolitan
Näistä Giovanni (Chidelia Ghetto Superstar) ja Alida (Chidelia
Cimply Chic) asuvat edelleen luonani.

Oletko huomannut rodussa muutoksia vuosien
aikana? Jos olet, onko joku näistä muutoksista
sellainen, joka huolestuttaa sinua erityisen
paljon?
En voi sanoa huomanneeni negatiivisia muutoksia rodussamme
vuosien varrella. Päinvastoin monissa maissa rotumme taso
on parantunut, kun kansainvälinen yhteistyö on lisääntynyt.
Nykyisin rotu on paljon suositumpi ja kasvattajia on paljon.
Norjassa meillä on edelleen yhteisiä linjoja ja monet kasvattajat
tekevät yhteistyötä, mutta meillä on myös suurempi valikoima
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Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia sinulla on
kasvatuksen tai koirien suhteen?
Odotan innolla kasvatus- ja näyttelysuunnitelmiani vuodelle
2021! Itse asiassa olen enemmän innoissani tästä vuodesta kuin
olen hetkeen ollut. Viime vuonna pääsimme osallistumaan ainoastaan muutamaan näyttelyyn koronaviruspandemian vuoksi. Meillä päin Norjaa oli viime vuonna vain kaksi näyttelyä, ja
minulla olikin monia pentuja ja nuoria koiria, jotka eivät päässeet yhteenkään näyttelyyn. Meidän täytyi ajaa Itä-Norjaan
päästäksemme niihin muutamaan näyttelyyn, joissa olimme.

Chidelia Simply Chic

erilinjaisia koiria, ja siten laajempi geenipooli. Nykyisin meillä
on myös tiukemmat säännöt jalostuksen suhteen. Norjassa
kaikille jalostukseen käytettäville koirille on tehtävä virallinen
patellaluksaatiotutkimus ja silmätarkastustakin suositellaan.
Vaikka Norjan Kennelliitto ei vaadi silmätarkastusta rekisteröimisen ehtona, suurin osa kasvattajista tarkistuttaa koiriensa
silmät ennen jalostuskäyttöä.

Valitettavasti tämä vuosi alkoi samoin kuin viime vuosi ja kaikki kevään näyttelyt peruttiin. Mutta ristin sormet ja toivon,
että loppuvuodesta asiat olisivat jo paremmin, sillä kesällä
on mahdollista järjestää ulkonäyttelyitä ja uskon, että suuri
osa väestöstä rokotetaan! Ainut hyvä asia pandemiassa oli se,
että pystyin keskittymään kasvattamiseen. Minulla oli paljon
aikaa pennuille ja olen erittäin tyytyväinen tuloksiin, joita sain
eri yhdistelmistä! Vaikka uskon tämän vuoden olevan aktiivisempi näyttelyiden osalta, minulla on myös jännittäviä jalostussuunnitelmia tänä vuonna.

Mitkä ovat mielestäsi rodun suurimmat virheet
tällä hetkellä?
Mielestäni rotumme suurin ongelma ovat huonot etuosat.
Myös purennat ovat nykyisin suurempi ongelma kuin ennen,
erityisesti heikot alaleuat. Silti meillä on myös liikaa koiria,
joilla on pienet silmät, mikä valitettavasti aiheuttaa sen, että
chihuahuan tyypillinen ilme katoaa.

Mitkä ovat tärkeimmät asiat, joita olet
vuosien varrella oppinut Chihuahuoista ja
kasvattamisesta?
Tärkein kasvattamisesta oppimani asia on se, että kasvattaminen on kuin vuoristorataa ylä- ja alamäkineen, ja kasvattajan tulee hyväksyä se. Älä pura pettymyksiäsi muihin äläkä
ole huono häviäjä! Älä odota liikaa itseltäsi ja koiriltasi. Usko
omiin valintoihisi, mutta älä pelkää pyytää apua muilta. Usko
omaan kasvatustyöhösi, vaikka joskus teetkin virheitä. Jokaisen pitää oppia virheistään ja välttää samojen virheiden
tekemistä tulevaisuudessa.

Mikä tai mitkä on/ovat mieleenpainuvin
chihuahua-muisto vuosien varrelta?
Niitä on monia! Mutta tietenkin Maailman Voittaja- ja Euroopan
Voittaja -titteleiden voittaminen koirieni kanssa kymmenen
kertaa. Koirani ovat saavuttaneet neljä Maailman Voittaja -titteliä, kaksi Maailman Juniorivoittaja -titteliä, kaksi Euroopan
Voittaja-titteliä ja kaksi Euroopan Juniorivoittaja -titteliä, ja
kaikki nämä voitot ovat rakkaita muistoja. En koskaan unohda
myöskään niitä kertoja, jolloin olemme voittaneet Voittajanäyttelyissä ympäri Pohjoismaita sekä saavuttaneet BIS- ja
BISS-sijoituksia.
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Chidelia Plenty of Magic on yksi tulevaisuuden toivoistamme!

Millaisia terveisiä haluaisit lähettää
Chihuahua ry:n jäsenille?
Suuret terveiset teille kaikille, ja eritoten suomalaisille kasvattajaystävilleni, joita en ole nähnyt pitkään aikaan. Toivon,
että voin tänä vuonna palata Suomeen näyttelyihin. Olen
aina nauttinut suomalaisista näyttelyistä. Viime kerrasta on
jo vuosia, joten minun on jo aikakin tulla Suomeen näyttelyihin :) Tykkään vierailla jokaisessa Pohjoismaassa näyttelyissä kerran vuodessa, sillä on mielenkiintoista seurata koirien
laatua ympäri Pohjoismaita ja päästä näkemään koiria livenä.
Toivon todella, että tänä vuonna asiat ovat paremmin ja on
mahdollista taas matkustaa muihin maihin. Ja kaikille: pysykää terveinä ja vahvoina – paremmat ajat ovat edessä päin :)

Presenting:

Lene Kalleklev, kennel Chidelia
throughout the years. My friend Dag Løken (kennel Tiny Jew-

Tuula and Francesco have given me the foundation of my
huahua was Tara, a sweet tricolor female named Chazan`s
Black Irina Petunia. I got her from Anette Zachariassen, who

I can always ask for help, advice or guidance. There are many
Francesco have impressed me the most. They have dedicated
-

Norwegian Champion and throughout the 90’s she got placed
among the top-winning long coat Chihuahuas in Norway.

each litter to use in the future. I personally prefer that most

Misty Meadow’s and Di San Gimignano -kennels in Italy. I had
them. When I have a female to mate, I start looking for a male
Mirja Poimala, kennel ZZman’s. I had found the type of Chihuahuas I was looking for, so I contacted Tuula and Francesco

she was a sweet female with great pedigree, she was a little
so I didn’t continue her line. Later Tuula and Francesco allowed
me to have Misty Meadow’s Doris Speed, who was my dream

highlight of showing her was winning BOS & World Winner in

tion and use the results with my familiar lines. Rather than

hua type, an alert and naughty expression! Correct stop and
around 2,6 kilos with an elegant neck, good front, level topline,
perfect tailset and tail carriage. Good angulations and, last

simple and elegant. I also hope it’s a name that is easy to

nearly 50 litters, of which three were with Maltese dogs. I have
done a lot of research, studied, read and gained experience

as we have gained a larger gene pool. Nowadays we also tend
-

In addition, we have too many dogs with small eyes which
unfortunately cause them to lose the typical Chihuahua ex-
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instead of dwelling on the past, I try to concentrate on the
future. I have won the World Winner and European title with
roller coaster ride with ups and downs. At the moment I have
17 dogs at home. Some young puppies, some retired dogs

tions. Huge greetings to all of you in Finland - and especially

have their own room, and they can see and hear us through a
puppy fence. They also get to spend time with us, for instance
cuddle on the sofa, just not all of them at the same time. We

long time. I hope I could come visit Finland in 2021. I have al-

exercise, play and run. All of our puppies grow up in our living
room and get used to our daily life and noises, so they all get
properly socialized.
In 2020 we got the opportunity to attend only a few shows
-

Tuplaerikois§
3. — 4.8.2022 Kuopiossa
TUOMARI

TUOMARI

Francesco Cochetti
Italia
Di San Gimignano kennel

Iso-Britannia
Natimuk kennel

Keskiviikkona 3.8. erikoisnäyttelyssä arvostellaan
lyhyt- ja pitkäkarvaiset chihuahuat.
Torstaina 4.8. pääerikoisnäyttelyssä arvostellaan
lyhyt- ja pitkäkarvaiset chihuahuat.

Lisäksi Sawo Show: pe 5.8. KR, la 6.8. NORD, su 7.8. KV.
Superviikko Kuopiossa: 5 näyttelyä!
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