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när jag ville köpa mig en kromfohrländer så fanns 
det bara en uppfödare i Sverige, nämligen Marita 
Kanervala, kennel Kamtjatka’s. Det var innan 
datorns tid. Jag skrev brev samt ringde henne för 
att visa mitt intresse för en valp. 

så föddes då en kull valpar 11 april år 1998 hos 
Marita. Mamman till valparna var Nord v-95 
Kamtjatka’s Beatrice, en dotter till Mindelmering 
som är stamtik för rasen i Sverige. 

Marita ringde och berättade att det var en  kull 
på fyra hanar och en tik. Hon sa även att hon skulle 
behålla tiken själv. Min besvikelse går inte att 
beskriva, jag som väntat så länge… men det vände 
snart till lycka, då hon ringde och sa att jag fick 
köpa tiken. 

se uch kamtjatka’s karolina ”ina”, blev min ken-
nel Dreamwishes stamtik. 

När tiden kom då hon skulle paras åkte jag till 
Finland. Det fanns ingenting i Sverige, och då me-
nar jag ingen hane alls, som jag kunde använda. 

Jag använde fi ag ch, fi uch Kümmel Von 
der Holderheide ”Samba” på Ina och hon fick 
10 valpar den 7 januari år 2002, och som blev 
Kennel Dreamwishes A-kull. Den valpningen 
gick inte bra men det är en annan historia. Av dom 
tio valparna överlevde 9 st och av dom är det 5 st 
som gått i avel. 

jag valde att behålla två tikar själv - c.i.b. se- dk- 
no uch, se v-09 Dreamwishes Alva och  
se uch Dreamwishes Alfrida ”Frida”. 

alva har haft 4 kullar, Dreamwishes B- C- D- och 
E-kull och av dessa är det 12 hundar som gått i 
avel. 
I Alvas först kull, Dreamwishes B-kull föddes: 
• ww-08, ww-10, ww-11, Int Ch, Nord Ch, fi uch, 
vdh ch, nord v-06-07, nv-05, se v-05-06-07-08-10, 
dk uch, kbhv-07, vdh Europa Sieger-10, vdh 
Bundessieger-11, lp i, rldf, se vch Dreamwishes 
Brasse, ägare Anki Friberg kennel Yenbras. 

Brasse har lämnat valpar hos kennel Yenbras 
samt en dansk kennel, Huset Kromi’s Anki, som be-
höll bl.a. en dotter till Brasse, rldn, rldf, jww-11, 
ww-14, nordjv-11, sev-14, c.i.b. sevch, dk uch, 
fin uch, nord uch, europasieger-14, vdh fru-
hjahjahrssieger-14 Yenbras Abby Sciuto ”Ellen”. 

Ellen har fått valpar och där finns en tik, 
Yenbras Scarlett O’hara som haft en kull valpar 
hos sin ägare Lena Nälgård. 
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• dk uch, dksp ch, dk Agility ch Dreamwishes 
Benjamin ”Kimi”, ägare Dorthe Groth, kennel 
Casakromis, Danmark. 

Kimi har lämnat valpar hos kennel Casakromis 
och en annan. Man kan se Kimi i stamtavlor hos 
Kennel Huset Kromi’s och Kennel Hoolahop’s, 
båda Danmark. 

i alvas andra kull, Dreamwishes C-kull ,föddes:  
• c.i.b. vww-14, fi uch, se uch, lv uch, fi jv-07, 
lv-11 Dreamwishes Carolina ”Caro”, ägare 
Tina Koponen, kennel Krumme Furche och Malla 
Vahvaselkä, Finland. Caro har valpat hos kennel 
Krumme Furche och hennes avkommor samt 
barnbarn visar nu framfötterna på lite olika stäl-
len i Norden.  
• Dreamwishes Cicci, ägare Vibeke Bergmann. 
Cicci har haft kullar hos Vibeke. En tik har stannat 
hos Vibeke och en tik syns i Norge, se uch, no 
uch, dk uch, no v-14, dk v-14 Maia (hon blev bl a 
bim nu på My dog 2015 båda dagarna)  
• dk agility ch, dk Sp Ch Dreamwishes Crissy 
ägare kennel Mejsens i Danmark  
• se uch, lp i, lp ii Dreamwishes Cecilia ”Zara”, 
ägare Kerstin Johansson. Zara har haft en kull hos 
Kerstin och där föddes ”väder-kullen” med bl.a. 
Storm, Töa och Åska.  
• Clara from Sweden exporterades till USA.

i alvas tredje kull, Dreamwishes E-kull, föddes:  
• se uch, dk uch, nord jv-08 Dreamwishes Elle 
Aqua ”Ziccan”, ägare Gunilla Torenfält-Fasth,  
kennel Aqualines. 

Ziccan har fått valpar hos Gunilla och hon har 
bl.a. sparat två själv: se uch Aqualines Testarozza 
”Tezzan” och Aqualines Beauty of Spring. 
• Dreamwishes Ebba, ägare Kennel Dreamwishes, 
fick en kull valpar hos mig och där har en av-
komma gått i avel, se uch Dreamwishes Hic 
Hannibal ”Habbe”, ägare Lena Nälgård. Habbe i 
sin tur har hitintills lämnat en kull hos Lena. 
• Dreamwishes Enya ”Enny” ägare Carina 
Börjesson kennel Blacksmith Hill. 

Enny har lämnat valpar och Carina har behållit 
tre döttrar, Blacksmith Hill A taste of Honey (som 
har fått valpar och där har en tik, Blacksmith Hill 
Futurity ”Dimma” gått till Pophams kennel) och 
Blacksmith Hill Belive it or not ”Bion” (som i sin 
tur fått valpar) och Blacksmith Hill Enny One. 

En av Ennys döttrar, Blacksmith Hill Cinderella 
Lady har gått till Åbyfjordens kennel och har haft 

valpar där med jww-08, se uch, sev vh se v-09 
Rednal Creek ”Pricken”.

i alvas fjärde och sista kull, Dreamwishes F-kull, 
föddes:  
• f uch Dreamwishes Fame from Sweden, 
ägare Eugenie Machet, Frankrike. Fame har 
lämnat valpar i Frankrike. 
• c.i.b. se uch, no uch, dk uch Dreamwishes 
Fiffi, ägare Kennel Dreamwishes. 

Fiffi har fått fyra kullar, Dreamwishes I- K- 
M- O-kull, och av dom är det tre som gått i avel: 
Dreamwishes Ingo fick valpar hos kennel 
Kromipaws och Dreamwishes Krista fick valpar 
hos kennel Dreamwishes och där har jag sparat 
Dreamwishes Petra hemma som jag hoppas ska 
gå i avel. 

I Fiffis fjärde och sista kull är det planerad avel 
på Dreamwishes Olga som jag har sparat, kanske 
ser vi någon mer i avel i den kullen. 
• se uch Dreamwishes Forpophams ”Kex”, 
ägare Olle Hansson, kennel Pophams. Kex har haft 
tre kullar.

nu går vi tillbaka till Dreamwishes A-kull till av-
komman "Frida", som haft 2 kullar, Dreamwishes 
D- och G-kull. I den första kullen föddes: 
• se uch Dreamwishes Denise ”Kola”, ägare Olle 
Hansson, kennel Pophams. 

Kola har haft valpar hos Olle och han har sparat 
två hanar, Pophams Bam-Bam och Pophams 
Saturnus. 
• Dreamwishes Doris, ägare Marianne 
Nikolajsen, Danmark, har haft valpar. 
• int- nord- no- se- dk- uch, no v-07, kbhv-09 
Dreamwishes Diana ”Reina”, ägare Kjetil Aa 
Norge, kennel Winterblue, har haft valpar.

från "fridas" andra kull så ser vi i avel:
• Dreamwishes Gretchen, ägare kennel 
Dreamwishes. Gretchen har haft två kullar.  
Dreamwishes J- och L-kull. 

Från J-kullen har Dreamwishes Jackie fått en 
kull med valpar.

 Dreamwishes L-kull är så unga än så länge, 
men det kan väl nämnas att KT:s redaktör Gunilla 
J äger Dreamwishes Lisa ”Alfa” och Dreamwishes 
Lasse "Rackham", som blev andra BH på kro-
misträffen 2014, ägs av Peter Waldholm.. 
• dk uch Dreamwishes Garp ”Hannibal", ägare 
Dorthe Groth, kennel CasaKromis, Danmark. 

forts. nästa sida ►
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Hannibal har tre kullar efter sig än så länge. Vi 
ser avkomman CasaKromis Charlie ”Loke” ägare 
Camilla Blom i Sverige. 
• c.i.b. nord uch, se uch, no uch, fi uch, est uch, 
lt uch, lv uch, no v-12-13, dk v-13, rldn, rldf, 
rlda Dreamwishes Goliat ”Milo”, ägare Anette 
Alvarsson. 

Milo har lämnat valpar tillsammans med se uch 
Fondador Ultraunika Uma. En dotter stannade 
kvar hos Annicca Billow, Fondador Xantha X-Cess 
"Rhea" och en dotter se uch, no uch, fi uch, se 
jv-13, no jv-13 Fondador Xena  X-tas gick till Rita 
Løveid Nilssen. 
• se uch Dreamwishes Gigolo ”Denver”, ägare 
Jennie Wallerström. 

Denver har lämnat en kull valpar tillsammans 
med Blacksmith Hill A taste of Honey. Carina 
Börjesson behöll en tik, Blacksmith Hill Great 
Expectations. 

tillbaka till Dreamwishes A-kull igen. 
• Dreamwishes Asta såldes till Anna Nordberg 
som hade två kullar på henne. 

Annicca Billow, kennel Fondador köpte se uch 
Lina ”Thalia” som i sin tur gick vidare i avel. 

Annicca behöll se uch Fondador Ultraunika Uma 
”Uma” som haft valpar o där behöll Annika, som 
jag skrev ovan, Rhea.
• fi uch, fi ag ch Dreamwishes Adriana såldes 
till Riika Salovaara, Finland, och fick en kull valpar.
• int ch, se uch Dreamwishes Anton användes 
i avel två gånger av Kia Lander, kennel Rednal, på 
tiken se uch Kamtjatka's Bellamitzi. Kia sparade 
själv se uch, rldn Rednal Kaskaskia. 

En tik, Rednal Mimosa ”Milli” köptes av Tuija 
Gustafsson, kennel Kromipaws. Milli hade två kul-
lar och Tuija sparade en tik i varje kull. 

jag och kia lander köpte våra stamtikar av Marita 
Kanervala, Kennel Kamtjatka’s. 

Tuija Gustafsson köpte sin stamtik av Kia 
Lander. 

Resten av de svenska uppfödarna som fortfa-
rande är aktiva och som haft minst en kull valpar, 
har köpt sin stamtik av mig eller från någon som 
köpt ifrån mig. 

Carina Bouvin,
kennel Dreamwishes

Kennel Dreamwishes A-kull


