
MINIBLACK'S BOSTONS HISTORIEN

          Vår familj planerade i början av 80-talet att köpa en hund. 
Under  utställningen  i  mässcentret  träffade  Anneli  en  gammal  vän 
sedan länge tillbaka, det var ryktbar griffon uppfödare Eija Koskelin 
från Kennel Huvikummun. Vi diskuterade med henne om bostonterrier 
och japanese chin. Vi var alla överens om att bostonterrier var det 
rätta valet för oss, pga dess storlek samt alerta temperament. Redan 
då var det svårt att få tag på vår ras, men när jag övertalade Raistar-
bostons uppfödare Raili Saarro att rekommendera oss så fick vi 1984 
första hund Lady Jane.

FIN & S Ch  Lady Jane var mycket framgångsrik i Finland och var en av de första 
bostonterriers på den tiden i Finland som även hade framgång utomlands. Lady erhöll ganska 
snart även Sveriges Champion titel. Kvalitetsnivån på bostonterriers i Finland var inte så hög 
på den tiden, och Lady vann utan svårigheter Årets Boston -titel år 1985 i Finland. Och på 
detta sätt blev hela familjen biten av intresset för hundutställningar.

Genom goda kontakter och tålmodig väntan fick vi år 1988 vår stamtik INT & FIN Ch 
Mackendricks Private Dancer från Kanada, och från Finland FIN Ch Tinybeast Chilipepper. 
Utgående från dessa två tog vår uppfödarkarriär fart, och Anneli ansökte om kennelnamnet 
Miniblack's år 1989. Anne tillsätt som uppfödare i registret senare. De första valparna fick vi 
snart, och av den kullen behöll vi FIN Ch, W-90, EuW-91 Miniblack's Miracle Man, kallad för 
Midi. Han dog nästan 15 år senare!

Maggie, vår importerade tik från Kanada, vann väldigt många utställningar. Hon blev 
den första INT Ch bostonterriern i Finland på 17 år. Maggie vann även sin grupp, vilket inte 
var  helt  vanligt  på den tiden i  Finland.  Maggies och Chilis  fina  egenskaper kombinerades 
senare med engelska linjer. Resultatet blev en enanstående Miniblack's tiklinje. Den börjande 
från den segerfulla Ani, alltså Miniblack's Ain't  She Sweet. 

   Miniblack's bostoner älskar också att solbada

          Drömmar vid havet..



Till exempel hennes son INTCH, NORDCH, FINCH, DKCH, SCH, KbhW-96, SW-96 
Miniblack's Oh Sweet Arnold behöver man inte presentera. Han själv och sina söner och 
döttrar har varit enormt framgångsrika i hela Norden. 

Vi har gått aktivt på utställningar ända sedan år 1985 både i Finland och utomlands. Vi 
har även haft stor framgång , fastän vi endast har haft mindre än 60 valpar under de senaste 
20 åren.

I  Finland finns  det  30 Championer och alla  våra exporter  är  champions i  sina  nya 
hemland. Vi har även uppfött många INT Ch. Vi har en egen tiklinje samt Veeti som är ämnade 
för  avel  även  för  andra  än  oss  själva.  Våra  hundar  har  ett  otal  övriga  champion-  och 
vinnaretitlar före deras namn, bl.a. S CH, Nord Ch, EST Ch, RUS Ch, LTU Ch, DK Ch.

Vi har uppfött många ”BIR Årets Boston” och ”BIM årets Boston” i Finland. Den hela 
listan (hur många gånger) får du se på våra sidor på nätet. En del av de här tävlingarna har 
börjat ordnats sist under de senaste åren.

Club Show vinnare i Sverige vår Miniblack's hund var en gång i Sveriges 40-årsjubileum 
år -98 och en gång BIM Vinnare i år -97. Samma år vann Miniblack's Oh Sweet Arnold också 
Årets Boston titel  både i  Finland och i  Sverige.  Hans söner och döttrar har  också varit 
mycket framgångsrika på olika utställningar i Norden.

Finlands Club Show vinster har ofta tillfallit Miniblack's 
hundar. Clubben har ordnat  tävlingen sedan år 1989, 
vartannat år. Dvärghundarnas specialutställningsvinster har vi 
fått också ett flertal gånger.

Våra  hundar  har  varit  framgångsrika  även  på 
brukssidan. Som exempel kan nämnas Miniblack's Up and Go 
som är den första och tills vidare ända dvärghunden i Finland 
som officielt  är räddningshund.  Våra hundar får  även goda 
resultat  i  lynnestesterna.  Det  utmärkta  resultatet  på  200 
poäng har överstigits ett flertal gånger.



Det internationella hundsamarbetet har varit mångsidigt hos oss. I medlet på 1990-
talet hade vi som gästande stjärnor de ljuvliga amerikanska hundarna Tom (Riley's Twice  the 
Joey) och Buddy (Riley's Bundle of Joey). De bodde ett tag hos oss innan de flyttade till 
Sverige. Vi har också importerat från Sverige efter mycket möda och besvär Classics Drina's 
Kenzina, som kallas för Kenna.

Vi har exporterad utomlands några hundar. För många år sedan flyttade Miniblack's 
Sunshine Dancer till sin nya familj Walti, som bor i Schweiz. De senaste exporterna: år 1997 
har flyttat till Ryssland Miniblack's Touch of  Finn, den var den första bostonterriern i före 
detta Sovjetunionens område. År 2002 förde vi Miniblack's Wild Winnie till Danmark till sin 
nya familj,  kennel  Jelo. Hunden i fråga fick 8 st bostonvalpar (rekord till  oss) och efter 
valparna blev den 1,5 åriga Winnie Danmarks Champion. Den sista exporten vi har gjort är år 
2006 till Sverige, Miniblack's Self Portrait.

År 1998 fick Anneli som 
första bostonuppfödare värderat 
Vuolasvirta-priset för berömvärd 
och välgenomtänkt avelsarbete. 
Vuolasvirta-priset motsvarar 
Sveriges Hamilton-plakatet. 

Anne erhöll samma pris år 2001 och vi 
är för närvarande de enda honorerade 
bostonuppfödararna.

År 2004 har kennelklubben lättat de 
reglerna av priset och nyförtiden är 
det lättare att få det här priset.

Vi  har  varit  medlemmar  av  Suomen 
Bostonit-Finnish Bostons ry sedan den 
nya föreningens start år 1985. Ibland 
har vi varit medlemmar i egenskap av 
officiella  uppgifter,  och  ibland  som 
helt  vanliga  medlemmar.  Medlem  i 
SBTK  (Svenska  Bostonterrier 
klubben)  har  Anneli  varit  sedan  år 
1986 – til 2000-talet.



       Vår mening är att få godlynnade, välstrukturerade 
och friska bostonterriers med vilka man kan delta i allt 
från hundutställningar till agility. Vi vill samarbeta med 
valparnas köpare ännu efter att vi  överlåtit  valpen till 
dess nya ägare. Vi ger de nya ägarna råd både muntligt 
och skriftligen. Anne kan ställa upp som utställningshjälp 
med sina circa 20 års erfarenhet av boston-handling.

Nuförtiden hundarna är från vår egna linje. Veeti hör till 
vår gamla goda linje. Han är den ålderstigna Midis son.

INT, FIN, S, EST, RUS Ch, W-00, BaltW-00, WVW-06 Miniblack's Me Too J'Ani'S Lola, 9 år
FIN Ch Miniblack's Chic Pocahontas Saga, 7 år
INT, FIN, S, EST, LTU Ch, LTUW-02 Face Quality Guy Veeti, 6 år
INT, FIN, LTU Ch, JW-03, LTUW-06 Miniblack's X-clusive Diva Disa, 4 år
FIN, DK, RUS Ch, RKFW-06  Miniblack's Dream On Doll Geri, 3 år

         Vi har valpar ungefär en gång per år. Vi planerar 
alla våra kullar noggrant förehand, så vet vi när ska vi 
ha valpar nästa gång.  Ifall du vill veta mera om oss 
ber vi dig ta kontakt med antingen Anne eller Anneli. 
Vi talar både svenska och engelska.

Besök också gärna vår hemsida för mera information 
på adressen www.kolumbus.fi/miniblacks

Miniblack's Bostons 
www.kolumbus.fi/miniblacks

Helsingfors, Finland 
Anneli Kariluoto & Anne Kariluoto

anneli.kariluoto@kolumbus.fi & miniblacks@gmail.com
040-7188 198 & 040-551 6071
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