
Welcome
Till Best in Show Domare

Du har i år äran att döma Best In Show på Stockholm Hundmässa – här kommer lite kortfattlig information inför ditt 
ärofyllda uppdrag

Årets tema: Vikingar. I finalringen har vi byggt upp två vikingaskepp, tält och lagt en sandfärgad matta på golvet. 

Tid: Vi beräknar att BIS kommer att dömas ca 17.20 – med reservation – inte sällan är vi tidigare i programmet.

Klädsel: I år mörk kostym. Vi väljer bort smoking med tanke på temat och övriga deltagares klädsel i finalringen. 
Naturligtvis får du komma in som viking om du själv har kläderna?
Plats för ombyte före finalerna, finns, om du så önskar. Vi hjälper dig till rätta. Kläderna kan du om du vill lämna på 
söndagens morgon till min syster Margareta som ombesörjer dem till mig.

Hur går det till?
När du känner dig klar att ta dig till finalringen kan du sätta dig där övriga gruppdomare väntar på sin entré. I år strax 
innanför entrén för hundarna – i mitten av finalringen. Strax före själva BIS-finalen – under prisutdelningen av Årets 
uppfödargrupp 2017 tar vi dig bakom det svarta draperiet. Ansluter dig till en islandshäst som vi har med i år. (Vi 
hade först tänkt att leda in dig på hästryggen men är osäker på om du då skulle känna dig trygg? Kan du rida?) 
Istället väljer vi en gående entré med, häst, ägare, en islänning med sina isländska fårhundar samt stora delar av 
personalen som arbetar med finalerna. 

Till tonerna av blåsinstrument kommer alla in och tar ett halvt varv runt till publikens jubel. Ovanpå din mörka kostym 
lägger vi en cape – så du blir en av ”oss”. Fram till mitten av ringen – i mitten av alla deltagare, tar vi av dig din cape 
– och presentation – applåder. Häst och deltagare går ut. Nu har du hjälp av Madde/ringsekreterare som kommer att 
visa dig på din plats för presentation av finalisterna. Hundarna kommer in i nummerordning. Ett varv runt – ut på ena 
gaveln. Nästa hund – osv. När alla 9 har visat upp sig – kommer de fram – i rörelseordning. Genomgång av de 9 
hundarna – bordshundar på bordet etc samt rörelser. När hundar är genomgångna, ett varv runt tillsammans. Efter 
det måste du välja bort de fem som hamnar på en gemensam femteplats. Du meddelar resultatet till sekreterare. 
Därefter får du dela ut rosetter till dessa fem, från vänster till höger. De tar var sitt varv runt ringen och ut.

De fyra kvarvarande tar var sitt varv runt ringen. Samlas på den bakre delen av mattan och du lämnar ditt resultat till 
sekreteraren. Plats 4 och 3. De placeras. De kvarvarande två hundarna tas fram på den främre delen av mattan. En 
sista titt. Ett varv runt och de kommer upp på den främre delen av mattan. Sekreteraren frågar om du har bestämt 
dig? Du nickar. Får de två kvarvarande rosetterna och delar ut den röd/vita till BIS-vinnaren. Placering, fanfar, 
prisutdelning och fotografering.

Har du några frågor – finns jag till förfogande!
Välkommen och lycka till!

 

Best regards
Svenska Kennelklubben

Hans Rosenberg 
Ringmaster 

Theme of the year: Vikings




