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”Lyckliga  
hundar är 
vackrare” 

Svante Frisk har lång erfarenhet av att föda upp, ställa ut och döma 
hundar i hela världen. I höstas utsågs han dessutom till nationell  
allrounddomare. Och han delar gärna med sig av sina bästa tips  

på hur man lyckas i utställningsringen.  
TEXT MARI EDMAN FOTO  ANNA TÄRNHUVUD

Proffs i ringen

Svante Frisk bor 
med sambo och tolv 
berner sennenhundar 
på 16 hektar mark på 
Svartsjölandet utanför 
Stockholm.
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A tt bli allrounddomare var inget som Svante 
Frisk hade planerat, även om han var grupp
allrounder för flera rasgrupper när han fick 

frågan. Men han nappade direkt när han fick i uppgift 
att utbilda sig på 49 nya raser.

För även om han i grunden ser sig som terriermän
niska har han alltid fascinerats av många raser. Och 
på domarmiddagar världen runt försöker han utnyttja 
tillfället och ber gärna bordsgrannarna att berätta om 
sina raser.

 – Det var så jag träffade min sambo, Björn Magnus
son. På en domarutbildning för sennenhundar hemma 
hos honom på Svartsjölandet utanför Stockholm.

Och där blev du kvar?
 – Ja, det var bara att hämta tandborsten och hun

darna. Men han har inte sett mig så mycket det senaste 
året, skrattar Svante.

Det beror inte bara på att allrounddomarutbildning

en och domaruppdragen har tagit mycket tid. Svante 
har också bytt arbete. Tidigare födde han upp terrier 
och drev ett eget hundtrim, men i september stängde 
han ner den egna verksamheten för att i stället börja ar
beta på Svenska Kennelklubbens tävlingsavdelning. Där 
hanterar han internationella championat i alla grenar 
och ansöker om CACIB (internationellt utställnings
certifikat) hos FCI. Dessutom reder han ut oklara 
 ärenden efter utställningar. 

Började med parson russell terrier
Hela hans liv består med andra ord av hundar. Både 
egna och andras. Och hundsport, förstås. Men det var 
verkligen inte en självklarhet att det skulle bli så under 
uppväxten i Göteborg.

 – När jag var 15 år fick jag äntligen välja mellan en 
hund och en moppe. Jag grät av glädje när jag hämtade 
cavaliervalpen och fjorton dagar senare grät jag av 

”Jag behandlar 
mina hundar  

som kungar och 
drottningar”

Innan Svante Frisk började arbeta på 
SKKs kansli drev han ett hundtrim. 
Här är det Kronblommas Rosalinda 
som får pälsvård.
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förtvivlan när jag blev tvungen att lämna tillbaka den, 
minns Svante Frisk.

Hans föräldrar hade helt enkelt inte varit beredda 
på att valpen varken var rumsren eller väluppfostrad. 
Själv var Svante redan då inställd på att ställa ut. Trots 
det skaffade han en ”hästhund”, en jack russell terrier, 
när han flyttade hemifrån.

 –  Jag var tävlingsryttare och utbildade mig till 
dressyrtränare och ridlärare, och så småningom till 
dressyrdomare  – och så ville jag ha en liten och tuff 
hund som kunde vara lös i stallet.

Inom några år hade Svante skaffat flera högbenta 
jack russell terrier. 1992 blev sju av hans åtta hundar in-
mönstrade som parson russell terrier och registrerade i 
SKK. Han köpte också in en tidigare Cruftsvinnare från 
England, som blev en bra start för hans uppfödning.

 – Efter det ställde jag ut 25–30 helger per år. Men 
parson russell kunde inte bli champion förrän 1996. Så 

jag skaffade en mer rumsren ras, det vill säga släthårig 
foxterrier som jag hade kommit i kontakt med hos en 
uppfödare i England, berättar Svante.

Förutom parson russell terrier och släthårig foxter-
rier födde han upp strävhårig foxterrier, welsh terrier 
och lakelandterrier. 2002 bestämde han sig för att gå 
preparandkursen för att bli exteriördomare. Då hade 
han dömt inofficiellt i tre, fyra år och tyckte själv att 
han hade öga för rastypiska rörelser.

Gav upp sin kennel
Svante är glad över att få vara exteriördomare i Sverige. 
Han tycker att hundsporten ska vara öppen för alla och 
inte som i vissa länder enbart för proffs. Att han nu är 
nationell allrounddomare betyder dock att det kommer 
att bli fler uppdrag utomlands.

 – En allrounddomare bör ha överblick. Därför vill 
jag fortsätta döma både i ridhus och på världsutställ-

När Svante för 
en gångs skull 
inte har något 
domar uppdrag 
njuter han av att 
få umgås med sina 
egna hundar.
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