
 

WENDY PAQUETTE, KANADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖKK är mycket stolta att kunna välkomna Wendy L Paquette från 

Kanada till Norrköping Dog Show 18-19 augusti 2018. 

Wendy har varit involverad i hundrasavel sen 1971. Hon föder 

framgångsrikt upp shih tzu och lakelandterrier och har producerat 

över 250 kanadensiska champions.  

Wendy är sedan 12 år tillbaka kanadensisk all breed judge, hon har 

dömt i alla delar av världen.  

Hon har även dömt i Sverige tidigare, i Alfta och Borås 2005 och nu 

är vi mycket glada att kunna välkomna henne tillbaka igen. 

Hos oss dömer Wendy bl a flat coated retriever, dvärgpinscher, 

saluki, bostonterrier, xoloitzcuintle, greyhound, bästa veteran och BIG 

grupp 10. 

A big warm welcome Wendy! 



 

SUSANNE WENDELL, FINLAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖKK är glada att för första gången kunna välkomna Susanne Wendell från Finland till Norrköping 

Dog Show söndagen den 19 augusti 2018. 

Susanne började sin uppfödarbana med en svenskfödd keeshond 1978 och hon har många 

svenska avelssamarbetspartner att tacka för en del av kennel Solvargens framgångar. Susanne 

har också fött upp ceskyterrier, cavalier kings Charles spaniel och border collie, men nu för tiden är 

det klein- & mittelspitz och strävhårig kanintax som gäller. 

Susanne tycker att rastyp och sundhet är av största vikt, något hon tidigt i sin domarkarriär fick 

med sig från sin mentor, den fantastiskt duktiga Hans Lehtinen.  

Susanne är numera pensionär men arbetar ändå lite med att trimma hundar hemma i huset på 

landsbygden utanför Vasa. Hon hälsar att hon ser fram emot att besöka Norrköping och hoppas på 

en mängd härliga hundar i ringen. 

Susanne dömer tysk spets, keeshond, pomeranian och japansk spets I Norrköping.  

Varmt välkommen till oss Susanne! 



CARINA JOHANSSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ HOMEM DE MELLO, PORTUGAL 

ÖKK har glädjen att hälsa en av våra nya svenska domare, Carina Johansson, välkommen till 

Norrköping Dog Show 19 augusti 2018.  

Det är en stor ära för ÖKK att Carina väljer att göra sin officiella domardebut hos oss!  

Carina föder upp Bolognese & bichon havanais och hemma på kenneln finns även 2 Lhasa Apso-killar.  

Carinas hundintresse startade som 10-årig hundflicka till en irländsk varghund. Den skulle på 

hundutställning och Carina fick följa med och där var Carina fast.  

Carinas första egna hund var en storpudel.  

Under familjens småbarnsår hade Carina en paus från hunderiet men insåg snart att det inte gick att 

leva utan hund och då kom bolognesen in i hennes liv. Carina har nu fött upp rasen i drygt 10 år.  

Tanken att bli domare väcktes under en anatomikurs, viljan att lära sig mer om andra raser än bara 

dem hon hade hemma var stor.  

Carina hälsar att hon verkligen ser fram emot att komma och döma och hon hoppas på att få se många 

fina hundar och att det blir en trevlig dag tillsammans med kollegor & utställare. 

På Norrköping Dog Show dömer Carina bichon havanais, bolognese, lhasa apso, malteser och 

tibetansk terrier. 

Varmt välkommen till oss Carina! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARA NORDIN, SVERIGE 

ÖKK har den stora glädjen att 

välkomna José Homem de Mello 

från Portugal till Norrköping Dog 

Show 18-19 augusti 2018. 

Vi är stolta att kunna presentera 

José som vår Best in Show-

domare. 

Josés familj har alltid haft hundar. 

Han bor i en liten by, Carnaxide, 

strax utanför Lissabon I Portugal. 

José har tillsammans med sin fru 

Teresa fött upp basset hound sen 

1984 under prefixet dos Sete 

Moinhos. De bedriver en 

framgångsrik uppfödning med 

mängder av fina championtitlar och 

vinster i flera europeiska länder 

inklusive rasens hemland England, 

bl a Årets hund i Portugal inte 

mindre än 8 gånger! 

José blev domare på basset hound 

1986 och är nu en FCI all breed 

judge. Han har dömt runt om i hela 

världen.  

José har dömt vid två olika tillfällen 

på länsklubbsutställning i Sverige, 

2015 i Göteborg och 2017 i 

Västerås.  

Förutom att döma BIS I Norrköping 

ska han bl a döma följande raser: 

engelsk springer spaniel, rottweiler, 

boxer, dobermann, mastiff, 

pyrenéerhund, vit heredehund, 

dogo argention, airedaleterrier, 

australisk terrier, irish soft coated 

wheaten terrier, podengo portugues 

och italiensk vinthund, raser han 

inte dömt I Sverige tidigare.  

ÖKK ser verkligen fram emot att få 

välkomna José till Norrköping Dog 

Show. 

A very warm welcome José! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL PERSSON, SVERIGE 

ÖKK välkomnar Sara Nordin till oss på Norrköping Dog Show 18-19 augusti 2018.  

Sara är född med hundintresse! Hennes föräldrar hade först dalmatiner och senare schäfer. Under en tid 

föddes det upp amerikansk cockerspaniel i hemmet. Familjen har också haft några gråhundar. 

För Saras del har det alltid varit dvärgspaniels, Cavalier king charles spaniel (sedan 1969) och king 

charles spaniel (sedan 1994). Nästa år firar Sara 50-årsjubileum med mina cavalierer, fantastiskt! 

Sara var tidigt med sin mamma på hundutställningar och fick redan som liten hjälpa till och visa hundar.  

Hon blev ringsekreterare redan vid 14 år. Ringsekretararjobbet ledde till att Sara började döma inofficiella 

utställningar och blev med tiden också domare "på riktigt".  

Sara dömer raser främst i grupp 8 och 9, men även några i grupp 1, 5 och 6. Hundintresset är dock 

mycket bredare än så, och innefattar inte bara utställningar. Sara säger att det kan vara otroligt givande 

att tillbringa en dag på jaktprov eller funktionsbeskrivning, eller hemma i soffan med sina egna hundar! 

Sara har varit hos oss I ÖKK flertalet gånger, och vi är alltid lika glada att välkomna henne tillbaka hos 

oss.  

Nu i Norrköping dömer Sara bl a lagotto romagnolo, amerikansk cocker spaniel, cavalier king Charles 

spaniel, coton de tuléar och pekignese. 

Varmt välkommen Sara! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOROTA WITKOVSKA, POLEN 

ÖKK kommer under Norrköping 

Dog Show 18-19 augusti 2018 

arrangera officiell tävlan i junior 

handling och också som första 

länsklubb anordna inofficiell senior 

handling-tävling (18-25 år).  

ÖKK är mycket stolta över att 

kunna presentera vår egen 

styrelseledamot Daniel Persson 

som domare för junior & senior 

handling.  

Daniel Persson är vice ordförande i 

SHU:s handlingkommitté och även 

2018 års reserv-landslagscoach.  

Daniel bor i Dalarna med sin 

sambo och hundar, de har 

uppfödning av klein- & mittelspitz 

under prefixet Inedmas.  

Daniels tips till de som deltar i 

junior handling är först och främst 

att komma ihåg att det är kul att 

visa hund och vara på utställning! 

Han säger att en bra handler är en 

person som får hunden att trivas i 

ringen och som med osynliga 

hjälpmedel får den att visa upp sig 

från sin bästa sida. Det är viktigt 

tycker Daniel att handlern har stor 

kunskap om sin ras.  

Daniel ser det som en stor ära att 

få döma junior & senior handling 

på Norrköping Dog Show och 

önskar alla deltagare stort lycka till! 

ÖKK hälsar Daniel varmt 

välkommen till oss! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOEL LANTZ, SVERIGE 

ÖKK är glada att kunna presentera Dorota Witkovska från Polen som en av domarna på Norrköping Dog 

Show 18-19 augusti.  

Dorota börjde föda upp hundar 1979. Det har varit en del olika raser som passerat i hemmet, t ex 

chinese crested dog, PON, golden retriever men rasen i hennes hjärta är och förbli tax. Dorota har varit 

ordförande i polska taxklubben.  

1987 blev hon domare på tax, gick sen vidare på terrier och dömer numera förutom grupp 3 och 4 även 

grupp 6, 7, 8 och 10.  

Dorotoa har varit I Sverige några gånger tidigare bl a så dömde hon en av tax-varianterna på World Dog 

Show I Stockholm 2008.  

Det är dock första gången som vi I ÖKK har äran att välkomna Dorota till oss på Norrköping Dog Show, 

hos oss ska hon bl a döma dalmatiner, nederlandse kooikerhondje, portugisisk vattenhund, welsh 

springer spaniel, west highland white terrier, shih tzu, borzoi, galgo espanol & chart polski.  

Dorota hälsar att hon ser fram emot en trevlig utställningshelg I Norrköping. 

A big warm welcome Dorota! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVA LILJEKVIST BORG, SVERIGE 

ÖKK är glada att kunna presentera Joel 

Lantz, en av våra egna medlemmar som 

domare på Norrköping Dog Show den 19 

augusti 2018. 

Joel bor i Rimbo med sin man Andreas och 

en flock med cavalierer. Sedan 15 år 

tillbaka driver de tillsammans kennel 

Cavanzas, hemma finns också ett par 

katter. 

Joel är uppvuxen med hästar, hundar & 

katter. Hemma hos familjen fanns stövare 

och drever, det föll sig naturligt för Joel, som 

en del i en jägarsläkt, att ta jägarexamen. 

 

När Joel träffade Andreas och hans cavalier 

så tog det Joel ungefär 30 sekunder att bli 

fullkomligt förälskad i rasen. 

De bestämde sig snabbt att helhjärtat satsa 

på sina hundar, avel och utställning, vilket 

de inte ångrat en enda sekund. 

Joel hade tidigt ambitionen att bli 

exteriördomare. Efter en hel del år med jobb 

som ringsekreterare och domaruppdrag på 

inofficiella utställningar sökte han 

domarutbildningen och kom in. 

Joel blev auktoriserad domare 2016 på 

cavalier king charles spaniel, king charles 

spaniel och chihuahua båda hårlagen. 

Joel ska hos oss i Norrköping döma 

chihuahua, korthårig. Han låter hälsa att 

han ser väldigt mycket fram emot att för 

andra gången i ordningen få döma i 

Norrköping.  

Varmt välkommen till ditt ÖKK Joel! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EWA WIDSTRAND, SVERIGE 

ÖKK är glada att hälsa Eva Liljekvist Borg välkommen tillbaka till Norrköping Dog Show den 

18–19 augusti 2018.  

Eva är uppvuxen med morfars jakthundar. Första hunden i föräldrahemmet var en 

dvärgpinscher och Evas första egna hund var en mycket livlig springer spaniel. 

Eva började träna på Lunds BK och träffade där några schäferägare som introducerade 

henne till deras kennel, Jidjis, ägd av Marianne Furst Danielsson. Snart fick Eva börja hjälpa 

till på kenneln och tog över några hundar. 

Hon var mycket engagerad inom SBK, gick utbildningar för exteriörbeskrivning och 

mentaltester och tränade både schäfer och riesenschnauzer i olika bruksgrenar. 

Sedan början av 80-talet har Eva fött upp schäfer, dvärgschnauzer p/s och riesenschnauzer 

svart under prefixet Gebories. Flera av kennelns hundar har blivit utställningschampions och 

tjänstehundar. På 90-talet tilldelades kenneln priset Årets uppfödare. 

Eva har varit exteriördomare sedan 1991, hon har ständigt vidareutbildat sig och haft det 

stora privilegiet att få döma runt om i världen och är sedan några år tillbaka all breed judge.  

Eva hälsar att hon ser fram ett få döma på ÖKKs utställning som hon tycker är en 

välorganiserad och välbesökt utställning, med många fina hundar. 

Eva dömer hos oss bl a australian cattledog, australian kelpie, mudi, puli, pumi, tysk 

schäferhund, schappendoes, shar pei, lancashire heeler, american akita, chow chow, finsk 

lapphund, isländsk fårhund, norsk buhund & västgötaspets. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖKK är mycket glada att för första 

gången kunna hälsa Ewa Widstrand 

välkommen till Norrköping Dog Show 

19 augusti 2018.  

Ewas hundintresse startade 1980 då 

hennes första flat coated retriever kom 

in i hennes liv, sen har det bara fortsat 

med fler flattar, en norrbottenspets och 

därefter en underbar finnspets-tik som 

grunden till kenneln - Åflodalens. 

En härlig fauvvetjej flyttade in hemma 

hos Ewa för tre år sen och har blivit en 

ny kärlek.  

Ewa har bott i Jämtland i 40 år och 

utvecklat ett stort kontaktnät inom 

hundvärlden där och lärt känna en 

massa fantastiska människor och 

hundar.  

Sen januari i år har Ewa helt bytt 

landsända och är numera Blekingebo, 

hon stortrivs i Karlskrona och 

förhoppningen är att få lika många 

kontakter och underbara hundmöten 

där.  

Ewa utbildade sig till domare 2004 och 

har dömt mestadels hundar ur grupp 5. 

Ewa fortsätter att vidareutbilda sig och 

ser fram emot att få döma nya raser 

och göra det hon älskar! Hon hälsar att 

hon ser fram emot en härlig och 

givande helg i Norrköping!  

Hos oss i Norrköping ska Ewa debutera 

som domare på setter, en ära för oss 

att det blir premiär här. Ewa ska döma 

bl a alaskan malamute, finsk spets, 

norrbottenspets, norsk älghund, 

samojedhund, siberian husky, pointer, 

engelsk setter, gordonsetter och 

irländsk röd setter.  

Varmt välkommen till oss Ewa! 



TINO PEHAR, KROATIEN 

 

 

 

 

ÖKK är alltid lika glada över att kunna hälsa vår kära vän Tino Pehar från Kroatien välkommen till 

oss på Norrköping Dog Show.  

Tino har hela sitt liv haft en stor kärlek till djur och då speciellt till hundar. Hans föräldrar hade tysk 

schäferhund och så snart Tino kunnat gå så har han varit “hands on” med familjens hundar. 

Det har alltid funnits hundar i hemmet och de har fött upp och/eller ägt posavski gonic, labrador 

retriever, lhasa apso, griffon och breton. Numera föder Tino upp korthårig tax. Hemma finns också 

en hel del fåglar som t ex duvor & höns.  

Tino blev domare 1999 och 2011 utsågs han av Kroatiens kennelklubb till all breed judge. Han 

dömde första gången i Sverige 2005 och har sedan dess varit en mycket flitigt anlitad domare här 

och i övriga nordiska länder, så pass att han med sitt goda språköra förstår svenska mycket bra. 

Tino är med och ordnar en del utställningar i Kroatien och har därmed en stor förståelse för allt det 

jobb det innebär att arrangera en stor utställning. 

För ÖKK är Tino som en i familjen, en kär vän som vi tycker om att ha hos oss. Nu på vår Nordic Dog 

Show den 18-19 augusti ska Tino bl a döma större delen av hela grupp 6, belgiska vallhundar, 

beauceron, cirneco dell’etna, chinese crested dog, eurasier, afghanhund, BIG 4/6 & BIS-valp. 

A very warm welcome back Tino! 

  



LENA PERSSON, SVERIGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖKK är mycket glada att kunna hälsa 

en av Sveriges nyare domare, Lena 

Persson varmt välkommen tillbaka 

till Norrköping Dog Show 19 augusti 

2018.  

Lena lyckades, för 50 år sedan, som 

6-åring att tjata till sig sin första 

egna hund, en shih tzu och har ända 

sen dess alltid haft ett helt gäng 

hemma. 

Passionen för shih tzu håller i sig 

och idag finns 2 stycken i hemmet.  

Lena har varit delägare i Popeye’s 

shih Tzu.  

2010 tog en ny ras familjen med 

storm. Lena har länge varit 

intresserad av vinthundar, visat bl a 

afghan, greyhound och saluki. Valet 

av ny ras föll på saluki och familjen 

har idag 3 stycken. 

Under 70 och 80-talen tävlade Lena 

även i bruks och lydnad med sina 

två schäfrar. 

Lena var tidigt intresserad av 

anatomi och utställningar och har 

frekvent dömt på inofficiella 

utställningar och rasspecialer i 

Sverige, Danmark, Norge och 

England. Att utbilda sig till 

ringsekreterare kändes som ett 

självklart val. 

Intresse har bara ökat under åren så 

2016 sökte Lena till 

preparandkursen. Som domare är 

det viktigt säger hon att få fram 

varför hon ger ett visst pris och 

placering.  

Lena hälsar att hon verkligen ser 

fram mot att få komma till 

Norrköping och döma papillon och 

phalene. Detta blir första gången 

hon dömer dem officiellt i Sverige. 

ÖKK är mycket glada över att Lena 

valt att göra debut på dessa två 

raser hos oss i Norrköping. 

Vi hälsar Lena varmt välkommen till 

oss! 

  



MARTIN CROESER, SYDAFRIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖKK är glada och stolta att kunna hälsa Martin Croeser från Sydafrika mycket 

varmt välkommen tillbaka till Norrköping Dog Show 18-19 augusti 2018.  

Martin är en mycket väl respekterad domare. Hans första domarbesök på en 

länsklubb i Sverige var faktiskt hos ÖKK, i Norrköping 1994, han har sedan 

dess varit hos oss vid ytterligare 5 tillfällen. Bl a på Svensk vinnare 2011 och 3-

dagars 2017. 

Martin har ärvt sin stora kärlek för hundar från sin far som hade foxterrier. 

Martin fick 1968 sin första utställningshund, en afghanhund. Martin har under 

många år varit involverad i whippets, både inom avel och utställning. Under den 

tiden fick han 3 salukis som sen kom att bli hans huvudras i 25 år. I kenneln 

finns också storpudel, basenji och dobermann.  

Martin blev domare under tidigt 1970-tal, 1984 blev han en all breed judge och 

har sen hans internataionella debut i Finland 1993 dömt över hela världen. 

Hos oss I Norrköping ska Martin döma bl a old English sheepdog, schipperke, 

bullmastiff, cane corso, engelsk bulldog, beagle, faraohund, whippet & BIG 

grupp 1. 

A very warm welcome Martin 



NIKOLA SMOLIC, KROATIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖKK är mycket glada att kunna hälsa Nikola Smolic från Kroatien varmt välkommen tillbaka till 

Norrköping Dog Show 18-19 augusti 2018. 

Nikola dömde i Sverige första gången 2014 och har varit här några gånger sen dess, hos oss bl a 

på vår 3-dagarsutställning förra året. 

Nikolas stora intresse vid sidan av hundar är musik, han har bl a studerat klassiskt piano och 

operasång. 

Hans första show-hund var en amerikansk staffordshire terrier. 2005 började Nikola med shih tzu 

och lhasa apso och har sedan dess fött upp många multichampions under prefixet Dilemma.  

2013 fann en ny ras vägen till Nikolas hjärta, tax. Nikola är en mycket flitig utställare och under 

många år visade han även hundar åt andra.  

Nikola är domare på grupp 2, 3, 4, 5, 8, 9 och 10, har också några raser ur grupp 1 & 6.  

Hos oss på vår Nordic Dog Show i Norrköping ska Nikola bl a döma rhodesian ridgeback, perro 

sin pelo del peru, shiba, fransk bulldog, löwchen, russkiy toy, bästa uppfödargrupp & BIS-

veteran.  

A very warm welcome Nikola! 



Annelie Karlsson, Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖKK är mycket glada att välkomna Annelie Karlsson tillbaka till Norrköping Dog Show den 18 

augusti 2018. Det är alltid extra roligt att kunna välkomna en av våra egna, Annelie är östgöte 

och medlem i ÖKK. 

Hon bor utanför Motala här i länet, med sin man Tomas och deras hundar och islandshästar.  

Annelies hundintresse väcktes tidigt, i samband med att hon även hade häst.  

Hennes uppfödning började med cocker spaniel och engelsk springer spaniel i mitten på 80-

talet. Det har under åren också blivit några kullar med beagle, tax och tysk jaktterrier, men rasen 

som ligger Annelie varmast om hjärtat är och förblir engelsk springer spaniel. Hon tycker också 

om och är intresserad av vallhundar, hade innan hon startade sin uppfödning en collie. Idag 

finns en liten shetland sheepdog på Kennel Linmoor, ett charmtroll som knipit en del av Annelis 

hjärta. 

Annelie har dömt hos sin hemmaklubb både på inofficiell utställning och på Norrköping Dog 

Show, hon hälsar att hon ser mycket fram emot att komma tillbaka till denna, som hon anser, 

fantastiska utställning.  

Liksom flera av våra andra domare så har också Annelie valt att debutera på nya raser hos oss i 

Norrköping nu i augusti, något vi värdesätter mycket högt. Annelie dömer bearded collie, colle 

lång-& korthår för första gången officiellt samt bästa avelsgrupp.  

Ett stort varmt välkommen Annelie till ditt ÖKK! 

  



Morgan Granander, Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖKK är mycket glada över att 

kunna hälsa Morgan Granander 

välkommen tillbaka till oss på 

Norrköping Dog Show 18 & 19 

augusti 2018. Morgan har dömt 

hos oss vid ett tillfälle tidigare, 

2016. 

Morgan är född & uppvuxen på en 

gård utanför Borås och blev tidigt 

mycket djurintresserad. När han 

var 17 år köpte han för egna 

pengar sin första hund. Det var en 

west highland white terrier som 

hette Tricky. Kort efter det kom 

nästa hund, en sealyham terrier 

och med den också 

utställningsintresset.  

Morgan reste över till USA och gick 

som trim-elev hos Woody Warnal 

och sen även hemma i Sverige hos 

Cindy Pettersson. Det blev snart 

ett eget trim för Morgan och även 

uppfödning, främst på sealyham 

men även westies. Morgans mest 

vinstrika egna hund var Torset 

Take That som ett år blev 2a Årets 

hund alla raser. Morgans 

uppfödargrupp slutade ett år som 

nr 5 på Årets uppfödare och som 

nr 1 på terrierklubbens uppfödar-

lista. 

Morgan har varit domare sedan 

2007. Hos oss i Norrköping ska 

Morgan döma dvärgschnauzer alla 

färger, cairnterrier, ceskyterrier, 

irländsk terrier, kerry blue terrier, 

sealyhamterrier, skotsk terrier, 

yorkshireterrier, bichon frisé, 

griffon-raserna, japanes chin och 

BIG grupp 3. 

Vi hälsar Morgan varmt 

välkommen till oss! 



Guy Jeavons, Kanada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖKK är mycket glada & stolta över att kunna hälsa Guy Jeavons från Kanada välkommen 

tillbaka till Norrköping Dog Show 18-19 augusti 2018.  

Guy har dömt på länsklubbsutställning i Sverige vid tre tillfällen tidigare, dömde senast hos 

oss 2010 och 2011.  

Guy föddes i dåvarande Rhodesia (nu Zimbabwe), i familjen fanns taxar. Guy har sedan 

unga år varit en äkta djurvän och har förutom sitt stora hundintresse också varit aktiv med 

hästar. 

1972 startade Guy sin uppfödar- & utställningskarriär. Under prefixet Grandgables föder 

Guy upp tax och shetland sheepdog. Övriga raser som Gay ägt, fött upp och/eller ställt ut 

under åren är bl a tysk schäferhund, chihuahua, amerikansk cocker spaniel, foxterrier och 

whippet.  

Guy är från början sydafrikansk domare och var där en FCI all breed judge, sen flytten 

över till Nordamerika är han nu kanadensisk all breed judge och har dömt över större delen 

av världen.  

Guy kommer till oss i Norrköping både nu i augusti och i juni nästa år. Nu på vår Nordic 

Dog Show dömer Guy bl a taxar, australian shepard, briard, new foundlandshund, perro de 

agua espanol, american staffordshire terrier, bullterrier, bedlingtonterrier, basenji och BIG 

grupp 2.  

A very warm welcome to Norrköping Guy! 



 

Åke Cronander, Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖKK är alltid lika glada att välkomna Åke Cronander till Norrköping Dog Show. Åke tillhör 

”familjen”, han är medlem hos oss i ÖKK och vi trivs med honom hos oss på våra 

utställningar. 

Åke har alltid haft ett brett hundintresse och har under årens lopp varit med på ett väldigt 

stort antal hundutställningar. På utställning säger Åke, ges en möjlighet att se många 

individer inom många olika raser. Han försöker att alltid stanna kvar och se 

gruppfinalerna på utställning, och tack vare att ha sett hundratals BIR-vinnare så har det 

sammantaget gett honom en bra blid av respektive ras.  

Åke har genom åren haft flera olika raser såsom tax, dalmatiner, whippet, stor -& 

dvärgpudel, grand basset griffon vendéen, mops och en liten del i en fransk bulldogg. 

Åke har tidigare haft uppfödning av dalmatiner och föder numera, i liten skala, upp mops 

och whippet. 

Åke har varit domare i 25 år, han dömer raser ur alla grupper endast undantaget grupp 7. 

Åke dömer på ca 30 utställningar runt om i världen varje år.  

Han säger att döma hund är en trevlig sysselsättning. Att se hundar av olika raser i 

många länder är nyttigt och ger förhoppningsvis en ännu bättre möjlighet att döma på ett 

bra sätt. Åke lägger stor vikt vid helhetsintryck och rastypiska egenskaper.  

Hos oss i Norrköping den 18-19 augusti 2018 ska Åke döma bl a affenpinscher, 

dansksvensk gårdshund, grand danois, leonberger, landseer, pinscher, riesenschnauzer, 

schnauzer, rysk svart terrier, prazský krysarík, pudel (alla storlekar), irländsk varghund, 

russkaya tsvetnaya bolonka och BIG grupp 9. 

Varmt välkommen Åke till ditt ÖKK 



Benny Blid von Schedvin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖKK är alltid lika glada att hälsa Benny Blid von Schedvin välkommen till oss på Norrköping Dog Show 18-19 

augusti 2018.  

Benny är en ofta inbjuden och mycket uppskattad domare på ÖKKs utställningar. Skämtsamt, men med värme, 

kan vi säga att Benny är en av inventarierna i ÖKK. 

Bennys hundliv tog sin början i Katrineholms brukshundklubb 1964 med en blandrashund. Två år senare kom 

riesenschnauzern Xo in i Bennys liv. Xo var vinstrikast i sin ras i flera år, också årets brukshund grupp D (som 

det hette då) 1969 & 1970 liksom trea i Guldhunden 1969. 

1970 startade Benny sin riesen-uppfödning, som tidigt följdes av uppfödning av dvärgschnauzer som 

framgångsrikt pågick ända in på 2000-talet.  

Benny blev domare 1977. Han har regelbundet dömt hos ÖKK, ända sen tiden då våra utställningar 

arrangerades i dåvarande Linköpings ishall.  

Benny har dömt runt om i världen, han blev FCI all breed judge 2015. 

Benny är från vårt grannlän Södermanland, han var med och bildade länklubben där och var med i dess styrelse 

i många år. Han har också under lång tid varit aktiv inom SSPK och Dvärgschnauzerringen. Numera bor Benny i 

Hallands län. 

Benny har alltid varit schnauzer-raserna trogen, men har under åren också haft borzoi, airedaleterrier & beagle. 

Benny anser att helhetsintrycket är viktigt när han dömer hund, rastyp likaså.  

Hos oss nu i augusti ska Benny bl a döma shetland sheepdog, welsh corgi cardigan & pembroke, drever, finsk 

stövare, hamiltonstövare, lakelandterrier, parson russell terrier, chihuahua långhår, kromfohrländer, tibetansk 

spaniel & BIS-valp.  

Vi hälsar dig Benny mycket varmt välkommen till ÖKK (till ditt ÖKK kan vi väl nästan säga)! 



JESSIE BORREGAARD MADSEN, DANMARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖKK är mycket glada att för första gången kunna välkomna Jessie Borregaard Madsen från Danmark till 

Norrköping Dog Show 18-19 augusti 2018. 

Jessie föder under prefixet Sieger’s upp engelsk springer spaniel och jack russel terrier. 

Hon är en flitig utställare och har under åren fött upp många champions, världs-, grupp- & BIS-vinnare. 

Några av de största ögonblicken i livet var att lyckas vinna bäst i rasen med egenuppfödd engelsk 

springer spaniel i rasens hemland på Crufts 2011 & 2016.  

Jessie dömde i Sverige första gången 1995 och dömt här ofta, men aldrig tidigare hos oss i ÖKK: Jessie 

är domare på grupp 4, 6, 7, 8 och den del raser i grupp 3. Hos oss i Norrköping ska hon döma cocker 

spaniel, golden retriever, border terrier, foxterrier, nästan hela grupp 7 och BIG grupp 7. 

Hon hälsar att hon verkligen ser fram emot att komma till Norrköping och få se många fina hundar. 

Varmt välkommen till ÖKK, Jessie! 

 


