
Crufts 2019 
 
Efter att ha vunnit Agria Junior Handling Cup 2018 tilldelades jag ett 
resestipendium som jag kunde använda för att på något vis vidareutveckla 
mina kunskaper inom hundvärlden. Jag valde att tillsammans med min 
mamma åka till Crufts vilket är ett ypperligt tillfälle att studera alla möjliga 
hundraser.  
 
Morgonen den 5 mars började vi vår resa mot Birminghamn. Några timmar senare 
hade vi nått vår destination och lämnade av våra väskor på vårt hotell. Eftersom 
klockan inte hade hunnit bli så mycket började vi utforska den vackra staden i 
solskenet och avnjöt en god middag på en mysig liten restaurang. Dagen därpå 
tillbringade vi även den åt att kolla på alla de vackra byggnaderna, avnjuta god mat 
och såklart shopping. 
 
På torsdagen öppnade mässan och vi var uppe med tuppen för att vara i god tid för 
att få bra platser vid golden retriever ringen där vi kom till att spendera hela dagen. 
Vi fick se många fina hundar och träffa väldigt många trevliga människor runt ringen, 
både uppfödare och åskådare. Det var en mycket lärorik dag där vi knöt många 
kontakter. Dagen därpå tillbringade vi även den inne på mässan vid samojed ringen 
samt med en hel del shopping. Under lördagen satt vi bänkade vid finalringen hela 
dagen där vi kollade på massvis med fina uppvisningar där ibland flyball och 
freestyle. Såklart tittade vi även på juniorhandling tävlingens alla olika moment under 
hela dagen och hejade på Selma Mårtensson som representerade Sverige. Hon 
gjorde det med bravur och tog sig hela vägen till topp 10. Efter lördagens alla 
uppvisningar och finaltävlingar begav vi oss tillbaka till hotellet för att vila upp oss för 
en ny dag. Denna dagen kom också till att bestå av en hel del uppvisningar i 
finalringen men vi kollade även i de olika rasringarna och främst på de japanska 
spetsarna som ligger mig lite extra varmt om hjärtat. Efter en fullspäckad dag var det 
dags för Best In Show finalen. Vi hade helt fantastiska sittplatser som gjorde denna 
upplevelse ännu mer speciell. Att få uppleva Best In Show på Crufts live var en 
mäktig känsla efter att i många år bara kollat på de på live streamingen. Efter en helt 
fantastisk dag begav vi oss tillbaka till vårt hotell för att ladda om för vår sista hela 
dag i Birminghamn. Denna dag bestod av ännu mer god mat, shopping och även åt 
att upptäcka nya delar av staden. Dagen därpå var det dags att bege sig mot 
flygplatsen för att senare ta sig hem.  
 
Jag vill tacka Sveriges hundungdom samt Agria djurförsäkringar som gav mig 
möjligheten att åka på denna fantastiskt roliga resa där jag lärt känna massvis med 



nya människor som även dem brinner för sina hundar. Det har även varit en oerhörd 
lärorik resa som jag sent kommer glömma.  


