
Den 21-22 september arrangerade Sydskånska Kennelklubben nationell utställning i Eslöv. 
Det blev ett härligt, avslappnat, sensommarevenemang där i stort sett allt fungerade som det 
skulle.  

 
 
Efter fjolårets stormbyar och kraftiga skyfall och lervällingen i förrfjol belönades vi i år med 
perfekt utställningsväder. Visst var det lite småkyligt på morgonkvisten innan dimman lättade 
men därefter blev det successivt soligare och varmare så under eftermiddagarna var det t-
shirt och glassväder.  
Ovanligt många dröjde sig därför kvar till finalerna som drog igång helt enligt schemat vid 
tresnåret med Christian Gabler som skicklig och trivselspridande ciceron.  
Redan strax efter fyra var således samtliga gruppfinaler avklarade men vi som skulle 
återvända till utställningen på söndagen hade ingen brådska därifrån då även kvällen blev 
ljum och vacker. 
 
Många hade dock bokat in Dansk Kennel Klubs internationella utställning i Ballerup den 
”andra” dagen. Det blev möjligt från och med i fjol då den här utställningen flyttades fram en 
helg i kalendern. Det är ju bara är tio mil mellan orterna och chansen att visa hund på två 
stora utställningar under samma helg lockar många långväga.  
En av dem var Sara Berg från Visby som visade sin schnauzer Ch Friends For All Baghera till 
BIG i Eslöv på lördagen och BIR i Ballerup på söndagen. Därefter deltog de i BIS-finalen här på 
vägen till hem till Gotland. 
Ungefär samma turné gjorde även en handfull finska utställare. De norska hundarna lyste 
däremot med sin frånvaro. 
Visserligen var 56 hundar med hemadress i Norge anmälda till den här showen och 
ytterligare ett femtiotal var anmälda till Ballerup men de fick inte delta vare sig här eller i 
Danmark. Det hade SKK och DKK beslutat efter att flera hundar i Norge insjuknat och avlidit 
av ännu inte fastställd anledning.  
Sannolikt var det även en del svenska och danska hundägare som avstod från att visa sina 
hundar den här helgen på grund av oro för eventuell smitta. Detta då flera rasringar noterade 
aningen fler styrkningar än vad som är brukligt. 
 
Hursomhelst så var totalt 2 451 hundar anmälda till den här showen och knappt 900 fler till 
den danska. Bland de svenska hundar som visade framtassarna på båda utställningarna fanns 
gruppen med mopsar från kennel ZuMas från Ystad som var BIS-3 här och BIS i Ballerup 
vilket gjorde att de intog tredjeplatsen i den danska års-bästa-tävlingen som avgörs i Herning 
i november.   
Även eurasiergruppen undan Leiionspitz Unforgettabale Ullis tog storslam genom att ha den 
bästa avelsgruppen både här och i Ballerup. 
Allra bäst gick det dock för storpudeln Ch Dawin All The Buzz som dessutom var det här 
evenemangets mest långväga gäst. Han är uppfödd och ägd av Linda Campbell i Kanada men 



visas i år av Lotta Sandell i Skandinavien. Han är utställd elva gånger i Sverige och hade inför 
den här helgen varit BIS på inte mindre än sex länsklubbsutställningar och BIS-2 på en. 

 
I Ballerup hade det kunnat ha blivit ytterligare ett BIS då han var BIG där på lördagen men 
Lotta valde att visa honom här i stället under söndagen. Det blev ytterligare ett BIG och strax 
efter fyrasnåret var han Best In Show igen före danske Michael Kristensens amerikanska 
cocker spaniel Ch Galaksi All Rights Reserved. 

 
 
De båda hundarna bättrade därmed på sina poäng i tävlingen Årets Utställningshund där de 
för närvarande är etta och tvåa före flatcoated retrievern Ch Caci’s We Are The Heroes som 
den här helgen var BIM mot kennelkamraten Ch Caci's I'm Just Smashing, som även blev BIG-4 
i grupp 8. Båda ingick för övrigt i söndagens bästa uppfödagrupp. 
 
BIS-3 på den här utställningen var Jenny Halls faraohund Ch Vaskurs Varenne Qiwison, vars 
pappa var gruppvinnare på den första utställningen här i Eslöv 2014. Jenny hade även 
lördagens bästa uppfödargrupp. 

 
 

Fyra i BIS-finalen var shetland sheepdoghanen Frostice Makeover som fyllde två år två dagar 
innan utställningen och därmed erövrade han även en rad championat då han redan tävlat 
framgångsrikt i många länder. Senast såg vi honom som BIS-3 i Västerås.  



 
 
Under söndagen avgjordes även Sydskånska Mästerskapen i juniorhandling som i år dömdes 
av Pernilla Sandström. 
Efter att de tävlande hade visat sina färdigheter med sina egna hundar fick finalisterna även 
visa varsin släthårig foxterrier.  Bäst lyckades Mimmi Roslin från Skurup som inledde det här 
året som vinnare i Malmö och som många säkert minns som Svensk Mästare 2017.  

 
Tvåa var Alice Nidle, som till vardags även tränar rallylydnad hos Halmstads Hundungdom. 
Trea var Sofia Andersson som även visade en bracco italiano till BIG-2 i grupp 7 och fyra var 
göteborgaren Olivia Olsson. Hon var yngst av de finalplacerade då hon fyllde 13 år i augusti. 
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