Domarpresentationer Vänersborg

Heather Cox, Irland
Är FCI domare från Irland och har fem grupper samt dömer BIS på internationell nivå. Fick
min första hund för över 45 år sedan och fått många champions i de raser jag varit aktiv. Jag
startade med welsh springer spaniel sedan engelsk springer spaniel samt därefter tibetansk
spaniel. Har numera ”pensionerat” mig från att ställa ut men är fortfarande aktiv inom
hundvärlden, i tibetansk spaniel klubben samt ordförande i welsh springer spaniel klubben.
Har under årens lopp haft nöjet att få döma i olika länder över hela Europa och ser fram emot
att få träffa nya utställare och få se några riktigt fina hundar från grupp 9.
Hildeward Hoenderken, Nederländerna
Uppvuxen med rasen fransk bulldogg. Vid sina studier I veterinärmedicin bestämde han sig
för att fördjupa sig I kurser om hunden. Har arbetat som ringsekreterare under flera år för att
2010 bli domare för sin första ras, fransk bulldogg. Är nu domare för cirka 90 raser I grupp 2,
3, 6, 8 samt 9. Har tidigare fött upp king charles spaniel men föder upp och ställer släthårig
foxterrier under prefixet “House Of Orange”.
Hildeward var ordförande I den Nederländska dvärghundsklubben mellan 2011 och 2021
samt är nu ordförande I den Nederländska Kennelklubben
Hildeward arbetar som veterinär och specialiserad inom odontotologi (läran om tänder).
Förutom specialisering inom hund och kattdjur behandlar han regelbundet även djur på Zoo
som björnar, primater, elefanter, tigrar och lejon.
Svein Helgesen, Norge
Kennel Tanac, allround domare. Började sin uppfödning 1975 med rasen engelsk cocker
spaniel. Har sedan dess haft lhasa apso, tibetansk terrier samt griffoner. Blev domare 1987
samt erhöll allrounderbehörighet 2008.
Henrik Johansson
Domare sedan 1992. Har haft hund sedan 1960-talet. Har haft afghan, chihuahua,
yorkshireterrier, pekingese, pomeranian, cavalier king charles spaniel, mellanpudel, west
highland white terrier samt whippet. Uppfödare av pomeranian, west highland white terrier,
cavalier king charles spaniel, chihuahua samt yorkshireterrier och pekingese. För uppfödning
av de två sista raserna erhölls Hamiltonplaketten 1995.
Anders Tunold Hanssen, Norge
Min hundeinteresse startet tidlig og har hele tiden vært bred. Jeg har hatt gleden til å ha endel
raser fra ulike grupper, bl.a Collie, Dvergschnauzer, Bayersk Viltsporhund og Dachshund, i
tillegg har stilt forskjellige raser i min tid som handler. I de siste 10 årene har Petit Basset
Griffon Vendeen vært ?min? rase og i 2016 hadde jeg også gleden av å være oppdretteren til
det årets BIR på Crufts i England. I dag deler jeg også min hverdag med tibetanske spaniels,
da min sambo er oppdretter av disse.

Min dommerkarriere startet i 2004 og jeg er i dag autorisert på ulike raser i gruppene 1 og 6,
samt hele gruppe 2, 4 og 9. I flere år var jeg leder for den norske dommerforeningen, Autoriserte Hundedommeres Forening, og var i 4 år leder for NKKs Særkomite for Utstilling, i tillegg til å være NKKs representant i FCI Show & Judges Commission. Utstillingenes og dommernes rolle i hundesporten har vært områder som har opptatt meg lenge og jeg bruker i dag
mye tid på å reise rundt på utstillinger i inn og utland både for å stille, dømme og å ikke minst
se mye hund.

