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Guillaume Tytgat, Frankrike 
 
Är specialistutbildad och arbetar med träning och hjälp till 
handikappade. 
 
Jag har alltid levt med hundar även innan jag blev född. Min 
morfar var tränare av tysk schäfer och förde vidare sin passion 
för hundar till mig. Jag blev förälskad i rasen cavalier king 
charles spaniel och när jag var 12 år gammal (1998) fick jag 
min första tricolour, en hane, han blev bl. a fransk vinnaren av 
den franska agility cupen 2003. Jag startade min karriär som 
domare 2012  och är även utbildare av nya domare i Frankrike 
samt kommer snart ha samtliga raser i grupp 9. Jag har fött 
upp cavalier king charles spaniel sedan 1998och producerat 
många multichampions liksom min tricolor tik som är mest 
vinnande cavalier king charles spaniel i Frankrike, den mest 
vinnande dvärghunden samt 3:e mest vinnande hund, alla 
raser 2022. Är även aktiv i den fransk pudelklubbens styrelse. 
 

Carole Garöfer, Österrike  
Född i England men flyttade till Österrike 1967 där hon var en 
av de framgångsrikaste i ett av Österrikes häst stall. Startade 
kennel 1974 under prefixet “Ilkley Moor“, fött upp yorkshire 
terrier. Har därefter fött upp och visat griffoner, malteser, 
havanais samt även haft bichon frisé och bolognese för att lära 
mig raserna mer på djupet. Numera uppfödare av bichon 
havanais samt griffoner. Tidigare aktiv under många år i den 
nationella dvärghundsklubben som bl. a avelsråd. Sedan 2006 
är jag ordförande samt avelsråd för Griffon-Lowchen-Havanese-
Club i Österrike. Blev domare 1994 och är domare för bl. a 
grupp 3 och 9.  
 

Gabriele Runge, Tyskland 



Välkänd dvärghundsprofil från andra sidan Östersjön. 
Uppfödare av rasen Pekingese under 

prefixet Suntoy. Aktiv i den tyska Kleinhunde klubben, där bl. a 
bichon raserna ingår. Aktiv 

utställare såväl i Norden som övriga Europa. 

 

Monica Vikner Stafberg  
Jag heter Monica och lever mitt liv med Borderterrier och två 
Bichon frisé, Tuva och Tekla. Bichonerna intresserade mig tidigt 
i mitt hundliv, men det kom att dröja över 20 år innan den första 
klev innanför tröskeln och idag skulle jag kunna ha hur många 
som helst.   
2011 utbildade jag mig till exteriördomare och jag startade med 

terrierna först i utbildningen. Men efter mycket umgänge med 

Bichonerna och uppfödare och ägare till desamma, kändes det 

som om jag verkligen ville fördjupa mitt kunnande om rasen. 

Senare blev jag också godkänd domare på samtliga 

barbichoner, vilka jag skulle kunna fylla huset med, Bichon 

Havanais, Bolognes, Coton de Tuléar, Malteser, Löwchen, ja, 

alla har en plats i mitt hjärta och för varje utställning så lär jag 

mig något nytt om dessa härliga raser.   

 

Gordon Gault, irland 

Visade sin första Pekingese 2004. I hemmet hade vi även 

långhåriga chihuahua, men det var pekingese som var rasen 

som fick mitt fokus. Har under mitt kennelprefix Moonwhispers  

hitintills fött upp 17 irländska champions och tre st 

internationella champions, samt under 2022 vår första engelska 

champion. 

Har stort intresse I hundar men främst de brachycefaliska 

raserna. Är domare för hela grupp 9.  



 


