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Markus Gisslén 

Jag köpte min första hund när jag var 14 år, 1990. En Tibetansk 

terrier som jag tränade  

lydnad och agility med. Han blev även svensk 

utställningschampion. Mitt intresse för olika  

raser och deras ursprung och olika utseenden och detaljer har 

alltid funnits. Jag älskar i  

första hand hundar, men även att döma, föda upp och ställa ut 

är stora delar av mitt liv! 

Jag har fött upp ett 30-tal champions och exporterat hundar 

över hela världen. Jag har som  

ung jobbat på kennel i UK där jag fick lära mig mycket om 

anatomi och hund i allmänhet. 

2016 auktoriserades jag som exteriördomare och sedan dess 

har jag dömt hundar i Sverige,  

Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Israel & England (där jag 

hade min första CC bedömning  

2021). 

 

Helle Bekker, Danmark  
Tidigare uppfödare av engelsk cocker spaniel och numera är 
det bichon havanais som gäller. Har tidigare haft lhasa apso 
samt Pekingeser för utställning.  
 

Asta Maria Gudbergsdottir, Island 

Ursprungligen från Island, numera boende i Sjöbo. Uppfödare 
av rasen papillon, men har  



även andra hundar som bichon frisé. Har ett fåtal raser i grupp 
9 men stort intresse och  

kommer fortsätta sin utbildningen i gruppen.  

 

Jochen H. Eberhardt, Tyskland  
Föddes 1943 i Heidelberg, Tyskland. Studerade juridik samt 
arkitektur I Heidelberg, Geneve samt Karlsruhe och är numera 
pensionär efter ett långt liv som arkitekt. Gift med  frun Silke 
och har en son, alla like hundintresserade. Startade med rasen 
beagle 1970 och blev domare för rasen 1974 samt blev 
allrounder 1995. Har hitintills dömt över 75.000 hundar i över 
50 länder och det är alltid lika trevligt och givande att få 
uppleva hundvärlden och se hundar över hela världen. Vi har 
även haft rhodesian ridgeback, lagotto romagnolo samt 
bolognese. Vårt kennelprefix är True Lines för beagle, border 
terrier och lagotto romagnolo och hitintills har det blivit 86 
kullar. Samtliga raser är visade internationellt under åren med 
framträdande placeringar och meriter 
Jochen har även varit rådgivare vid avel och registrerings 
avdelningen vid den tyska kennelklubben, VDH, under en 20 
års period samt mångårig ordförande i FCI Breeding 
Commission. 
 
 
Lee Grogan, Irland 
 
Jag besökte min första utställning 2003 och haft cavalier king 
charles i mitt liv sedan jag var två år gammal. Har gjort 
champions inom japanese chin, chihuahua och saluki samt äter, 
andas och sover gällande allt som gäller raserna i grupp 9. Har 
alltid varit mycket intresserad av rasernas historik och då 
speciellt dvärgspaniels. Har under årens lopp närvarat vid 
utställningar över hela världen och älskar verkligen att få tala 
med uppfödare, ägare och domare som jag respekterar, allt för 
att lära sig mer om dessa underbara raser i grupp 9. Haft 



framgångar med mina hundar med, Bäst i rasen på Crufts samt 
Best in Show  vid den brittiska Japanese chin klubbens 
utställning. Jag började vid 18 års ålder, 2010 att döma och var 
då och fortfarande är den yngsta domaren på Irland. Är 
auktoriserad för hela grupp 9 sedan 2017 
Har dömt i Irland, Storbritannien, USA samt Tyskland. 

 

 


