Domarpresentationer Eskilstuna
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.
Sara Nordin
Jag är uppvuxen i hund- , hunduppfödnings- och hundutställningsmiljö. Sedan 1969 delar jag
mitt liv med cavalier king charles spaniels, numera hemma hos mig numerärt utkonkurrerade
av deras kortnästa kusinras king charles spaniels. Båda dessa raser ligger mig naturligtvis
varmt om hjärtat, men mitt hundintresse är brett och omfattar hundar av alla möjliga raser
med alla möjliga användningsområden. Även om en av mina kollegor en gång för alla
fastslagit att jag är en ”tvättäkta dvärghundskärring” så klappar hjärtat extra varmt för en hel
del jakthundar och vallhundar och… ja – HUNDAR. Viktigast för mig som domare? Helhet!
Typ, detaljer, rörelser, temperament. De hänger ihop. Men om TYPEN inte är tillräckligt bra
så spelar det ingen roll om hunden rör sig förträffligt eller har vacker päls – den är ändå inte
av utmärkt typ. Och för att komplicera det uttalandet ytterligare så är givetvis korrekt päls och
korrekta rörelser viktiga för typen! 😊 Vem påstår att det är lätt att vara domare?
Lena Persson
Mitt hundintresse startade mycket tidigt. Min första hund fick jag när jag var sju år gammal.
Det blev en Shih-Tzu för att min mamma var så faschinerad över Tibets historia så en
tempelhund skulle vi ha. Jag har nu varit rasen trogen i över 50 år. 2010 kom vår första Saluki
och idag har vi två Shih-Tzuer och tre Saluki hemma. Det allmänna hundintresset har alltid
varit lika stort och att gå från att vara utställare till att döma blev tidigt en dröm på de raser
som ligger mig närmast om hjärtat. Jag ser verkligen fram mot att få komma Chihuahua i
Eskilstuna 2022.
Cathrin Westin
Jag heter Cathrin L-Westin och kommer ursprungligen från Skellefteå. Jag har i hela mitt liv
haft ett stort hundintresse. Min familj köpte vår första hund, en labbe, från Älvgårdens kennel
i Piteå. Efter det har jag haft många stora hundar och tävlat i lydnad och spår.
I år firar jag 35 år som uppfödare. Att få följa dessa små varelser från smått till vuxna hundar
är så roligt. Det är en ynnest att kunna hålla på med hunduppfödning och även åka runt och
döma hund. Jag har varit domare i 8 år. Jag har utbildat mig och dömer grupp 9 samt stora delar av grupp 2. Utbildningen kom av sig lite nu under tiden av Covid-19.
Jag hoppas vi får en härlig dag tillsammans!

