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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.  

 

Marie Thorpe, Irland 

Varit involverad i utställning av hundar sedan 1981. Har fött upp över 100 champions i 

chihuahua, japanese chin, malteser samt engelsk bulldogg. Är domare sedan 1989 och nu 

auktoriserad att döma grupp 2, 3, 5, 6, 9, 10 och dömer över hela världen. Uppfödning under 

kennelprefix Ashaka.  

Dan Ericsson 

Jag har varit aktiv inom hundsportens olika grenar under hela mitt liv och dömt hundar i drygt 

35 år. Några av de första raser jag kom att döma var den gamla dvärghundsgruppen, vilket 

föll sig naturligt då jag under en period födde upp pekingese parallellt med mina skotska ter-

rier. Sedan mer än 20 är föder jag också upp labrador retriever. Min uppfödning har haft stora 

framgångar runtom i världen och placerat sig högt i olika finalsammanhang. 

  

Under alla år har jag varit mycket aktiv inom SKK och olika specialklubbar och jag har i mer 

än 40 år haft div styrelseuppdrag inom organisationen. Som domare har jag haft förmånen att 

döma flitigt i praktiskt taget hela världen, däribland BIS på Nordens alla stora utställningar, 

men också div raser och finaler på många världsutställningar. År 2019 dömde jag BIS på 

Crufts och blev då den första FCI-domaren som förärades med detta uppdrag. 

 

Leni Finne, Finland 

Har varit intresserad av hundar sedan jag var barn och fick min första hund, en bostonterrier 

1965. Jag har fött upp bostonterrier i liten skala sedan 1967. Rasen rhodesian ridgeback kom 

in i mitt liv 1974 och jag har sedan dess varit aktiv i rasen. Har även haft blodhund, schäfer, 

korthårig vorsteh, shetland sheepdog samt finsk lapphund. Numera har jag endast en 

bostonterrier och en rhodesian ridgeback i hemmet. 

Jag är intresserad av jakt samt att arbeta med hundarna och har varit aktiv i flera jägarklubbar 

under årens lopp. 1985 blev jag auktoriserad som domare och blev allrounder 2011 och har 

dömt i fler än 35 länder. 

 

 



Anki (Ann Christin) Johansson 

Uppfödare av fransk bulldogg under prefixet Point Blanc. Till yrket hundfrisör. Fick sin första 

hund 1960, vid sju års ålder. Haft bl a långhårig collie, amerikansk cocker spaniel, samt 

mellanpudel. Domare sedan 1996 samt en av SKKs nyaste allround domare. 

Carina Ekwall 

Mitt hundintresse är stort, är uppvuxen med Afghanhundar då min mamma hade en liten 

framgångsrik uppfödning. Jag blev delaktig i kenneln när jag var nog och kennelnamnet är 

Xciting. 

 

1999 föddes min första chihuahua som var uppfödd av Kenneth Edh, Ch. Kenmark Isadora 

“Lotta” blev min följeslagare i nästan 15 år. Sen dess har jag varit rasen trogen och några 

valpkullar har det hunnit bli under åren med flera champions. Blev auktoriserad domare 2010. 
 


