
Domarpresentationer Timrå 

Pirjo Aaltonen, Finland 

Blev domare 2002 samt allrounder 2016. Aktiv i den finska dvärghundsklubben. Fick min 

första korthåriga collie 1981 och hade min första kull 1989. Jag har alltid haft finsk lapphund, 

korthårig collie, tibetanska terriers samt boxer i mitt liv. Jag fick min första tibetanska terrier 

1986.denna svarta tik, Karamain Tabitha blev min stamtik för min Triamus kennel. Under 

1989-1998 föddes det upp 10 kullar av tibetansk terrier. Jag har blivit tilldelad finska 

kennelklubbens  Vuolasvirta prize för min uppfödning men slutade med uppfödning efter jag 

blev domare.  

Jag anser att det viktigaste målet med uppfödning av hundar är att premiera hundar som är 

hälsosamma och sunda samt försöker se helheten utan att bli för blind av detaljerna vid 

bedömningen. 

Anna Lena Angeria 

Mitt namn är Anna Lena Angeria. Bor i Kalix med min man Robert och våra hundar. 

Hund har alltid varit en del av mitt liv. Är uppväxt med Kleiner Münsterländer och via 

min svärfars uppfödning även Jämthund, Norsk Älghund Grå och Finsk Stövare.                               

Idag består vår flock av 4 chihuahuas, 2 Bostonterrier en petit brabancon och en 

Jämthund. Har uppfödning i liten skala, i hemmiljö under kennelnamnet Björnstigen's.   

Min fritid kretsar i stort sett bara runt hund. Är certifierad Utställningsarrangör, utbildad 

ringsekreterare samt är FCI auktoriserad domare på en del raser ur Gr 1, Gr 2, hela Gr 4, alla 

jagande spetsar ur gr 5 samt några raser till i den gruppen. Dalmatiner och Rhodesian 

Ridgeback från gr 6samt en majoritet raser ur gr 9 Har innan FCI auktorisationen dömt hund, 

alla rasgrupper, på "Open shows" i många år. Dömer fortfarande på Open Shows (inofficiella) 

i mån av tid. Studerat 2 år Hundsjukvård och är även dipl Hundmassör av Axelsons Animal 

Massage School. Jobbar deltid som hundmassör.   

Michael Ganzer 

Djur är den röda tråden genom mitt liv och hundar har gett mig det första riktiga starka 

positiva minnena jag har. Uppväxten kantades av en rad olika raser från riesenschnauzer, 

vorsteh, bullmastiff till lhasa apso och ytterligare några fler. 

 

Den första egna hundrasen var pudel och har haft dessa fina hundar fram till idag. Driver en 

liten kennel med uppfödning på toypudel och fransk bulldogg. 

Domare sedan 2016 och hunnit döma en hel del runt om i Europa och mycket glad över 

förtroendet att få komma till SDHK i Timrå. 

 

Liz-Beth Liljeqvist 

Långvarig hunderfarenhet med allt från lydnadsarbete, till vattenprov, uppfödning och 

utställning. 

Domare sedan -94 och allrounder sen några år. 



Har övergått från stora hundar till dvärghundar och därmed på nytt börjat ställa ut mina egna. 

Ser fram emot att komma till er. 

Marianne Holmli, Norge 

 

Driver med Chow Chow, Engelsk Strihåret Dachs og Mops sammen med min mann under 

kennelprefix Pei Fang. 

 

Startet aktivt med hund i 1978, da med Chow Chow som jeg fremdeles har.  Vi har "bare" 6 

hunder men er aktiv på utstilling, jakt og jaktprøver. 

 

Jeg ble dommer i 2000 og er idag All Breed Judge, har dømt rundt i hele verden og setter stor 

pris på dette.  Får sett hunder og møtt masse trivelige mennesker, ikke minst lært forskjellige 

kulturer, får sett forskjeller og likheter på hundene rundt om. 

 

Gleder meg til Sundsvall og håper vi ses der. 

 

 

 

 


