Domarpresentationer Skara

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).
Fredrik Nilsson
Blev auktoriserad domare 2008. Har haft Pomeranian hela mitt liv, hade första kullen när
var 13 år. Mormor och morfar hade kennel som de fick godkänt kennelnamn 1954, det är
kennel jag har idag. Har under alla år varit uppfödare av Pomeranian men även pudel de
sista åren. Har även fött upp pekingese. Har ägt och visat några andra raser under åren med,
framförallt papillon, chihuahua och chow chow. Men även ställt mina föräldrars
wachelhundar. Idag dömer nästan alla raser i grupp 9 plus några raser i grupp 5. Det är
väldigt viktigt för mig att döma raser som jag verkligen tycker om och har intresse av.
Gunilla Kühni, Schweitz
Mitt liv har varit internationellt. Jag är född i Finland, uppvuxen i Sverige och bosatt i Schweiz
sedan många år, men jag har fortfarande mycket kontakt med mitt gamla hemland. Sedan
1979 föder jag upp Cavalier King Charles Spaniel under prefixet ”Stonehills”. Under årens
lopp har jag haft 6 Världssegrare, 3 Europasegrare, många Internationell och nationella
champions i flera länder. Jag satt många år i Schweiziska Dvärghundsklubbens styrelse där
jag också gjorde min utbildning till domare. 1999 grundade vi en egen klubb för Cavalier King
Charles Spaniel i vilken jag är fortfarande ordförande. I flera år var jag också ledamot i
Schweiska Kennelklubbens Avelskommission. Jag är domare för grupp 9 samt raser i grupp
1,2,3 och 5. Jag är lycklig att ha kunnat döma så många utställningar runt om i Europa, både
rasspecialer som internationella utställningar. Nu ser jag mycket fram emot att få döma vid
er utställning i Skara i maj.
Lisa Molin
Är född och uppväxt i ett hundhem och har ställt ut hela livet. De egna raserna är Tibetansk
Spaniel samt Cavalier King Charles Spaniel, men familjens kennel har också haft uppfödning
av Chihuahua och Japanese Chin. Har fött upp över ett 70-tal champions, där Multich Multiv
Bio-Bios Ivanhoe varit särskilt framgångsrik. Auktoriserad utställningsdomare sedan 2010.
Ser fram emot att få döma i Skara och få möta er och era hundar.

