
Domarpresentationer Ronneby 

Gunilla Albrigtsen 

Jag fick min första Tibetanska terrier 1987 efter att länge ha längtat efter en egen hund. Innan 

var mitt liv mest arbete och hästar. 1992 tog jag min första kull och blev därmed fast i 

”uppfödar-facket”. Jag har alltid varit mer eller mindre varit engagerad i ras- och 

specialklubben vi har. 2010 sökte jag och kom in på domarutbildningen. Grundraserna jag 

sökte var förstås de 5 tibetanska. Har sedan vidareutbildat mig och då framför allt inom Grupp 

9 som ligger mig varmast om hjärtat. Har även några raser ur Grupp 2. Vi har haft många 

framgångsrika utställningshundar genom åren som vi även varit på WDS med runt om i 

Europa. Ungefär vartannat år besöker jag Crufts som är en fantastisk hundutställning. Jag 

brukar också träna en del Agility för skoj och att ha lite grundlydnad är ju aldrig fel. Jag har 

haft förmånen att få döma en hel del rasspecialer för Tibetaner i många länder och även fått 

döma mina andra raser jag är utbildad på i Europa. 

Som domare lägger jag största vikten på helhet och rastypiska rörelser. 

 

Gunilla Albrigtsen tilldelades Hamiltonplaketten för sin uppfödning 2022. 

 

Anna Friberg 

Jag Anna Friberg har en lång bakgrund inom hundar och hundsport. Hundar har funnits i 

hemmet sedan jag föddes. Vår kennel Black Boots registrerades 1982. Vi är aktiva uppfödare 

av lhasa apso, malteser och korthårig tax. Slutet på 90-talet reste jag till USA för att arbeta på 

kennel hos bl a Joe Waterman och fick massor och lärdomar om uppfödning, utställning, 

handling och om landet. 

2016 blev jag auktoriserad domare och jag dömer idag flera raser inom grupp 1,4 och 9. Har 

under många år varit föreningsaktiv inom ras- och specialklubbar i hundorganisationen, och 

tycker att arbete och funktion är viktigt för våra hundar. Jag har hållit kurser och träningar i 

hur man ställer ut sin hund på utställning. Genom mitt hundintresse har jag kunnat resa 

mycket och träffat många uppfödare inom många olika raser. Idag arbetar jag med hund & 

kattmat på ett företag i Täby. 

 

Henrik Johansson 

Domare sedan 1992. Har haft hund sedan 1960-talet. Har haft afghan, chihuahua, 

yorkshireterrier, pekingese, pomeranian, cavalier king charles spaniel, mellanpudel, west 

highland white terrier samt whippet. Uppfödare av pomeranian, west highland white terrier, 

cavalier king charles spaniel, chihuahua samt yorkshireterrier och pekingese. För uppfödning 

av de två sista raserna erhölls Hamiltonplaketten 1995. 

 

Linda Mills, Irland 

Visade sin första hund vid två års ålder, en pekingese. Både hennes moder samt mormor var 

uppfödare samt domare. Fick sin första malteser vid 12 års ålder och förde fram den själv till 

championtiteln. Det var med denna hund hon även tävlade med i juniorhandling. Har fått fram 

champions i malteser, japanese chin samt pekingese. Importerade sin första japanese chin från 

Canada. Är även involverad i olika klubbar, bl. a. för japanese chin. 

 

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 dö-

mer 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.  

Ser fram emot att döma dvärg hundar igen. 

 

 

 

 
 

 


