
Domarpresentationer Hässleholm 

Joakim Ohlsson – Kennel HACKENSACK 

Jag växte upp omgiven av djur av alla slag, från kyckling och hundar till kaniner och getter. 

Min far var uppfödare av skotsk terrier, och jag följde med på utställningar från tidig ålder. 

Senare begränsade studier och yttre omständigheter mitt engagemang för hundar fram till 

1989, då det var möjligt för mig att få hundar igen - och jag föll helt för Cavalier King 

Charles spaniel. 

Sedan dess har jag född upp Cavaliers med stor framgång under prefixet HACKENSACK och 

har varit Sveriges framgångsrikaste uppfödare 1999-2011. 

Kenneln har haft Vinstrikaste Cavalier i Sverige 1992-2012, samt även vinstrikaste tik 2000-

2011. 

Ch WW-03 Hackensack Razzle Dazzle var i flera år cert-rekordinnehavaren i Sverige med 20 

cert. Hon var den första svenskuppfödda och ägda Cavalier som har blivit BIR på en 

Världsutställning (Dortmund 2003).  

Jag har även fött upp Chinese Crested dog, med några champions i uppfödningen, under åren 

1993/94. 1993 var ”Jr” Ch Keshars Djingis Khan Jr en av de första Chinese Cresteds att bli 

Best In Show på en SKK internationell utställning, detta på ”Lilla Stockholm”- 

Nu har jag en Griffon Bruxellois som min följeslagare  

Helle Bekker, Danmark 

Tidigare uppfödare av engelsk cocker spaniel och numera är det bichon havanais som gäller. 

Har tidigare haft lhasa apso samt Pekingeser för utställning. 

Andreas Schemel, Österrike 

Veterinär till yrket. Kom in i hundvärlden 1977 när han fick sin första cavalier king charles 

spaniel. Därefter blev involverad i terrier, bl. a kerry blue terrier. Blev domare 1987 i 

Österrikiska Kennelklubben. Haft uppfödning av cavalier king charles spaniel, king charles 

spaniel, mops, griffoner samt kerry blue terrier. Vidare tog Andreas in den första 

representanten av rasen bichon frisé till Österrike. 

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. 

Jens Karlsson 

Jag är extriördomare sedan 2007 dömer de flesta raser i grupp 8 samt berner sennen och några 

raser i grupp 9. 

Är uppfödare sedan 1987 och föder idag upp Engelsk springer spaniel samt Cocker spaniel 

och Griffon under kennelnamnet Art-wave´s. Griffon är en ras jag älskar och lever med sedan 

6 år tillbaka, har dömt dem en gång tidigare i Sverige samt i Australien. 



Papillon och Phalene är raser jag är väldigt förtjust i. Ser fram emot att få döma dem officiellt 

för första gången  i Hässleholm. 

Hoppas vi  ses i ringen i maj ! 

 


