SSDV (Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar) har inofficiell utställning på Tullgarn –
Swedish Game Fair - den 28 maj. Öppen för alla raser som ingår i SSDV (se hemsida www.ssdv.nu)
Domare Eva Jönsson, se presentation nedan.
Sista dag för anmälan är 10 maj.
Klasser och anmälningsavgifter:
Valpklass 4-6 mån ................................................................... 100 kr
Valpklass 6-9 mån ................................................................... 100 kr
Juniorklass 9-18 mån ............................................................... 200 kr
Unghundsklass 15-24 mån ...................................................... 200 kr
Öppen klass 15 mån och äldre ................................................ 200 kr
Veteranklass 8 år och äldre ..................................................... 150 kr
Avelsklass 1 tik el hane med 4 avkommit................................ kostnadsfritt
Uppfödarklass 4 individer uppfödda av samma uppfödare .... kostnadsfritt
Anmälningsblankett finns på www.ssdv.nu eller fyll i (TYDLIGT) bifogad blankett. Skickas till
rantafej@live.se eller via postgång Eva Torffvit, Tostebergavägen 334-45, 29034 Fjälkinge
Frågor besvaras via mail eller tfn 0768-890891
Inträdet till mässan blir rabatterat för utställarna.
Vi tar även tacksamt emot ifall någon vill skänka priser.
Välkomna!
Presentation av domare Eva Jönsson:

Började mitt ”hundliv” med att vara uppfödd i en Boxerkennel. Min första egna hund blev en liten
svart och vit Drever. Med henne kom jakten in i mitt liv. Den har sedan följt med som en röd tråd
genom åren.

Uppfödare av Beagle i många år för tillfället Borderterrier, men i mycket liten skala.
Har alltid haft Stövare i hemmet och just nu är det två Schwyzer stövare. De första raserna som jag
började med som domare var stövarna. Därefter fått förmånen att döma de flesta av raserna både
de Europiska som de Amerikanska.
Pointer har alltid fått stå för fågeljakten. Borderterrier är lite av varje både jakt och spår. Två
portugisiska vattenhundar har också fått en plats i hemmet.
Varit domare sedan 1997 är allrounder i grupperna, 4, 6,7 samt flera raser i grupp 8. Dansk Svensk
Gårdshund grupp 2. Mexikansk och peruansk nakenhund samt pomeranian i grupp 5. Dömer
mestadels i nordiska länderna samt Europa.
De flesta av raserna är inom de drivande, stående samt apporterande fågelhundar men alla
hundar behövs i vårt alltmer hårda samhälle. Man önskar att alla kunde få uppleva förmånen att
ha hund.
Positivt är att som domare få möjligheten att följa rasernas utveckling i olika länder. Här upptäcker
man också att vi har en fantastisk standard på våra raser här uppe i Norden.
Att dessutom få njuta av vackra hundar i ringen samt träffa trevliga människor med samma
intresse – ja, vad mer kan man önska som domare?

E va Jönsson

