
Verksamhetsberättelse från Utställningskommittén 2019 

 

2019 års Klubbmästerskap hölls den 26 maj vid Vilsta Sporthotell i Eskilstuna. 

Inför utställningen har vi haft telefonmöten och en grupp på facebook, och det har fungerat 

riktigt bra.  

Lotta Andersson skötte annonsering i tidningen och på hemsidan inför KM’et och tog även 

emot alla anmälningar samt ordnade med katalogen.  

Lotta Andersson och Anna-Karin Almström hade mejlkontakt med domaren Henning Schenk 

från Tyskland, innan utställningen och Anna-Karin Almström tog emot domaren och hans fru 

när de kom till Sverige och körde dem till Vilsta hotell dagen innan utställningen.  

Vi fick väldigt fin sponsring från Majstor foder. Det blev också många andra fina gåvor 

skänkta som hederspris och som priser till vårt lotteri. Vi tackar alla som skänkt så fina saker.  

Vi hade lottdragning på Katalogerna med 3 vinster, och ett stort lotteri med en massa 

vinster.  

Eva Kovac, Gunilla Gustafsson och Titti Zetterberg hade huvudansvaret i pristältet, vilket flöt 

på jättebra även i år.  

Dagen innan sattes vårt fina pristält upp, och domartältet och ringen gjordes i ordning. Vi vill 

tacka alla som hjälpte till med det. Efter det så hade vi gemensam ”korvgrillning” som blev 

korvkokning då vädret inte var det bästa. Vi var väldigt många människor som hjälptes åt 

med allt jobb, så vi blev många som umgicks tillsammans på kvällen. Det var en jättetrevlig 

kväll, och även våra danska vänner som hjälpt till under eftermiddagen, ville umgås med oss.  

Domare var Henning Schenk från Tyskland, och vi hade totalt 31 st hundar anmälda, 11 

hanar, 8 tikar (1 veteran) och 12 valpar.  

Vi hade även 1 uppfödargrupp anmäld, men det blev tyvärr ingen som visades.  

Ringsekreterare var Janne Zetterberg, inkallande och Ute Rüegg, skrivande, då domaren 

önskade skriva kritiken på tyska, och de gjorde ett väldigt bra jobb. 

Hela dagen flöt på jättebra med många glada och trevliga hundar, ägare, besökare och vi 

hade ett blandat väder med omväxlande regn, sol och en del blåst. Men det spelade inte så 

stor roll, då vi ändå hade en riktigt bra dag.  

Årets Klubbmästare blev detta år: Kool Kashmir From Kwaitang, ägare Michael och Susanne 

Lunau, Danmark.  

Och årets BIM blev: Darling Celly’s Lady Of Megginch, ägare Anki Hallberg 



Årets BIS-valp blev: Lo’Zoms Burning Hot Hot Hot, ägare Åse Helland 

Årets Veteran blev: Champion Bao-Fang’s Fen-Hong-Se Nu Shi, ägare Michael och Susanne 

Lunau, Danmark 

Ett riktigt stort Grattis till alla fina vinnare!  

Nästa Klubbmästerskap 2020, hålls den 30 maj även denna gång i Vilsta, Eskilstuna. Domare 

är Charlotte Nørskov Jensen från Danmark.  

Utställningskommittén detta år vill tacka för sig, och tar nya tag inför vårt kommande KM 

2020.  
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