
Vårt hundintresse startade redan på 60/70 talet då var våra raser Boxer och Schäfer för att 

sedermera övergå i intresse för Riesenschnauzer. Vår första Riesentik var ett riktigt praktexemplar 

såväl utseende som mentalitet och vi började då tävla i första hand bruksarbete där vi tävlat i såväl 

rapport som spår och fört upp hundar i segrarklass. Den första uppfödning av valpar var Riesen och 

de kullar vi hade var många hundar mycket framgångsrika och 3 utav våra uppfödda Riesen deltog 

vid SM i bruks samtidigt som de ställdes ut och vi hade ett flertal dubbelchampions och 

utställningschampions bland våra uppföda Riesen.  Under den här tiden ägnade Bengt mycket tid att 

döma brukstävlingar runt om i landet. 

 

En ny period i vårt liv inleddes vårt första barn föddes och tiden för träning av bruksarbete räckte 

inte till och vi började se oss om efter en mindre hund och det blev en svart dvärgschnauzer hane 

uppfödd av Chatarina Almroth. Ett litet dynamitknippe med stora framgångar i utställningsringarna. 

På mycket kort tid var han Champion i såväl Sverige, Norge och Finland och Internationell 

Champion - därmed vaknade vårt intresse för utställning och avel på allvar och vi sökte en svart tik 

som vi fick vänta på i nästan två år innan vi fann henne hos Nina Karlsdotter och hon blev grunden 

för vår uppfödning. 

 

 

En följd av år deltog Bengt i ett flertal styrelser såsom Dvärgschnauzerringen – SSPK – som 

ordförande i Göteborgs o Mölndals Brukshundklubb och under 10 år i styrelsen för Västra 

Kennelklubben varav 5 år som ordförande. Under tiden som ordförande i Västra Kennelklubben 

inleddes samarbetet med Svenska Mässan och Bengt undertecknade det första avtalet som därmed 

blev starten för MyDog. 

 

 

Under åren har det blivit ett antal importer från såväl USA som Europa och den första importen som 

vi gjorde kom från Kellys Kennel 1980-talet  var en amerikansk champion – denna kontakt ledde 

till en långvarig vänskap och under åren har vi köpt antal  hundar från Kellys. Vi har dessutom 

importerat från Europa -  Kennel Hermes Polen - samt vid några få tillfällen från andra uppfödare 

dock inte med samma goda utfall som från dessa båda kennlar. Det var inte lika enkelt som nu att 

importera hundar gränserna var stängda och det var en hel del pappersarbete plus karantänsvistelse 

förenat med höga kostnader för varje import  – ett plus med detta var att planeringen och 

eftertanken  vid import av  hund var mer genomtänkt än vad fallet är i många fall numera. 

 

Vi har även under åren haft glädjen att exportera en hel del av våra hundar bland annat till - 

USA – Australien – SydKorea – Japan – Spanien – Portugal - Polen – Danmark – Norge – Finland -. 

En av våra hanar har dessutom varit utlånad till Gently Born Kennel som under tiden han vistades i 

Ryssland blev Rysk Ch plus pappa till ett antal kullar – ytterligare två hanar har varit utlånade en av 

dem till Holland och en till Spanien där båda fick framstående avkommor. 

 

1997 antog vi en ny utmaning och importerade den första vita dvärgen till Sverige från Bomerholtz 

i Tyskland och på förhållandevis kort tid byggde vi upp en fin stam av vita dvärgar – mycket tack 

vare att vi fann några väldigt bra vita i USA hos Wildwood Kennel som passade väl in i de 

kombinationer vi gjorde.  Under ett antal år var vi ledande uppfödare på vitt, dock var det inte lätt 

att gå vidare då det var svårt att finna goda avelshundar och att antalet hundar i vår kennel blev för 

många.  Vi har alltid haft som målsättning att varje hund i kenneln skall få -  uppmärksamhet – 

promenader – och ett gott hundliv hos oss. Vi bestämde då att lämna den vita färgen då vi inte såg 

någon möjlighet att höja standarden med det material som fanns att tillgå och att bara producera 

valpar utan att gå framåt är inte vår målsättning -  så 2016 lämnade vår sista vita oss. Längtan efter 

en vit i huset blev för stor och när vi fick möjligheten att köpa en tik   med mycket av våra gamla 

linjer från Kennel Kaanja tog vi den möligheten.  Tiken som på kort tid blivit Ch i Norge Finland 



Sverige och dessutom den första dvärg som blev Nordic Show Ch väntar nu sin första kull som vi 

ser fram mot med stor spänning. 

 

Under våra 40 år som uppfödare har framgångarna varit många och utställningsresorna långa inte 

bara i Skandinavien utan runt om i Europa. Vilket under åren har  givit oss mer än 225 Champions 

varav 45 Int.Ch - 9 Världsvinnare – massor av upplevelser och goda vänner. Vi har inte räknat dem 

alla men många är rosetterna som talar om att vi under många år erövrade utmärkelsen Årets Hund 

och Årets uppfödare i vår specialklubb – till detta kan läggas ett antal BIS placeringar och mängder 

av grupplaceringar runt om Skandinavien. 

 

 Vi har i denna berättelse inte plockat fram några av våra stjärnor men kan inte undanhålla att 

nämna Kelly´s Pepalfa´s New Star ”Bobby” som ställdes ut under 5 års tid och under dessa år – 

Bobby ställdes 56 ggr varav placeringarna blev 54 BIR 1 BIM och oplacerad 1 gång – varav 35 

gruppplaceringar och 7 Best In Show.  En annan av våra stjärnor Pepalfa´s Yum-Yum som gav oss 

många framgångar hoppas vi inom kort kunna presentera i ringarna som veteran. 

 

Många av våra framgångar skall vi tacka våra valpköpare för som under många år visat våra 

avkommor med fina resultat – tyvärr verkar detta vara en svunnen tid då dagens utställningar 

alltmer blivit en show för uppfödare där valpköpare oftast inte når några större framgångar. 

 

Kanske kunde vi ha uppnått ännu fler framgångar och massor av fler titlar,  men under alla år har vi 

prioriterat barn och familjeliv och numera barnbarn – vid sidan av detta är och har hundar varit vårt 

stora gemensamma  intresse och hobby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


