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VÄLKOMNA TILL SSPK SPECIALKLUBBSUTSTÄLLNING I 

ESKILSTUNA den 17 MAJ 2020 

Vi håller till på Vilsta sporthotell och camping 

Dagen innan alltså 16 maj har våra rasklubbar sina specialutställningar, för att 

anmäla till dem går ni till deras egna hemsidor. 

 

Sista dag att anmäla till oss via SKKs internetanmälan är den 28 april kl. 12,00 

Via post eller email är den 23 april 

Adresser till dessa ställen hittar ni på hemsidan. 
 

Välkommen säger vi till följande domare: 

Pia Lundberg: affenpinscher, dvärgpinscher och dvärgschnauzer p/s 

Jeanett Lemmeke: dvärgschnauzer sv, s/s och vit 

Helle Maj Chrysidis, DK: pinscher och schnauzer  

 

Finalen döms av följande domare: 

Barn med hund  presenteras på plats 

Juniorhandling  Pia Lundberg 

Parklass  Jeanett Lemmeke 

BIS valp1  Helle Maj Chrysidis 

BIS valp  Pia Lundberg 

BIS junior  Jeanett Lemmeke 

BIS veteran  Helle Maj Chrysidis 

BIS uppfödarklass  Pia Lundberg 

BIS avelsklass  Jeanett Lemmeke 

BEST IN SHOW  Helle Maj Chrysidis 
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Presentation av domarna 

 

 
 
Hej det är jag som är Pia Lundberg, Kennel Pinto uppfödare av Airedaleterrier sedan 1964. 
Jag  är inbjuden att döma på Er utställning i Eskilstuna 16-17 maj i år. 
  
Fick min auktorisation 1989 på grupp 3 – terrier. 1996 för bl.a schnautzer och pinscher 
raserna i grupp 2. Har jobbat med trimning och klippning i hela mitt liv .Har haft glädjen att 
döma i många Europeiska länder, U.S.A och Australien. 
Ser fram emot att få koma tillbaka till Er och döma Era hundar och träffa Er Alla!! 
  
Allt gott tills vi ses, 
Pia 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Jag är född i Danmark, uppvuxen i Norge och hamnade som ung i Sverige. Det passade mig 

bra – Sverige är ett fantastiskt ställe att bo i när man vill hålla på med hundar!       

Djur har alltid legat mig varmt om hjärtat, och min första hund (en sheltie) flyttade in redan 

när jag var sex år. 

Tio år senare köpte jag min alldeles egna dobermann, som följes av fler, och idag har jag fött 

upp många hundra hundar, allt medan jag utbildat mig, växt, mognat, utbildats och förstås 

bildat familj. 

Parallellt med hundarna har jag också alltid haft katter, och en stor passion för siameserna 

som jag fött upp nästan lika länge som dobermann. 

Mitt stora intresse är avel, och fler raser har fötts hos oss; Dobermann, dvärgpinschrar, 

chinese crested dogs och i skrivandes stund har jag haft vår första greyhoundkull. 

Vi har också hästar, siameser,nakenkatter och höns i familjen. 

Till vardags bor jag med man och vuxna döttrar nära Arlanda, där vi sedan 14 år tillbaka 

driver Vita Husets Hund och Kattpensionat. 
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Den tid jag har som fritid lägger jag på att döma hundar, bla inom grupp 1, 2, 6, 9 och 10. Jag 

sitter i styrelsen i STOKK och försöker också engagera mig inom SKK.  

Jag är stolt och glad att få döma hos er igen, och ser fram emot att träffa alla trevliga hundar 

med vidhängande ägare. :)  

Glada hälsningar  

Jeanett Lemmeke 

 

 

 

Jeg hedder Helle Maj Chrysidis, er født i 1963, er gift med Stavros og sammen har vi vores søn 

Nikolas, der er født i 2007. 

Jeg har opdrættet schnauzere i begge farve varianter siden 1990 – og er d.d. i gang med alfabetet for 

tredje gang ☺  

I 1999 føjede jeg dværgschnauzer til vores opdræt og har haft 10 kuld dværgschnauzer fra 2001-2012 

i p/s og sort (med enkelte s/s i kuldene) 

I slutningen af 2013 flyttede en ny race indenfor hos os. Affenpinscheren indtog vores hus. 
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I dag har vi 4 p/s schnauzere, 1 sort schnauzer, 4 affenpinschere samt en græsk gadehund boende – 

alle går sammen og er sofa/familie hunde ☺ 

Til dagligt trimmer jeg schnauzere primært opdrættet af os, men andre har sneget sig ind, og passer 

desuden hus og hjem, hvalpe og hunde ☺ 

I 2013 blev jeg færdig som dommer på alle pinscher/schnauzer racerne og har siden da dømt i både 

ind og udland, senest i Australien på deres schnauzer & miniature årsudstilling i Victoria District 

Jeg ser frem meget mod at komme og dømme jeres hunde; alt der vedrører pinscher/schnauzer er 

noget jeg virkelig brænder for ☺ 

SES – Helle Maj Chrysidis ☺ 

 


