
      SVENSKA SCHNAUZER PINSCHERKLUBBEN 
      Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

 

 

VÄLKOMNA TILL SSPK SPECIALKLUBBSUTSTÄLLNING I 

HÄSSLEHOLM den 23 MAJ 2020 

Vi håller till på Hässleholmsgården tillsammans med länsklubben 

 

Sista dag att anmäla till oss via SKKs internetanmälan är den 21 april kl. 12,00 

Via post eller email är den 17 april 

Adresser till dessa ställen hittar ni på hemsidan. 

 

Välkommen säger vi till följande domare: 

Lars Widén: dvärgschnauzer 

Patrick Cederlöf: affenpinscher, dvärgpinscher, pinscher och schnauzer  

 

Finalen döms av följande domare: 

Barn med hund  presenteras på plats 

Juniorhandling  Lars Widén 

Parklass  Patrick Cederlöf 

BIS valp1  Lars Widén 

BIS valp  Patrick Cederlöf 

BIS junior  Lars Widén 

BIS veteran  Patrick Cederlöf 

BIS uppfödarklass  Lars Widén 

BIS avelsklass  Patrick Cederlöf 

BEST IN SHOW  Lars Widén 
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Presentationer av våra domare: 

 

Mitt hundliv började tidigt då mina föräldrar hade tax när jag växte upp. Mitt hundintresse 
höll i sig och jag och min fru skaffade våra första egna hundar av rasen Bearded Collie. Dessa 
hundar lade vårt utställningsintresse.  
 
Jag fastnade för jakten under 1970-talet och då skaffade jag en finsk stövare som blev 
stammoder till vår stövaruppfödning.   Lägereldens Kiia fick stora framgångar både i 
utställningsringen och på jaktprov och blev dubbelchampion. Hon var också en enastående 
avelstik som lämnade många championavkommor. 
 
Under åren har vi även haft hundar för fågeljakt som tex engelsk springer spaniel, labrador 
och  cocker spaniel.  
 
I vår kennel (www.trajenskennel.se) har vi fött upp flera framgångsrika hundar. 
 
Idag har vi Fransk Bulldogg och Strävhårig Dvärgtax i vår kennel. I vårt avelsarbete fokuserar 
vi på friska, sunda och rastypiska hundar med ett trevligt temperament. 
 
Jag blev intresserad av att gå vidare med mitt intresse för hundar, jakt och utställning och 
utbildade mig till jaktprovdomare 1985, och sedan dess har jag fortsatt döma flertalet  
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tävlingar varje år. Mitt stora intresse för funktion, bedömning och avel tog mig vidare till 
utställningsringen och jag började min domarkarriär med att döma stövare.  
 
Idag är jag gruppallrounder för grupp 4, 6, 7 och 8, samt dömer även raser i grupp 1, 2, 5 och 
9. Jag dömer på ett 20-tal utställningsdagar per år både i Sverige samt i övriga Europa. 
 
Jag tycker om att ha möjlighet att påverka och är därför även politiskt aktivt. Privat är jag gift 
och vi har 3 utflugna barn och 5 härliga barnbarn.  Jag är pensionerad arméofficer. 
 
Med vänliga hälsningar 
Lars Widén 


