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Utställningsdagen började kl 9.00 med alla valpar. Det var en hel drös med gulliga små framtida 

stjärnor. Vår rutinerade domare Markku Moilanen, som kommit till Örebro hela vägen från Spanien, 

tog varsamt hand om alla valpar. Det avslutades direkt efteråt med BIS final.  

Kl 10 var det dags att dra igång den officiella tävlingen. I ring 1 var Markku Moilanen kvar och dömde 

alla långhår . I ring 2 dömde Maria Ullman-Hierner alla kort och strävhår. En uppskattad domare med 

glimten i ögat. Det var en lite kylig men mycket trevlig dag. Stämningen runt tälten var upprymd och 

gemytlig. Det märktes att alla tyckte det var skönt att komma igång igen. Äntligen kunde vi träffas, 

umgås och bara få prata om det vi tycker om allra mest, våra älskade taxar!  

Det blev en lång dag till slut med många Vandringspriser som skulle delas ut i samband med BIS 

finalerna. Jag tror ingen somnade ovaggad den natten. Men vi skulle göra det igen och igen. För vad 

gör vi inte för lite spänning i och runt alla utställningar. 

Gustavsvik var en ny utställningsplats för oss i Örebro. En mycket uppskattad central plats att vara på 

med bra möjligheter till boende precis intill utställningen. Hit återkommer vi till våren.  

Ett stort tack till alla utställare, domare och ringsekreterare som gjorde vår dag till en härlig och 

positiv upplevelse. 

Ett extra stort tack till våra sponsorer Monster, Agria och Dogman Örebro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finaler: 

Valpar:  

BIS-1 – LD, Kung Karls’ Fazerina, äg Sanna Anderberg, Torshälla. 

BIS-2 – LN, Örnbergets Ginger, äg Kati Hänninen, Finland. 

BIS-3 – SN, Eiarö Elvira M, äg Lena Friberg, Borås. 

BIS-4 – LN, Fyrstjärnans Bianca, äg Elisabeth Lennartsdotter, Södertälje 

 

Fotograf: Ray Liljehammar-Sjöman 

 

 

 



BIS 

BIS-1: LD, Kung Karls Blossa Bubbel, äg Ann Granfors, Eskilstuna. 

BIS-2: LN, C.I.B. C.I.E. FI UCH LT CH Katelinan Neliveto, äg Kati Hänninen, Finland.  

BIS-3: KN, Lillsjöskogens Bon Bon, äg Birgitta Sterner, Östersund. 

BIS-4: SD, SE U(V)CH SE VCH Ellensborg's Rosa Cordelia, äg Ann Lindhé, Nossebro.  

 

Fotograf: Ray Liljehammar-Sjöman 

                                                

 

 



 

 


