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SVENSKA GRIFFONSEKTIONEN

PM
 

Svenska Griffonsektionen hälsar alla varmt välkomna 
till officiella rasklubbsutställningen Griffonspecialen 2022

 
Datum: Söndagen den 29 maj 2022 

Plats: Showground: Gimo Idrottsgård, Gimo
Domare: Espen Engh, Norge

 
 

Anmälningsavgift:
Valpklass (4-6 mån): 200SEK
Valpklass (6-9 mån): 200SEK

Juniorklass (9-18 mån): 350SEK
Unghundsklass (15-24 mån): 350SEK

Öppenklass (15 mån<): 350SEK
Championklass (15 mån<): 350SEK

Veteranklass (8 år<): 200SEK
 
 

Sista anmälnings- och betaldag 9 maj 2022
 

Online anmälan: https://www.griffonsektionen.com/sgs-griffonspecialen/
 
 

För svenska utställare är medlemskap i rasklubben obligatoriskt.
För utländska utställare, sänd in kopia av stamtavla, 

om hunden inte ställts ut i Sverige tidigare.
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Espen har länge haft ett stort intresse för griffon, letat i många år efter en tik för att börja sin egen uppfödning av
rasen. Ch. Manticorns Ariana var den första griffonen. Hon visade sig olämplig för avel, men är fortfarande en högt
uppskattad goshund. Tack vare ett nära samarbete med David Guy (Donzeata) i England är Int.Nord.Eng.Ch.
Roamaycee Royal Signature på Donzeata (Gladys, inklusive BIR på Crufts) kennelns första avelstik, och hon följdes
snart av Int.Nord.Eng.Donzeata Royal Silk. Gladys är snart 14 år och i stamtavlan av inte mindre än 75 champions
runt om i världen. 

Den första Griffon-champion av egen uppfödning var den korthåriga Int.Eng.Am.Nord.Est.Dk.Ch. Jet's Moulin Rouge,
den enda Griffon-tiken i historien som blivit både engelsk och amerikansk mästare. Hon har fört arvet vidare som
mamma till bl.a. Eng.Ch. Jet's D'Artagnan vid Donzeata och Eng.N.S.Ch. Jet's Une Rose Rouge. Fem engelska
champions i Espens avel gjorde honom till Årets Griffon Uppfödare i England 2018, och D'Artagnan har även varit
årets avelshane flera år i rad. 

Efter att ha dömt några utställningar på Open Show-nivå fick Espen domarbehörighet 1987. 2011 fick han behörighet
att döma alla raser. Han har dömt många specialutställningar och utställningar för alla raser i totalt 98 länder runt om
i världen. Bland de mest prestigefyllda uppdragen är 11 domaruppdrag på Crufts, 3 på Westminster och ett dussin på
FCI:s världsutställningar. Espen har dömt Griffon på Westminster och dömer rasen på Crufts 2022. Han har även
dömt Griffon specialer i flera länder, inklusive Svenska Griffonspecialen 2005, och ser fram emot att döma årets
svenska special samt Griffon Breeders Association championship show i England.

Espen Engh föddes i en hundfamilj. Både hans
mamma och hans mormor var aktiva på
hundutställningar och båda hade en stor passion
för vinthundar. Espen födde upp sin första
greyhoundkull med sin mamma 1975 under
kennelnamnet Jet's. Elva generationer senare har
det blivit 220 champions, inklusive mer än 100
internationella Champions i rasen. Fyra Jet
greyhounds har vunnit Årets hund alla raser i
Norge, och greyhounds av egen uppfödning har
vunnit BIS på många av Nordens största
utställningar, bland annat Stora Stockholm,
MyDog i Göteborg (två gånger), Helsingfors,
Oslo, Västerås och Malmö, och även BIS på
Windsor i England. 
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Stöttar Ukrainska uppfödare
Styrelsen har fattat beslut om att skänka intäkterna från årets lotteri till 

hjälpinsamlingen FCI - Solidarity with Ukraine
Insamlingen är till stöd för Ukrainska uppfödare och deras hundar, som bor i Ukraina 

eller som har behövt fly för sina liv till andra länder till följd utav kriget.

Pris per lott: 20kr
Det kommer gå att betala kontant med jämna pengar eller via swish.

Sponsring/Gåvor
Om du vill ge sponsring/gåvor till prisbordet och/eller lotteriet, skicka mail till: 

nathalie.omre@gmail.com

Annonsering
Möjlighet finns att annonsera i katalogen och färdigt manus mailas till: 

julia.hierner@yahoo.se
Endast helsida till en kostnad av 300 kr.

INT utställning samma helg!!
Passa på att kombinera Griffonspecialen 2022 med ytterligare en utställning!

Uppsala Läns Kennelklubb anordnar Gimo Internationell utställning 
på samma plats lördagen den 28 maj 2022.

För mer info se länk: 
https://www.skk.se/sv/ulkk/Utstallningar/Osterbybruk/gimo-internationell-2022/  

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

http://www.griffonsektionen.com/
mailto:julia.hierner@yahoo.se

