
Svenska podengoklubbens specialutställning i 

Tammsvik den 28 juli 2012
(med domarens kommentarer och övriga resultat) 
 

 

Domare: Moa Persson, Sverige 

 

LISO 

 

BIR Jolie, Ägare: Karin Östergren, Vattholma 

BIM SE UCH Tizzels Aramis, Ägare: Helene Ranow, Järfälla 

 

CERDOSO 

 

BIR Krullets Fiona, Ägare: Tove S Johnsen, Norge 



BIM SE V-11 KBHV Plushcourt Maestro, 

Ägare: Mats Andersson, Norrköping 

 

BIS 

Jolie, Ägare: Karin Östergren 

 

Tizzel Blondie One An' Only får lite instruktioner av domaren Moa. 



 

Från Norge kommer Krullets Fiona med matte Tove S Johnsen. 

Jätteroligt att ni kom och var med på vår lilla special ! 

 

Tack, säger Engahöjdens In the midnight Hour för priset för bästa huvud. 

 

Tizzels Aramis blev BIM. 

 

Tizzels Aramis 



 

Duktig liten valp på bordet, Pihna de Viamonte. 

 

Ska domaren krama mig...... 

säger Engahöjdens In the midnight Hour. 



 

SE UCH Faidros Ifanes 

 

Krullets Fiona 



 

Erfarna Engahöjdens Proud Mary, jag fixar detta själv matte, 

du behöver inte hålla i mig. 

 

Tizzels Aramis fick också pris för bästa huvud. 



 

Bästa Päls, Oscar, Plushcourt Maestro 

 

Eftersnack 

 



 

Engahöjdens In the midnight Hour väntar på sin tur. 

 

Nej, men Karin !! Inte ska man räcka ut tungan åt domaren när man blivit BIS.....jaha, 
det var åt fotografen. 

 

Krullets Fiona BIR 



 

Jättefin hage som Moa Persson skänkt till lotteri, och som gav klubben en slant i 
kassan. Tack alla som köpt lotter. 

 

Siegellis Dancing Queeen 



 

En liten valp som blivit lite större. Junioren Olof, 

Liljeborgs E Jeremias of Zip-Zip. 

 

Här sitter en Oscar och väntar på sin tur... 

Querubim De Viamonte. 



 

Är man veteran får man sitta och vila lite... 

SE UCH Faidros Ifanes. 

 

Liljeborgs E Jacinta Of Zip-Zip 



 

BIS hunden Jolie 

 

Oscar, Plushcourt Maestro i full fart som vanligt.... 

 



 

Här dukas det upp för mat och trevlig gemenskap. 

 

....i ett underbart väder. 

Efter mötet var det dags för ett medlem/uppfödarmöte 

där alla fick ta del av material som ska användas vid 

domarkonferensen i oktober, och där ansvarige domaren 

Göran Bodegård lämnat kommentarer. 

STORT TACK ! 

Till alla utställare som kom och deltog detta år, jätteroligt ! 

Ser fram emot att ses på nästa års special. 

 

 

Styrelsen 

 



 



Svenska podengoklubbens specialutställning i 
Tammsvik den 28 juli 2012

Domare: Moa Persson, Sverige

Moas kommentarer

Tammsvikspecialen Juli 2012

Jag vill först och främst tacka er alla för en trevlig förmiddag med er och era 
fyrbentingar. 

Det var väldigt skojigt och lärorikt att få gå igenom era hundar. Lite funderingar 
vad gäller framtiden har jag som jag gärna vill förmedla till er. 

Mina individuella kritiker på varje hund har ni ju redan hört.

Jag tycker att ni måste komma ihåg vad denna lilla hunds ursprung var, den var och 
är en vakt, jakt och sällskapshund med stort mod, 

ett mycket större mod än dess storlek avslöjar och detta sätter ju krav på de som 
föder upp valpar att hitta rätt köpare för att deras liv tillsammans 

skall vara i samklang. M a o tycker jag inte att rasen är en lämplig förstagångshund, 
köparen bör ha en viss hunderfarenhet för att kunna hantera och 

aktivera rasen på bästa sätt. Det ställer stora krav på er uppfödare, ni har ansvaret 
för att era valpar, och för rasens framtida väl och ve. 

Jag tycker det är beklagligt att en podengo skall behöva kastreras därför att man 
inte kan hantera och stimulera den på rätt sätt. 

Det är dessutom väldigt farligt med tanke på framtida genpool i rasen.

Vad jag dessutom uppmärksammade är att det fanns några korta bröstben och även 
alltför raka knän som var hämmande för rörelserna. 

Både dessa problem är “dvärgrelaterade” och har en benägenhet att hänga med i 
många generationer och de är ju dessutom var för sig inte speciellt sunda. 

Så var uppmärksamma på detta i framtida avelsarbete.
Ha nu en fortsatt bra sommar med era fyrbenta så ses vi förhoppningsvis 

någonstans igen.

Vänliga hälsningar
Moa

Moa Persson
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PODENGO PORTUGUÊS / LISO PEQUENO 

 

Hanar 

Championklass 

SE UCH Tizzels Aramis S57607/2009      HP / BIM 

Uppfödare: Marianne Englund, Sjömarken 
Ägare: Helène Ranow, Vålbergavägen 303, 175 69 Järfälla 

Tik 

Juniorklass 

Siegellis Dancing Queen se45956/2011  BT 2:a 

Uppfödare:  Gun Siegmund och Inga‐Britt Casselli, Äsperöd 
Ägare: Inga‐Britt Casselli, Bergsätergatan 28 B, 504 52 Borås 
 

 
Öppenklass 
 

 Jolie s35713/2008    HP / BIR 

Uppfödare:  Karin Östergren, Järsta 13, 743 93 Vattholma  Best In Show 
Ägare:  Karin Östergren, Järsta 13, 743 93 Vattholma 
 
 

Tizzel Blondie One AnÒnly SE41667/2011  2:a  

Uppfödare:  Lisbeth Bergendahl, Skurup 
Ägare:  Marianne Englund, Hästhovsvägen 16, 518 40 Sjömarken 

 

 

PODENGO PORTUGUÊS / CERDOSO PEQUENO 

Tik 

Valpklass 7‐9 månader 

Pinha de Viamonte se25650/2012   1:a  

Uppfödare:  Miguel Sabino, Portugal 
Ägare:  Åke Esperi, Risslingby 4457, 761 74 Norrtälje 

 
 
 
 
 
 



Hanar 
 
Juniorklass 
 

Liljeborgs E Jeremias of Zip‐Zip  se58209/2011    1:a    
Uppfödare:   Henriette Folke, Sala  
Ägare:  Malin Lundqvist, Ostdalsgatan 25, 591 32 Motala 

 
Unghund 
 

Querubim De Viamonte se12737/2011      1:a  

Uppfödare:  Miguel Sabino, Portugal 
Ägare:  Cecilia Larsson, Säbyggbeyvägen 136, 816 31 Ockelbo 

 
 

Engahöjdens In the Midnight Hour se10012/2011    2:a  

Uppfödare:  Engahöjdens Kennel, Lisbeth Bergendahl 
Ägare:  Anna Eriksson, Fröjel Lilla Hajdes 711, 623 55 Klintehamn 

 
 

Öppen klass 
 

SE V‐11 KBVH‐12 Plushcourt Maestro se67006/2010  HP / BIM  

Uppfödare:  Mrs Betty Judge, Oxfordshire, England 
Ägare:  Marie Westerberg, Oxhagsgatan 3, 603 61 Norrköping 
 

Veteranklass 
  

SE UCH SE V‐06 SE V‐07  Faidros Ifanes  s42656/2004 1:a  

Uppf ödare:  Lena Toll Norberg, Ryds gård 
Ägare:  Catharina Sjöberg , Jälla Skogsängen 249,  755 94  Uppsala 
 
 

Tikar 

Junior 
 

Krullets Fiona s40788/2011   HP / BIR 

Uppfödare:  Åke Esperi, Risslingby 4457, 761 74 Norrtälje 
Ägare:  Tove S Johnsen, Reitane 1, 62220 Straumgjerde, NORGE 
 
 

Liljeborgs Jacinta Of Zip‐Zip   se58210/2011  2:a  
Uppfödare:   Henriette Folke, Sala  
Ägare:  Henriette Folke, Sala 

 
 
 



Öppen klass 
 

NORD JV‐11 Engahöjdens Proud Mary  se10014/2011  1:a  
Uppfödare:  Lisbeth Bergendahl/P‐O Nyman, Skurup 
Ägare:  Marianne Englund, Hästhovsvägen 16, 518 40 Sjömarken 
 

Krullets Cayenne  se10014/2011      2:a  

Uppfödare:  Åke Esperi, Risslingby 4457, 761 74 Norrtälje 
Ägare:  Åke Esperi, Risslingby 4457, 761 74 Norrtälje 
 
 
 
RESULTAT SPECIAL KLASSER 
 

Cerdoso 

Bästa päls      =                Plushcourt Maestro 
Bästa huvud  =                Engahöjdens In the Midnight Hour 
Bästa rörelser =               Krullets Fiona 
Bästa svans =                   Phina de viamonte 

Liso 

Bästa päls      =         Jolie 
Bästa huvud  =         Tizzels Aramis 
Bästa rörelser =         Jolie 
Bästa svans =            Jolie 

 

 


