
	

	

	 Verksamhetsberättelse för Utställningskommittén 2017 

WestieAlliansens Officiella utställning 9 juli ägde rum i Tyringe utanför Hässleholm. 

Utställningskommittén bestod av Iréne Eklund, Daniel Brosius, Ulla Rylander, Ewa-Marie Hörndahl, 
Kristina Ekstrand och sammankallande var Cathy Wendt Magnusson. Ett enormt arbete lades ned 
och gjorde utställningsdagen till en fantastisk glad och uppsluppen sammankomst för både 
hundar, utställare och publik. Det går ju inte att sticka under stolen med att det underbara vädret 
och naturen i Tyringe bidrog till att göra vår utställningsdag till en av de bästa. 

Förutom utställningskommittén gjorde Bengt Lindgren ett fantastiskt arbete med att få in priser till 
vinnarna och till lotterierna. 

Domare för utställningen var Wendy B Corri från Storbritannien. Hennes mycket mjuka sätt och 
hennes stora beundran för våra svenska hundar, gjorde att de utställande ekipagen trivdes väl i 
ringen och många bra resultat för dagen uppnåddes. 

Lite panik uppstod när det visade sig att domarens flight var över ett dygn försenat. Veli-Pekka 
Kumpumäki, Finland, som befann sig i Tvååker som domare, skyndade sig till Tyringe om det skulle 
bli ytterligare försening från England. Slutet gott, allting gott! Pekka tyckte det var kul att se vår 
utställning och dömde gärna i nybörjarklassen. 

79 hundar deltog i utställning uppdelade på 24 hanar, 46 tikar, 3 nybörjare och 9 valpar. 

Ett stort tack riktas också till alla sponsorer, företag och privatpersoner, som skänkt priser till 
utställningen och till lotteriet under själva dagen och till kvällens lotteri som hölls under den 
gemensamma festmåltiden kvällen innan, på Kurhotellet i Tyringe. 

Utställning 2018 

Utställningen kommer att hållas i Borås söndagen den 1 juli 2018 i samarbete med Södra Älvsborgs 
Kennelklubb (SÄKK) och kommer att äga rum samma helg som deras nationella utställning. Detta 
ger möjlighet att ställa ut två dagar i följd. 

Domare är Shauna Fryer, Kennel Hopecharm, England 

Utställning 2019 

Utställningen kommer att gå av stapeln söder om Stockholm, närmare bestämt på Golö Havsbad 
söndagen den 26 maj. Domarförslag har lämnats av vår domare från 2017 Wendy B Corri, 
England. 

Utställning 2020 

Ansökan kommer att lämnas till Svenska Terrierklubben/Svenska Kennelklubben för utställning i 
Skåne, i Tyringe, Hässleholm den 12 juli 2020. 

För utställningskommittén 

 

Cathy Wendt Magnusson	


