
                                                                                                                          
 
 
 
 
Salvatore Tripoli, Italia 
 

Salvo har oppdrettet Cocker Spaniel og Grand Danois, har i dag Bracco Italiano. Den mest berømte 
av hans Bracco er multi champion Axel del Monte Alago, BIS på verdensutstillingen 2006, og BIS på 
Eukanube World challange 2009. Hans kennel navn er "del Tavuliddaro" han ble dommer 26 år 
gammel i 1974. Salvo er FCI All rounder fra 2006, og har dømt i store deler av verden. 
  

 
 
 

                                                        
 
 
Antonio Di Lorenzo, Italia 
 

Antonio startet i ung alder med oppdrett av Napolitansk mastiff, og har nå over 37 års erfaring. Mange 
hunder fra hans oppdrett ble champions, og har vunnet prestisjetunge utstilinger som "Ramona 
dell´Alta Fiumara" vinner i Napoli, og hennes søn, den verdens berømte "El Gavilan dell´Alta 
Fiumara"  2 ganger verdensvinner. Antonio har holdt seminarer om rasen i flere land. Antonio er FCI 
All rounder, og har dømt i store deler av verden. 
 
 



                                                        
                                                

  

Taina Nygård, Finland 
 

Taina er oppvokst med hunder, med foreldre aktive oppdrettere av Finske hounds. Hun har oppdrettet 
mange champions selv av rasen Landseer, under kennelnavnet "Washakie". Hun her også hatt 
Sealyham terriere. Taina er også meget involvert i hennes ektemanns rase St Bernhard. Taina ble 
dommer i 1999, og har dømt i flere Europeiske land. Hun fortsetter sine dommer studier for flere 
mastiff raser samt hounds. 
 
 
 
 

 
 
 
Peter van Montfoort, Holland 
 
Peter har hvert FCI dommer i 30 år. Hjemme har han nå oppdrett av Mops, og Grand Danois. Peter 
startet oppdrett under kennel navnet ”Vom Haus vom Steraldted” i 1964. Fra hans kennel kommer 
champions, verdensvinner, Europavinner, og to ganger top gruppe 2 hund i Holland. Peter har dømt i 
store deler av verden, og dømmer gruppe 2, noen fra gruppe 9, og en rase i gruppe 5. 
 
 
 



                                                     

 
 
Ligita Zake, Latvia 
 
Boxer har alltid hvert Ligita`s store kjærlighet, og den første fikk hun da hun var 12år. Hun har 
oppdrettet Boxere i mange år, samt hvert leder i Boxer klubben i Latvia. Ligita har også trent hunder i 
mange år i lydighet og til spesial øvelser. Ligita ble dommer i 1984, hun har hvert leder for dommer 
kommiteen fra 1998. Hun er også Latvias representant i FCI dommer og show komisjon. Ligita er FCI 
All round dommer, og har dømt i store deler av verden. 

                                                                              

                                                                               

Lorena Merati, Italia 

Lorena har under kennelnavnet Samarcanda oppdrettet mang en champion av puddel fra 1983. Og 

også etter hun traff sin mann, med han oppdrettet Airedale terrier, Napolitansk mastiff og Fox Terrier. 

Hun har stor lidenskap for hester, og eier fler av rasen Friesian. Lorena dømmer hunder fra gruppe 9, 

2 og 1, og fortsetter utdannelsen sin på flere raser. Hun har dømt i flere Europeiske land samt også 

USA.  



                                                                                      

 

 

 

Ludmila Tchistiakova, Russland 

Lessi er oppvokst med hund, og bruker det meste av sin fritid på hundesporten.Hun fikk sin første 

hund som 12 åring. Lessi har oppdrettet Kerry blue terriers under kennelnavnet Eestiless. Lessi har 

oppdrettet mange kjente champions. I dag har hun Cairn terrier og Russian toy. Hun har ikke selv hatt 

store raser men har stor interresse for store raser også. Lessi  ble dommer i 1993 og er i dag FCI all 

rounder. Hun har dømt i store deler av verden. 

 

 

 
 

Leif Ragnar Hjorth, Norge 

Leif Ragnar har hatt Boxer, Irsk setter og drevet oppdrett av Old English shepdog og Puli. Han har og 

er meget aktiv innen hundesport, som handling og trening av hund. Leder i hundeklubber, og i 

dommer utdannings komiteen i NKK. Leif Ragnar ble dommer i 1990, og er i dag FCI All round 

dommer. Han har dømt i store deler av verden. 



                  

 

August De Wilde, Belgia 

For over 30 år siden startet August gå på utstilling med sin kone, med rasene Pekingeser og Japansk 

Chin. I begynnelsen var det mer som en følgesvenn til sin kone enn egen interesse. Etterhvert som 

egen interessen ble vekket, startet han ring sekretær utdannelsen og deretter dommer utdannelsen, 

og ble dommer på Pekingeser i 1975. August er i dag FCI All rounder, og har dømt i store deler av 

verden. 

                                                          

Sonia Pagani, Italia 

Sonia har oppdrettet og stilt Yorkshire terriere siden 1974, med over 100 champions registrert fra 

hennes oppdrett. Sammen med sin søn har hun også nå Jack Russel Terriere og Malteser. Sonia har 

skrevet mange artikler for hunde magasiner, og er aktiv i hundeklubber. Hun ble dommer i 1996, og 

har dømt i store deler av Europa. Sonia dømmer gruppe 3 og 9 samt startet på utdannelse av gruppe 

5 hunder. 

 

Liv Ramsjø, Norge 

Kjent og populær valpedommer i Norge igjennom flere år.   

 



 

 


