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Sedan tidig barndom har jag haft boxer omkring 
mig och redan som tonåring var mitt intresse för 
hundsporten i alla dess facetter väckt.. Under 60‘ 
och 70’talet var jag en mycket aktiv medlem i 
Svenska Boxerklubben. Jag var med om att 
etablera ‚Boxerklubben‘ i Göteborgs-regionen 
och under några år dess ordförande för „Västra 

Lokalområdet“.  Dessutom var jag svenska Boxer Bladets redaktör under flera år. Under denna tid 
sysselsatte jag mig ofta som ”handler” för diverse boxeruppfödare/ägare och debuterade också 
som uppfödare med min första egna valpkull.  

Mina studier och arbete förde mig till England, där jag kom i kontakt med den engelska boxer-
scenen och tog aktiv del i den legendäriska Witherford-Kenneln. Här lanserade jag också den 
första riktigt internationella boxertidningen BOXERAMA. 

1982 blev jag auktoriserad av Engelska  Kennelklubben som „Championship Show“ domare för 
boxer. Jag har sedan dess dömt relativt regelbundet men inte ofta; de senaste åren i England, 
Australien och Sverige (Boxer SM 2016). 

Idag bor jag utanför Berlin i Tyskland,  där jag har arbetat på ett internationellt läkemedelsföretag 
sedan början av 90-talet , tyvärr med lite tid över för mitt boxerintresse. Sedan min pensionering 
förra året har jag haft mer tid att engagera mig i boxervärlden; att följa med boxerns utveckling, 
besöka de stora utställningarna runt om i Europa samt då och då agera som domare. 

Mitt primära intresse är utvecklingen av en typisk, sund och glad boxerras. Utställningar ser jag 
mer som en möjlighet att uppleva, studera och jämföra boxer från olika uppfödare och linjer; och 
att lära känna och föra dialog med andra boxerentusiaster och kännare. 

Jag försöker som domare att medvetet döma efter boxerrasens standard. Det tycker jag är mycket 
viktigt, då det är lätta att ‚spåra ut‘ och följa vad som är „snyggt“. Helhetsbild, typ och sundhet 
gäller som viktiga riktvärden för mig. Min idealboxer maste framför allt utstråla Boxer, och skall ha 
temperament och energi utan att vara aggressiv. Jag lägger stor vikt på huvudet, då det gör en 
boxer till en boxer! Rygg, bröst, benstomme och vinklar måste också stämma överens med 
standarden. Men det är rörelserna som avslöjar både kropp, utstrålning, temperament och 
sundhet. Helst vill jag se en boxer fristående utan ‚top & tailing‘. 

Jag ser fram emot att få döma boxer i Norge, speciellt då jag under min ungdom hade mycket 
kontakt med Norska Boxerklubben och dess stora personligheter som Jan Berggrav, Marit och 
Knut Andersen, Reidun Hoel, Wenche Eikeseth, Jan-Erik o Paola Watten osv. samt ofta besökte och 
deltog på utställningar i Norge. Jag är mycket nyfiken hur det står till med den norska boxern idag.  


