
Presentasjon av Monique 

Hodgkinson – dommer ved 

årets årsvinnerutstilling.  
 

Kjærligheten min for boxerrasen begynte for 

mange år siden, da mannen min gikk med på (som 

kanskje ikke var så lurt, om du spør ham nå…) å 

oppfylle barndomsdrømmen min om å ha egne 

hunder. I letingen etter den perfekte hunden så 

jeg en TV-reklame med en hund som ikke bare var 

pen, den hadde også en ordentlig smart hjerne! Da visste jeg hvilken rase jeg ville ha, og i 1996 kom 

den første boxeren inn i (den nygifte) familien. Og vi vet jo alle at det ikke holder med én boxer, så 

det ble en til – og en til. Det tok ikke lang tid før jeg ble involvert i organisert hundesport og etter 

hvert dømming, og jeg ble autorisert som spesialdommer for boxer i 2000. Jeg har dømt boxer i Sør-

Afrika, Irland, England, New Zealand og Australia både på rasespesialer, utstillinger for alle raser og 

eksteriørbeskrivelser. I dag er jeg autorisert til å dømme alle brukshundraser. 

 

Det første kullet under kennelnavnet mitt – Tanyaki - ble født i 1999, og frem til i dag har jeg 

oppdrettet over 20 champions, 2 grand champions, en ungarsk juniorvinner, en brasiliansk champion, 

en peruviansk unghundvinner og hunder som har vunnet på gruppe- og BIS-nivå. Jeg har importert 

hunder fra Storbritannia, Europa og USA og stilt dem ut med stor suksess så vel som å integrere dem 

i avlsprogrammet mitt. Målet for oppdrettet mitt er å kombinere de beste egenskapene fra 

forskjellige deler av verden for å skape en boxer som kan bli verdsatt av dommere fra alle 

kontinenter. Den mest suksessrike hunden jeg har oppdrettet, Multi Ch Tanyati’s Xhilaration, var en 

blanding av alle disse kontinentene, og ble premiert av dommere fra Argentina, Australia, Canada, 

Irland, New Zealand, Norge, Russland, England, USA, Uruguay, Zimbabwe og Sør-Afrika. Jeg mener 

bestemt at en god boxer skal kunne vinne over alt i verden og jeg har ingen preferanse for en 

bestemt stil over en annen – men kan verdsette gode boxere fra alle kontinenter. 

I tillegg til å dømme er jeg engasjert i dommerutdannelse og har holdt flere seminarer om 

boxerstandarden og boxertype for all round-dommere og dommeraspiranter og andre interessarte i 

Cape Twon og Johannesburg. Jeg har også skrevet flere artikler om rasen som har vært publisert i 

internasjonale tidsskrifter, nettsteder og på min egen hjemmeside.  

For øyeblikket deler jeg hjem og liv med 7 boxere, en nyankommet whippet og en tålmodig 

ektemann. 

 


