
Dommerpresentasjon Elisabeth Bugge Olsen 

Mitt navn er Elisabeth Bugge Olsen, jeg ble født med 
hundegalskap i 1978. Bor i Trondheim er gift og har to barn, 
hjemme har vi 2 Grand Danois og en Chihuahua. 

Jeg fikk min første hund når jeg var 13 år, min mor og far måtte gi 
etter for maset etter egen hund slik at jeg skulle holde meg litt 
hjemme…. Jeg var jo stadig på tur med nabolagets hunder. 

Jeg var aktiv skiløper og sammen med min interesse for hund 
fattet jeg raskt interessen for hundekjøring. Vorstehhunden Ingo 
og jeg var et godt team både i skiløypa, lydighets- og agilitybanen. 
Etter noen år mistet jeg interessen for kondisjonstrening, så 
hundekjøringen ”ble lagt på hylla” 
Den første utstillingshunden kom i hus i 1998 ( og etter det har 
det blitt mange flere…). En flott blå Grand Danois ved navn Dali 
som dessverre bare ble 6,5 år, men du verden hvor mange flotte 
resultater vi fikk med oss.  

Jeg har ett tett samarbeid med Arne Foss og sammen har vi 
kennelnavnet Paper Moon, hjemme hos Arne bor en 
Lundehund, en Shar Pei, to Whippet. Vi har et meget lite 
oppdrett av «våre» raser, men i 2021 slår vi til med både et 
Grand Danoiskull og et Whippetkull! Vi gleder oss! 
 
I 2015 ble jeg autorisert eksteriørdommer på Grand Danois 
og har til nå utdannet meg på ca 15 raser i gr.2 og jobber 
stadig med flere. Jeg er helt nyautorisert på deres rase og 
gleder meg masse til å se flotte og glade hunder i ringen. 
Jeg ønsker samtidig å oppfordre alle som er syke og som bor 
i en rød sone om å holde seg hjemme. Vi må være med på 
dugnaden slik at vi holder smitten nede så vi får fortsette å 
gå på utstilling J 

Gleder meg! 

Elisabeth Bugge Olsen 
Kennel Paper Moon 

 


