Presentasjon av Torsten Lemmer, dommer ved
Årsvinnerutstillingen 2019
Født 26 april 1970 i Düsseldorf, Tyskland. Gift, ett barn.
Universitetsgrad, journalist og forfatter. Fikk i 1999 tittelen
“Doctor Humanus Causa” fra Universitetet i Novi Sad,
Serbia.
Ved å bli medlem i den tyske boxerklubben i 1994 begynte
en ny fase som endret livet mitt på en positiv måte. Allerede
i 1995 ble jeg valgt til leder av klubbens gruppe i Düsseldorf,
og hadde det vervet fram til 2007. Siden det har
kjærligheten til boxeren vært en viktig del av livet mitt. I
årene etter 2007 fikk jeg flere verv, bl.a. “Zuchwart”
(avlsleder), både i den tyske boxerklubben og i den lokale
avdelingen av den tyske kennelklubben.
Hannhunden Fausto von Santana hadde 143 paringer, og gjennom det fikk jeg innsikt i boxeravl –
noe som fikk meg til å registrere kennelnavnet “von Fausto”. Jeg tok til meg kunnskap om kynologi
gjennom litteratur og ved å besøke suksessrike oppdrettere i Italia, Østerrike, Spania, Frankrike,
Belgia, Nederland, Portugal og andre land.
Underveis hadde vi 44 kull i kennel “von Fausto”. Ved å velge gode avlshunder fikk vi flere
internasjonale og nasjonale champions, og flere hunder med championater og utmerkelser i andre
land ble født hos oss. Hannhunder som er eid av oss eller født hos oss har hatt over 500 paringer, og
jeg har enten eid, oppdrettet eller handlet hunder til mer enn 200 titler. Blant dem har det vært
titler som “Deutscher Jahressieger”, Klubsieger”, “Bundessieger”, Atibox-vinnere 6 ganger,
champions i mange land. Jeg har tatt flere hunder gjennom avlskåringer og utholdenhetsprøver, og
har også ført en hund frem til brukshundtitler opp til IPO3.
Før jeg ble dommer reiste jeg mye rundt og besøkte utstillinger i mange land, og jobbet som
ringsekretær, skriver eller oversetter ved mange utstillinger. Jeg arrangerte også flere store
utstillinger. I tillegg til verv i den tyske boxerklubben har jeg hatt flere verv i Atibox, bl.a. som
generalsekretær fra 2007 til 2010. I Atibox har jeg også vært redaktør av boxermagasinet “pro
Atibox”.
Jeg ble utnevnt til dommer i gruppe 2 i 2012, og har dømt boxer i mange land siden.
Jeg har også fått utmerkelser og æresmedaljer i flere land. I Tyskland fikk jeg klubbens sølvnål i 2006.
I 2005 kjøpte min kone, Saida Lemmer, og jeg en Boston Terrier som vi hadde mye suksess med. På
grunn av det har min kone registrert “von Fausto” som kennelnavn også for denne rasen, og til i dag
har vi hatt tre kull med dem.

