
Eva Liljekvist Borg
Många av er riesenägare som varit aktiva länge inom SRSK, känner nog mig 
som Eva Borg, uppfödare av dvärgschnauzer P/S och svart riesenschnauzer. 
Inom SRSK har jag bl a varit aktiv då förutvarande lokalområdet Skåne-
Blekinge bildades och ingick då i styrelsen. 

Som så många av oss är jag uppväxt med 
hundar av olika raser, en av mina första hundar 
i föräldrahemmet var en dvärgpinscher. Som 
ung lärde jag känna Marianne Fürst Danielsson, 
som bl a födde upp riesenschnauzer och schäfer 
med kennelprefixet Jidjis, där jag började hjälpa 
till. Marianne lärde mig också att trimma, 
företrädelsevis schnauzer. 

Efter några år med bl a schäfer, riesenschnauzer, 
schnauzer och dvärgschnauzer startade vi 
i början av 80-talet vår egen kennel med 
kennelprefix Gebories. Vi har i vår uppfödning 
fört fram många utställningschampions och 
tjänstehundar. Under flera år drev vi också en 
hundshop med hundtrim och var även mycket 
aktiva inom SBK där vi både tränat, tävlat och 
anordnat mentaltester.

Störst framgångar hade vi 1989-90 med våra 
dvärgschnauzrar, då vi två år i rad placerade oss 
i topp som årets uppfödare. Året 1989, när SKK 
firade 100 års jubileum, lyckades vi med att bli 
årets bästa uppfödargrupp. Jag vet därför också 

vilket stort och omfattande jobb ni gör som idag 
tävlar med era uppfödargrupper. Under våra 
mest aktiva år ställde vi alltid ut våra hundar i 
Nora, på den tiden var det oftast 80-90 hundar 
anmälda och två domare!

Jag har varit exteriördomare sedan 1991. Min 
grundutbildning tog ganska många år eftersom 
jag valde alla schnauzer/pinscher raserna att 
ingå som mina första raser. T ex fick man åka 
långt för att på utställning hitta någon enstaka 
affenpinscher och riesenschnauzer P/S.

En tid efter min auktorisation valde jag att 
vidareutbilda mig som exteriördomare och 
numera dömer jag de flesta raser i samtliga 
grupper. Under mina år som domare har jag 
upplevt många utställningar och hundar i många 
länder, vilket jag ser som ett stort privilegium. För 
några år sedan valde jag att sluta föda upp och 
har numera bara sällskap av familjens hundar.

Jag ser mycket fram emot att träffa er och att 
åter få döma många riesen i Kopparbo.
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