
welsh- och lakelandterrier. Genom åren har flera olika raser korsat mina vägar, 
så som whippet, chart polski och shetland sheepdog samt tax.  

Utöver hund har jag ett stort intresse för hästar och har inom hästverk-
samheten en bakgrund som ridlärare, dressyrtränare och även dressyrdomare. 
Även om jag idag inte längre är aktiv utövare följer jag hästsporten.

Det breda hundintresset har alltid funnits. Det har resulterat i att jag är 
en av lärarna vid SKKs centrala preparandkurser för blivande exteriördomare.      
I mån av tid händer det att jag håller helgkurser i anatomi. Även i handling, 
där stockholmarna under många år har haft möjlighet att medverka i den 
ringträning som jag tidigare arrangerade regelbundet. 

I september 2017 blev jag auktoriserad som nationell allrounddomare och 
nu i februari som internationell allrounddomare. Detta har gett mig många 
fantastiska domaruppdrag i ett stort antal länder, då jag bland annat har fått 
döma riesenschnauzer. 

Till vardags arbetar jag på Svenska Kennelklubbens tävlingsavdelning som 
handläggare. Föreningslivet har alltid legat mig varmt om hjärtat och jag har 
bland annat varit ordförande i länsklubb, rasklubb och specialklubb samt även 
varit ordförande i Domarföreningen. Sedan 13 år tillbaka bor jag tillsammans 
med min sambo på en gård på en ö i Mälaren, utanför Stockholm. Där driver 
vi kennel Kronblommas med uppfödning av berner sennenhundar. 

Mitt intresse för riesenschnauzer går långt tillbaka. Under många år har jag 
följt rasen genom bekantas uppfödning och vänners hundar. Ett flertal riesen 
har också ingått i kundkretsen när jag åren 2007 till 2017 hade hundtrim i 
Stockholm.

Jag ser mycket fram emot att få komma och döma er rasspecial i Kopparbo! 

Svante Frisk 
– domare i 
Kopparbo 2020.

År 2002 blev jag auktoriserad domare 
och började då döma parson russell 
terrier, borderterrier, släthårig- och 
strävhårig foxterrier samt welshterrier. 
På den tiden födde jag upp parson russell 
terrier, jack russell terrier, foxterrier, 


