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      Presentasjon av dommer til Førjulsspe- 

       sialen  21. november på Olaløkka,  

       Jessheim. 
 

Jeg har fra guttedagene hatt interesse av hunder og 

har hatt egne hunder siden 1965. Under kennelnavnet 

Børgefjell har jeg oppdrettet pointere og grå elghun-

der. 

Jeg har alltid forsøkt å bli kjent med mange raser og 

hundemiljøer med mål om å lære mest mulig om hun-

denes eksteriør og bruksegenskaper. Dette har bl.a. re-

sultert i flere raser i familiens eie, og aktiv deltakelse i 

ulike former for hundesport; ulike jaktformer, trekk, ly-

dighet, politiets øvinger og lavinesamlinger). Videre har 

jeg vært kursleder for dommer-/rasesamlinger for flere 

raser og holdt forelesninger over ulike tema innenfor 

hundesporten. 

Hundeinteressen utviklet seg mot en utdanningskarriere 

om hund, med hovedfag i zoologi/etologi ved Universi-

tetet i Trondheim (1981) med hovedoppgaven 

"Kommunikasjon hos tamhund, Canis familiaris" og se-

nere med en dr. grad i husdyrfag/hundeetologi ved 

Norges landbrukshøgskole (2000) med disputas over 

temaet "Jakthunders predatoratferd overfor sau i ut-

mark". Over en 10-årsperiode har jeg jobbet som fors-

ker (Nord-Trøndelagsforskning) hvor mange av forsk-

ningsprosjektene har omhandlet hund, spesielt innenfor 

temaet vokterhunder som forebyggende middel mot 

rovdyrskader på bufe. Jeg har også forelest i hundefag 

ved Nord Universitet. 

Foruten å ha vært jaktprøvedommer for stående fugle-

hunder, er jeg eksteriørdommer for alle raser 

(allrounddommer), hvilket har medført mange og inter-

essante dommeroppdrag i Norge, Sverige, Finland, 

Danmark, Luxemburg, Tyskland, England, Island og 

USA. Uansett teoretisk kunnskap og praktisk erfaring 

med hunder, blir en aldri utlært, fordi hunden er det 

beste (mest ekstreme) eksempel på hva som kan opp-

nås med genetisk seleksjon, dvs. at ingen annen art vi-

ser slik differensiering i størrelse og form, karakter eller 

variasjon i aktiviteter/bruksoppgaver. 

Jeg gleder meg til å dømme ved Norsk Shih Tzu Klubbs 

rasespesial på Jessheim 21.11.21. 

 Frank  

 Christiansen 

   D o m m e r 
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