
 

 

 

 

 

 

Krapperup 11 augusti 2018 

Välkomna! 



 

The PAWsome party! 

Come! Sit! Stay! Jump! Play! 

 

 

Varmt välkommen att fira kennel Beeline´s 40-årsjubileum. Det är en stor glädje att få hälsa er, 
ca 52 hundar med familjer som är totalt ca 130 personer, välkomna till dagen. Här kommer lite 
praktisk information som jag hoppas ni vill läsa igenom i förväg. Ni kommer att få ett tryckt ex 
av detta och katalogen över hundarna i handen på plats så ni behöver inte skriva ut och ta med.  

Kom ihåg att ta med! 

• Biljetten som du fick i bekräftelsemailet 

• En stol, picnicfilt e dyl att sitta på beroende på väder och vad du föredrar. (Det finns 

inga sittplatser så det behövs även när vi ska äta) 

• Beroende på väder, något för hunden att ligga på och kanske något som skyddar mot 

sol/regn. Bajspåsar och vattenskål! 

• En säkerhetsnål (varför, se nedan) 

• En penna 

Hitta dit och parkering 

Vägbeskrivning hittar du på hemsidan https://eva9810.wixsite.com/beeline . OBS att märket 

visar fel och vår plats är inte exakt Krapperups slott utan på andra sidan vägen från konsthallens 

byggnad räknat (du ska på höger sida om du kommer söderifrån). Håll utkik efter banderoll 

”Kennel Beeline” och följ skylt till Parkering. Du ska inte parkera på vänster sida då det är för 

caféets gäster. 

Tider 

Från ca 09.30 finns kaffe och andra drycker samt doggie cookies uppdukat – väl bekomme! 

Dagens program startar kl 10.00. Vi kommer att hålla på till ca kl 15.30 - 16.00 (obs ändring från 

tidigare 15.00) men tiden är preliminär. Jag vädjar till alla att stanna till slutet då vi kommer att 

ha finaler och prisutdelningar då och även gruppfotografering där det är önskvärt att alla finns 

med.  

Nummerlapp 

Vid ankomsten kommer du att få en nummerlapp som är din hunds nummer (se katalog längre 

ner). Den ska någon i familjen bära väl synlig och här behövs säkerhetsnålen. På så sätt kan alla 

enkelt se vem som är vem – bara att kolla i katalogen alltså!  

Program 

Här följer programmet. Det är tight med tid så tänk på att det kan ta lite tid att förflytta sig 

mellan de olika ”stationerna”. Du väljer själv vilka inslag du vill ta del av, det enda som är 

”måste” är lunchen, tårtan, gruppfotograferingen och exteriörbedömningen. Du måste själv 

hålla koll på tiden så du hinner med det du tänkt. Förfriskning i form av dryck kommer att finnas 

https://eva9810.wixsite.com/beeline


i partytältet hela dagen. Du hittar också presentation av programpunkterna på hemsidan 

https://eva9810.wixsite.com/beeline/the-paw-ty  

10.00 Eva hälsar välkommen 

Anmälan till Springerrace tas emot, se mer info nedan. 

Ansiktsmålning för barnen startar, se karta. 

Tipspromenaden kan du göra när du önskar under dagen. Pris till bästa tippare! Papper att 

skriva svar på finns i partytältet men ta gärna med egen penna. Promenaden är en sväng 

genom en del av slottsparken och beräknas ta ca 20 minuter. 10 frågor på tema kennel Beeline 

och engelsk springer spaniel och svar ska vara inlämnade senast kl 14.30. 

Vardagsskötsel av pälsen och kloklippning. Lilian kommer att ha ett trimbord uppställt i ett tält 

och där är du välkommen att ta del av hennes goda råd hur du sköter din hunds päls och klipper 

klorna, för att din hund ska vara välskött och må så bra som möjligt. Du kanske också kan få 

prova på de olika verktyg hon använder. Titta in hos henne under dagen! 

10.05 Lilian Jonsson berättar varför det finns utställningar och hur det går till. Demo med Lotta 

hur man visar hund på utställning.  

10.25 – 14.30 Exteriörbedömning. Den kommer att vara drop in under denna tid vilket innebär 

att så snart du har en stund över under dagen så går du till den markerade ringen. Vänta inte 

med detta för då finns risk att domaren inte hinner med. Det kommer att finnas 

utställningskoppel att låna. ALLA kan vara med oavsett ålder, för tjock eller för smal, för mycket 

eller för lite päls, någon skada osv. Det är inte en utställning i vanlig bemärkelse utan din hund 

kommer enskilt att bedömas mot rasstandarden och det är av stort värde för mig som 

uppfödare att kunna få en bred uppfattning om exteriören på din hund. Ann, domaren, 

kommer att hjälpa dig som aldrig gjort sådant här tidigare så det är bara att ge sig in i ringen! 

Hon kommer under dagen att notera ett antal hundar som hon senare vill se i final där hon 

kommer att dela ut ”Domarens pris” till den hund hon tyckte bäst om. Det finns även pris till 

hunden med enligt henne vackraste huvud. Om tiden medger kommer vi avslutningsvis ha en 

extra tävling om gladaste hund/bästa svansviftare. Här är alla medel tillåtna för att få din hund 

att visa sig så glad som möjligt! 

10.45 Monika och Judas visar vad en tjänstehund inom Försvaret gör. Se plats på kartan. Viktigt 

att passa tiden om du vill se på då detta endast sker en gång. 

11.15 Ida och Micke demonstrerar nosework och rallylydnad, plats se kartan. De kommer att 

stanna kvar så är du inte på plats exakt vid denna tid men är intresserad så går du till dem när 

det passar.  

12.00 Lunchpaus Buffé serveras i partytältet och för att det ska gå lite snabbare så köa från två 

håll. För barnen kommer det att finnas en ”Hot Dog meny”. Fri sittning 😊  

13.00 Gruppfotografering av ALLA med undantag att det bara kan vara en person per hund. 

Försök att formera er så att det är varannan hane och varannan tik. Följ fotografens anvisningar 

och försök att stå så tätt som möjligt med hunden framför er för att alla ska komma med på 

bild. Plats meddelas senare. 

13.30 Rune och Marianne demonstrerar viltspår, se karta. Efter att Marianne gått demospåret 

är hon och Rune kvar och du kan prova ett kortare spår med din hund med deras hjälp. 
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13.50 Springerracet med Lotta. Denna tävling är för dig som har en snabb hund och som gärna 

springer till sin matte/husse. Man tävlar en mot en åt gången. Det går till så att någon tar din 

hund (och en annan tar den andra hunden) och går iväg en sträcka. På en given signal släpps 

hundarna lösa och då är din uppgift att kalla in den så snabbt som möjligt. Vinner gör den som 

lyckas få kopplet på sin hund först. Vinnaren går vidare till semifinal och det slutar med en final 

mellan de 2 snabbaste – pris till vinnarna! Du måste ha anmält tidigare på dagen för att kunna 

vara med och av tidsskäl kan inte hur många som helst delta – först till kvarn! 

14.30 Final för Domarens pris och Bästa huvud. Tänk på att din hund måste ha varit i 

exteriörbedömningen före detta klockslag. De ca 10-tal hundar som domaren vill se i 

respektive tävlan kallas in i ringen och domaren utser en vinnare. I mån av tid så kör vi även 

”Bästa svansviftare”. 

15.00 Utdelning av kennel Beeline´s hederspriser till förtjänstfulla hundar och ägare. 

Utdelning av pris till vinnaren i Tipspromenaden och Springerracet. 

15.15 Tårta! Tack och på återseende! 

Har du någon av dessa hundar så ber vi dig att stanna en stund extra: 

Fotografering av  

- Marre tillsammans med sina barn 

- Zamantha med sina barn 

- Theia med sina barn 

 

Jag önskar alla en supertrevlig dag och jag ser så fram emot att träffa 

er och hundarna! 

 

 

 

KARTA, se nästa blad! 

 

  



 

 

 

 



 

EXTERIÖRBEDÖMNING 
Domare Ann Lundin 

Hundar i åldersordning med de yngsta först: 

F 180327 Ch Melverly Top Scorer – Ch Beeline Marrakesh Express: 

1 BEELINE MADE TO MATCH ”Mason” hane, ägare Carina Johansson, Landskrona 
2 BEELINE MASTER PLAN ”Truls” hane äg Tatiana Espinoza, Lund 
3 BEELINE MAIN ATTRACTION ”Marwin” hane, äg Jessica Bravell, Lödöse 
4 BEELINE MAKE UP ”Mocca” tik äg Eva Hultman, Öland 
5 BEELINE MARRY COME UP ”Maddie” tik, äg kennel Beeline 

F 180303 Ch Astrospring´s Orion – Beeline Magic Chick: 

6 BEELINE RETRO REMEMBRANCE ”Yatzy” hane, äg Margareta Pärmenäs, Helsingborg 
7 BEELINE RETRO REVERIE ”Prince” hane, äg Martina von Ulitzen, Grundsund 
8 BEELINE REJOICE AT RETRO ”Joy” tik äg Johan Olsson, Falkenberg 
9 BEELINE IN RETROSPECT ”Cindy” tik, äg Jenny Ingerby, Helsingborg 
10 BEELINE REIGN OF RETRO ”Ester” tik äg Stefan Karlsson, Rydebäck o kennel Beeline 

 
F 170706 Ch Lordsett Truly Madly Deeply – Ch Beeline Iced Chiffon: 
 

11 BEELINE RED SUN RISING ”Elton” hane, äg Lotti Larsson, Torna Hällestad 
12 BEELINE SUN KISSED ”Diixii”, tik äg Erica Ljung Bjärred o kennel Beeline 
13 BEELINE FOLLOW THE SUN ”Bonnie” tik, äg Tina och Martin Homqvist, Helsingborg 
14 BEELINE RUN TO THE SUN ”Nikkei” tik, äg kennel Beeline 

 
F 160731 Ch Art-Wave´s Dark Tall and Handsome – Ch Beeline Amarula Art: 
 

15 BEELINE AFTER ALL ”Luke ” hane, äg Magnus Olsson, Åstorp 
16 BEELINE ANCHORS AWAY ”Walter” hane, äg Britt-Marie Norbäck, Arlöv 
17 BEELINE ABSOLUT BERRY BALL ”Monty hane, äg Anette Kastholm Nielsen, Danmark 
18 BEELINE AMARULA AFTERGLOW ”Adéle” tik, äg Mia Lundqvist Kågeröd och kennel 

Beeline 
 
F 160324 Ch Art-Wave´s Topdog – Charlescroft Shine On: 
 

19 BEELINE PINK FLOYD ”Mezzi” hane, äg Märtha Sellin, Helsingborg 
20 BEELINE PINK LEMONADE ”Lizzie”, äg Maria Grizell, Malmö 

 
F 150708 Ch Art-Wave´s Topdog – Ch Beeline Marrakesh Express: 
 

21 BEELINE MAGIC DICE ”Anton” hane, äg Helle Mikkelsen, Danmark 
22 BEELINE MAGIC MORNING ”Dezzie” tik, äg Monica Johansson, Kristianstad 
23 BEELINE MAGIC MOMENT ”Embla” tik, äg Marianne Lundgren, Vikingstad 
24 BEELINE MAGIC CHIC ”Zamantha” tik, äg Marie Clark, Landskrona 

 
F 150411 Ch Rowemaris Reason To Celebrate – Ch Beeline Precious Pearl: 
 

25 BEELINE CHILL OUT ”Peggy” tik, äg Kerstin Bengtsson, Eslöv 
 
F 141030 Ch Trollängens Ohio – Ch Beeline Amarula Art:  
 

26 BEELINE TRUST IS SHAREWARE ”Ture” hane, äg Jenny Löfstedt, Kågeröd 
27 BEELINE SOBER SCENT OF PAPER ”Salo” hane, äg Mia Lundqvist, Kågeröd 
28 BEELINE NO END ”Elsa” tik, äg Magnus o Christine Dahlberg, Trelleborg 

 



F 140715 Ch Barecho Quite A Flyer – Ch Beeline Marrakesh Express: 
 

29 BEELINE COME UNDONE ”Roffe hane, äg Sara Erixon, Tyringe 
30 BEELINE A BETTER MAN ”Loke” hane, äg Ingemar Ask, Helsingborg 
31 BEELINE SIN SIN SIN ”Cindie” tik, äg Lisbeth Lundqvist, Landskrona 
32 BEELINE LOVE SUPREME ”Mindy” tik, äg Annika Lucander, Finland 

 
F 140123 Ch Art-Wave´s Topnotch – Ch Trollängens Enough Is Enough: 
 

33 BEELINE BREAK THE ICE ”Nana” tik, äg Valentina Tall, Klippan 
34 BEELINE ICED CHIFFON ”Iza” tik, äg kennel Beeline  

 
F 130814 Ch Lordsett White Track Back To Linmoor – Charlescroft Shine On: 
 

35 BEELINE AYALA ROSÉ ”Maya” tik, äg Sara Ekdahl, Ängelholm 
36 BEELINE CLEO BRUT ROSÉ ”Meja” tik, äg Linda Ahlman, Löddeköpinge 

 
F 121015 Ch Birdhunters Picasso – Ch Beeline Pearl River: 
 

37 BEELINE PUTTIN ON THE RITZ ”Judas” hane, äg Monica Petersson,  
38 BEELINE PAPER MOON ”Wilmer” hane, äg Lotta Ringwall, Härlöv 
39 BEELINE PRECIOUS PEARL ”Flisan” tik, äg Kerstin Bengtsson, Eslöv 

 
F 120603 Ch Birdhunters Picasso – Beeline Music And Me: 
 

40 BEELINE AMARULA ART ”Theia” tik, äg Magnus o Christine Dahlberg, Trelleborg 
 
F 110602 Ch Sanques Cold Coffe – Beeline Juliet Jubilee: 
 

41 BEELINE NIGELLA EXPRESS ”Vilda” tik, äg Gunilla o Peter Rodenstam, Svedala 
42 BEELINE EXPRESS DELIVERY ” ? ” tik, äg Patric Bergman, Jonstorp 
43 BEELINE MARRAKESH EXPRESS ”Marre” tik, äg Carin Pleiniger, Malmö  

 
F 090612  Trollängens Craftsman – Beeline Vanilla Caramel: 
 

44 BEELINE BEAT IT ”Kenzo” hane, äg Kia Johansson, Hittarp 
45 BEELINE MAN IN THE MIRROR ”Sixten” hane, äg Karin Folkeryd, Löddeköpinge 

 
F 090206  Ch Beresford Benefactor – Beeline Inner Smile: 
 

46 BEELINE TEMPLE OF HEAVEN ”  ” hane, äg Maria Brommesson, Helsingborg 
47 BEELINE PEARL RIVER ”Selma” tik, äg Lotta Ringwall, Härslöv 

 
F 080403 Ch Trimere Triathlon – Beeline The Lady Smiles: 
 

48 BEELINE SINGLE SELECTION ”Rufus” hane, äg Marita Nilsson, Nyhamnsläge 
 
F 070619 Ch Trimere Triathlon – Beeline Party Paintwork: 
 

49 BEELINE SUGAR WATER ”Elvira” tik, äg Karina Rosberg, Trelleborg 
50 BEELINE ORCHID WATER DROP ”Hedvig” tik, äg Eva Rowinge, Vejbystrand 

 
F 070305 Ch Beresford Benefactor – Beeline The Lady Smiles: 
 

51 BEELINE LITTLE BIT OF LOVE ”Fliisan” tik, äg Erica Ljung, Bjärred 
 
F 060604 Ch Beresford Benefactor – Ch Beeline Reason To Believe:  

52  BEELINE VANILLA SUGAR ”Inez” tik, äg Anna Persson, Vejbystrand 
 


