
Domare Spår 

 

Hampus Stavem 

Mitt namn är Hampus och jag är en sann schäfer- och malle fantast som tränat och tävlat med hund 
över 15 år. 
  
Jag har genom åren dragit i, varit provledare och funktionär för flera 
större arrangemang såväl nationellt som internationellt.  
 
Däribland världsmästerskapen för holländska herdehundar, SSM 
IGP och SBM IGP (Svenska mästerskapen för belgiska 
vallhundar).  
 
Som domare har jag förutom lokala prov dömt VM för holländska 
herdehundar och SM för Rottweiler.  
 
Jag vill passa på att tacka så mycket för förtroendet att få döma 
spåren på SSM 2022 och vill önska samtliga tävlanden ett stort 
lycka till! Jag tror vi kommer få en mycket kul helg tillsammans!" 
 

 

CV Terje Hammerseng     
 Dato: 08.06.2022 

 

 

Startet med brukshund konkurranser I det Nordiske Brukshund programmet 
NBF i 1988. Deretter noen år med trening av redningshunder / lavinehunder 

Startet 11 ganger i VM innen IGP for Norge 

3 ganger I FMBB (Belgium World Championships, Malinois), 5 ganger I FCI 
World Championships (med Malinois) , 2 ganger i WUSV World 
Championships, 1 gang i RSV2000 World Championship. 
 
Meritter 
 
• Norsk Mester innen  IGP flere ganger, bronse in Nordisk Mesterskap, 
  No 6 FCI  VM ( Verdensmesterskapet for alle raser ) 
 
• Aktiv treningsfigurant siden 1998. 
 
• Instruktør trinn III ( Høyeste nivå ) IGP siden 2003. Holder alle typer kurs 
innen IGP  
 
• FCI Dommer ( IPG) siden  2005. 
 
• Har vært tevlingsfigurant noen år 



• Har vært treningsfigurant for Politihunder / tjenestehunder gjennom mange år  
 

• Har vært leder av utdanningskomiteen innen IGP .Har hatt det  faglige ansvaret for 
utdanningsplaner for alle instruktører innen IGP i Norge 
 
•Har vært leder av kompetansegruppen innen IGP gjennom mange år. KG RIK 
 
• Har vært NKK’s ( Norsk Kennel Klubb ) representant innen den Internationale 
brukshundkommisjonen innen FCI . NKK’s representant i diskusjoner mot Justisdepartementet og 
Politidirektoratet vedrørende hundeloven 

 Team leder for det Norske laget til FCI VM flere ganger, FMBB ( Verdens Mesterskap for Belgiske 
fårehunder 

 Dommer oppdrag: 

- 7-10 dommeroppdrag på lokalprøver hvert år 

- 2010 ISP Spor A ( Tracking ) RSV2000 Tyskland 

- 2010 Schäferslaget lydighet B,  Sverige ( Den største brukshund konkurransen i Scandinavia 
innen IGP) 

- 2011 RSV2000, ISP Lydighet B ( Tyskland ) 

- 2011 Norske Mesterskapet for Rottweiler, Alle disipliner 

- 2011 Nordisk Mesterskap  FCI alle raser, forsvarsarbeid gr C , Sverige 

- 2013 Verdensmesterskapet for Sporhunder, IGP FH ( Danmark ) 

- 2014 Norske Mesterskapet FCI alle raser. ( B og C ) 

- 2014 Dansk Mesterskap for Malinois ( A,B,C )  

- 2016 World Championship RSV2000 , Korbach Tyskland 

- 2016 Nordisk Mesterskap .Head Judge 

- 2017 Schäferslaget spor gr A,  Sverige ( Den største brukshund konkurransen i Scandinavia 
innen IGP) 

- 2018 Schäferslaget Skydd  gr C  Sverige  

- 2020 Norske Mesterskapet alle raser  

- 2020 Sandefjord Cup B og C 

- Språk: Engelsk , Tysk 

 

 

 

 



Domare Grupp B 

Fredrik Steen 

Jag heter Fredrik Steen. Jag blev IGP/IPO/BHP domare 1998, samt 
är SV – domare (Ausland) sedan 2011. 
Jag har utbildat och tävlat ett tjugotal hundar i 
IPO/BHP/IGP/SchH. 1999 deltog jag på WUSV VM med en av mina 
hundar. 
Genom åren har jag dömt många mästerskap i Sverige och i andra 
länder, och dömer kontinuerligt lokalprov runt om i Sverige. 

Det ska bli spännande och kul att döma avd B på  

SSM IGP 2022 

 

 

 

 

Erik S. Ahrends 
 

Kære Svenske Schæferhundeklub. 

Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om mig selv, men før jeg gør det 
vil jeg meget gerne sige den Svenske Schæferhundeklub en meget 
stor tak for invitationen til at komme til Sverige og dømme den 
Svenske Schæferklubs IGP.3 mesterskab, det er en meget stor ære 
for mig, så en kæmpe stor tak for invitationen. 

Jeg er 64 år og kommer fra den sydlige del af Danmark region 
Sønderjylland, jeg har været i hundesporten i ca. 45 år og deraf ca. 
40 år som medlem i Schæferhundeklubben for Danmark, i de første 
10 år var jeg træner og figurant i den lokale klub og derefter så har 
jeg været godkendt prøve figurant i ca. 10 år, på et tidspunkt så 
begyndte min ryg at fortælle mig at det var en god ide at stoppe 
som figurant og så blev jeg opfordret til at starte på uddannelsen til 
Dommer og det har jeg nu været i næsten 20 år, det er en opgave 
som giver mig en meget stor glæde. 

I de sidste ca. 20 år har jeg  næsten også konstant været medlem af 
den Danske schæferhundeklubs brugshunderåd, og også en del år 
medlem af Dansk Kennel Klubs brugshundeudvalg. 

Sådant rundt regnet så dømmer jeg 25-30 lokale klub arrangementer hvert år, og i den tid jeg har 
været dommer har jeg dømt omkring 45 danske mesterskaber, og i 2021 var jeg dommer ved FCI IGP-
FH verdensmesterskaberne i Ungarn. 



Jeg glæder mig rigtigt meget til at dømme det Svenske mesterskab samt til at møde ledelsen og 
deltagerne, jeg ser frem til et fantastisk mesterskab med masser af flot hundearbejde og ønsker 
samtlige deltagere held og lykke.  

Med venlig hilsen 
Erik S. Ahrends  
 
 
 
Kära Svenska Schäferhundklubben. 
Jag har blivit ombedd att skriva lite om mig själv, men innan jag gör det vill jag rikta ett väldigt stort 
tack till Svenska Schäferklubben för inbjudan att komma till Sverige och döma Svenska 
Schäferklubbens IGP III mästerskap, det är en mycket stor ära för mig, så ett enormt stort tack för 
inbjudan. 
 
Jag är 64 år och kommer från den södra delen av Danmark region Sønderjylland, jag har varit i 
hundsporten i ca. 45 år och därmed ca. 40 år som medlem i Schäferklubben Danmark. 
 
De första 10 åren var jag tränare och figurant i den lokala klubben och sedan har jag varit godkänd 
som tävlingsfigurant i ca. 10 år, vid ett tillfälle började min rygg säga till mig att det var en bra idé att 
sluta som figurant efter det blev jag uppmuntrad att börja utbilda mig till domare, och det har jag nu 
varit i snart 20 år, det är en uppgift som ger mig en mycket stor glädje. 
 
Under de senaste ca 20 år har jag nästan alltid varit medlem i Danska Schäferhundsklubbens 
brukshundsråd, och även under ett antal år medlem i Danska Kennelklubbens brukshundkommitté. 
 
Grovt sett dömer jag 25-30 lokala klubbarrangemang varje år och under den tid jag har varit domare 
har jag dömt cirka 45 danska mästerskap och 2021 var jag domare vid FCI IGP-FH världsmästerskapen 
i Ungern. 
 
Jag ser verkligen fram emot att döma Svenska mästerskapet och att träffa ledningen och deltagarna, 
jag ser fram emot ett fantastiskt mästerskap med massor av härligt hundarbete och önskar alla 
deltagare lycka till. 
 
Med vänliga hälsningar 
Erik S. Ahrends 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domare Grupp C 

Robert  
Robert Jönsson 
FCI IGP Judge in the year 2000 
Has participated Swedish Championship in the Swedish SV 
10-time 

 
Has participated Swedish Championship Tracking SBK young 
handler place 3 
Has been Swedish Champion one-time tracking dog 
Has been Swedish Champion 8-time in IPO III with three 
different dogs’ 
Has been participated in “Schäferslaget” 3-time place 1, 2 
and 3 
Has been participated in the WUSV World Championship 8-
time and placed me 
among the most front, in the year 2000 a third place 
Has been participated in the International Siegerprofung 
RSV2000 3-times 
Has been Champion in the International Siegerprofung 
RSV2000 1-time 
Has been participated in the World championship RSV2000 
3-times 
Has been Champion in the World championship RSV2000 1-time 
At several occasions, several medals have taken at the WUSV teams and Nordic 
Championship 
At several occasions has sentenced internationally 
As a Judge 
2002 IPO III Norway Championship 
2003 IPO III Swedish Championship Doberman 
2004 IPO III Swedish Championship Doberman 
2005 IPO III Norway Championship 
2008 IPO III Polish Championship 
2009 IPO III Cacit Polish Championship 
2010 IPO III Norway Championship 
2010 IPO III Nordic Championship 
2011 IPO III Norway Championship part C 
2011 IPO III Sweden Cup 
2012 IPO III Norway Championship all breeds part C 
2013 IPO III VDH Qvali RSV2000 part B-C 
2013 IPO III Swedish Championship Belgium Shepherd part B-C 
2014 IPO III Schäferslaget part A 
2014 IPO III Estonia Championship all breeds 
2014 IPO III Swedish Championship all breeds 



2014 IPO III International Sieger Profung RSV2000 part A 
2015 IPO III Swedish Championship Doberman 
2016 IPO III Swedish Championship Belgium Shepherd part B-C 
2016 IPO III Swedish Championship all breeds 
2016 IPO III Swedish Championship German Shepherd part C 
2017 IPO III Swedish Championship German Shepherd part C 
2017 IPO III Swedish Championship Doberman 
2018 IPO III Schäferslaget part A 
2018 IPO III Swedish Championship German Shepherd part C 
2019 IPO III Norway FCI NM 
2019 IPO III Swedish Championship German Shepherd Part B 

 

 

 

 

Tony Popper 
First of all, I want to express my gratitude to the organizers for the 
invitation to judge at your great German Shepherd event.  I’m over 
50-year-old dog sport enthusiast from Finland.  

My dog sport hobby started in -89 with my ex-girlfriends German 
Shepherd with whom we competed in relay trials ((a sport that is 
only in Nordic countries) and attended shows. After this we bought 
another German Shepherd and I got acquainted with protection. 
From that my sport has been and is IGP. Nowadays I have two dogs 
who I train and compete with.  

I started protection training in the beginning of -90´s. Since then, I 
have worked and trained as helper and competed with my own 
dogs. I have participated with several dogs I have trained myself in 
Finnish Championships and WUSV qualifications. I have also helped numerous dog handlers with their dogs 
towards their goals in this marvellous sport.  

I was qualified as helper in 1996 by Finnish German Shepherd association (Suomen Saksanpaimenkoiraliitto).  

Judge for IGP/FH I became in 2019.  

So far, I have had the opportunity to work as a judge at Finnish German Shepherd IGP national championships in 
2021 the tracking phase, also judged at FH championship in the same year and lots of judging at club IGP trials.  

I want to wish all competitors good luck and success  

Domar presentation Grup C  

Först av allt vill jag tacka så mycket för inbjudan att vara domare i den stora schäfer tävlingen.  
Jag är över 50 år och är en hundsports entusiast från Finland.  
Mitt hundintresse startade 1989, då jag tävlade med min dåvarande flickväns Schäfer i Relay Prov 
(denna sport finns bara i Norden) och utställningar. Efter det blev det en Schäfer till som jag 
började med i skydd, efter detta har jag och är jag aktivt tävlande inom IGP. Idag har jag två 
hundar som jag tränar och tävlar med.  



Jag började att figurera i början av 90-talet. Sen dess har jag Figurerat.  
Har deltagit  med flera hundar i Finska Mästerskapet, WUSV. Och även tränat flera ekipage mot 
deras mål i denna sport.  

1996 blev jag godkänd tävlings figurant i Finland av Finska Schäferhundklubben.  
2019 blev jag dommare i IGP och FH.  

Hittils har jag haft möjligheten att vara domare i Finska Nationella Schäferhunds 
Mästerskapet  2021 som domare i A. Dömde även FH Mästerskapet 2021 i Finland. Utöver detta 
har jag dömt på många lokalklubbs IGP tävlingar i Finland.  

Jag önskar alla tävlande lycka till!  

Tony Popper  

 


	Robert
	Tony Popper

