
Domarpresentation: Sofia Bruce Harkell 

 

Som 12- åring började jag tävla i juniorhandling. Där är det inte hunden som bedöms utan hur 

man visar upp den. En sport som jag verkligen fastnade för och som ligger varmt om hjärtat 

även idag 16 år senare.  

Jag har tävlat i både Sverige och Danmark och har flera framskjutna placeringar genom åren. 

När jag fyllde 18år och blev för gammal för junior handling fortsatte jag med att tävla i senior 

handling, som är för ungdomar mellan 18 – 25 år. Jag utbildade mig även till domare i junior 

handling år 2011. 

Senast jag dömde i junior handling i Malmö i mars hade de faktiskt anmälningsrekord för 

flera år tillbaka, vilket var väldigt roligt och spännande att se så många unga handlers jobba 

med sina hundar. Jag brinner för ungdomar och för att se dem utvecklas. 

 

När man varit med ett tag i utställningsringarna så kommer även förfrågningarna om att visa 

andras hundar och jag har skaffat mig en stor erfarenhet av att visa många olika raser från alla 

rasgrupperna. Jag håller även handlingskurserrunt om i Skåne/Blekinge/Halland/Småland.  

 

Jag vill utbilda mig till utställningsdomare och jag är jätteglad över att ha blivit tillfrågad om 

att döma på denna utställningen. Jag fick mitt första domaruppdrag i maj 2019 hos min egen 

rasklubb, Svenska Whippetklubben, och så har jag dömt ytterligare 2 inofficiella utställning 

efter det.  

  

Jag är även Uppfödare och startade min kennel 2015 under namnet Sunwhipps där jag föder 

upp Whippets. Hittills har jag haft två kullar på kenneln och den tredje är planerad senare 

2020.  

 

Varför det just blev Whippet?  

Hemma hade vi dobermann men mormor skaffade whippet och jag började följa med henne 

på utställningar. Några år senare började jag på hundgymnasiet i Örkelljunga och då fick jag 

en valp från mormor att ha med mig där. 

  

Men mitt hundintresse sträcker sig även utanför utställningsringen, då jag både tävlar i 

whippet sprint och är certifierad hundmassör samt friskvårdskonsulent. Därtill har jag tidigare 

varit aktiv i Sydskånska Kennelklubbens ungdomskommitté under lång tid liksom i Sveriges 

Hundungdoms handlingskommitté. 

 

Bifogar även bild :)  



 
 

Med vänlig hälsning   

Sofia Bruce  

 


