
Mina dagar i Split  

Eftersom Crufts ställde in sin junior handling detta år och jag var Sveriges representant eftersom jag vann 

Svenska Mästerskapen i december 2021, så valde jag istället att åka till Four Summer Night Dog Shows i 

Split, Kroatien.  

Vi kom ner mitt på dagen på fredagen, så jag skulle hinna tävla fredag, lördag, söndag och Supreme Best 

In Show Junior handling-tävlingen som var skapad för alla länders representanter i och med att Crufts 

ställts in. Mitt mål med hela resan var att bara ha så kul som möjligt och drömmen var ju att bli placerad 

en gång, någon av dagarna.  

Första tävlingen som jag deltog i var på fredagen. Det var flera svenskar på plats och eftersom jag bara 

skulle tävla i junior handling, så hade vi inte någon egen hund med. Jag tävlar  i den yngre klassen (reds. 

anm. 10-13 år) och jag lånade en samojed ifrån Sverige som var på plats. Tippa, som samojeden heter, 

lånade jag även till landslagsuttagningen som var veckan innan på Stoxa, Märsta. Det var väldigt många 

duktiga tjejer och killar ifrån många olika länder på plats. Vi placerade oss trea av 14 tävlande och jag 

kände sån lycka. Nu var målet redan nått och vi hade ju just kommit hit! Domare för fredagens tävling var 

Liza Pocs, Ungern. 

Eftersom man tävlar på nätterna, så kunde vi på dagarna hänga nere vid havet och bada. Det var 

kristallklart vatten och vi såg både krabbor och andra fascinerande vattendjur. 

Så blev det dags för lördagens tävling. Denna kväll lånade jag en bedlingtonterrier vid namn Kotte. Även 

vi tog oss till en hedrande tredje placeringar av 14 tävlande. Denna kväll var Iva Raic från Kroatien, 

domare. Jag kan inte beskriva känslan jag hade - två tävlingar och två pallplatser!  

Till sist var vi då vid söndagens tävlingar. Först skulle jag tävla i den vanliga junior handlingtävlingen, som 

denna dag dömdes av Maksim Sedoi, Estland. Vi var 17 tävlande handlers denna gång.  Från början var 

det meningen att jag skulle ha samojeden Tippa igen men hon var trött efter värmen och behövde vila 

inför sin egen bedömning, så då frågande vi om jag fick låna Kotte. Sen tidigare var det bestämt att jag 

skulle ha henne i Supreme-finalen, så jag hoppades att hon skulle orka båda. Men det var inga problem 

och kanske var det meningen att jag skulle ha just Kotte, för denna gång tog vi oss hela vägen till en första 

placering! Nu kom tårarna både på mig och på flera ur min fantastiska hejaklack som jag hade på plats. 

Men firandet blev väldigt kort för nu ropade 

dom upp att alla som skulle representera sitt land 

skulle samlas. Direkt efter den äldre åldersklassen 

av junior handlingen, så var det dags för Supreme 

Junior Handling. I den tävlingen blev det ingen 

placering men det gör absolut ingenting för jag 

var så otroligt nöjd med de andra dagarna. Det 

var Jason Lynn ifrån Storbritannien som dömde 

Supreme Junior Handling. Det har varit den 

roligaste utställningen jag varit på och jag är så 

otroligt tacksam för att jag fick åka dit och 

representera Sverige. 

Om jag vill tillbaka nästa år?! Oojaaaa!!! 

 

Hälsningar Nora Edvinsson 



 


