
Presentation av Randi Pedersen. Auktoriserad utställningsdomare från Danmark. 
Leder träningsgrupperna på Flattfestivalen (lördag) och är domare på utställningen (söndag). 
 

 
 
Tack till Östra for inbjudan till at komma och döma och träna på årets flatfestival!  
Jag ser fram emot at att träffa er och era hundar.  
Här får ni några ord om mig och mitt långa liv med flatcoats.  
 
Jag är från Danmark och jobbar som skollärare med barn från 10-13 år (i Danmark är det 4. - 6. Klass). 
Jag undervisar i dansk, engelska och historia.  
 
Mitt liv med flatcoats började i ’95 med min första tik, och sen dess har jag aldrig önskad mig någon 
annan ras.  
Genom alla åren har jakt och tävling på jaktprov haft en stor plats i mitt hjärta.  
I Sverige säger ni det bäst: Lycklig är den flat som jobbar…. Jag kan bara hålla med.  
Alla hundar jag har haft har jagat och tävlat på jaktprov. Målet har alltid varit att nå så långt med 
hundarna som deras talang och min tid kunde bära.  
Jag har fört flera hundar i elitklass. Och senast var jag med på NM för flatcoats i Sverige 2018 på 
Danmarks lag 2.  
 
Jag har född upp flatcoats i liten skala i egen kennel sen 1998.  
Jag började med kennel Allbright’s och har sedan 2011 född upp i kennel Durin’s tillsammans med 



min sambo, Øivind Kaas-Larsen.  
 
Utställning är också en del av vårt liv med hundarna.  
Jag åker oftast iväg med hundarna på många inofficielle utställningar när dom är valpar och 
unghundar, så de får tränat den miljön och känner sig trygga med det också.  
Vi är en ganska aktiv kennel med träningar två gångar i året, och valpkurser för våra valpköpare.  
 
2018 blev jag auktoriserad utställningsdomare för flatcoat. Och Øivind är utbildat instruktör i Dansk 
Retriever Klub. 
Jag varit sekreterare i rasstyrelsen för flatcoat under Dansk Retrieverklub i många år (har slutat räkna 
för länga sen) och gillar alla delar av livet med hund.  
Ska jag välja är det utmaningen i att födda upp kommande generationer av vår fantastiska ras som 
fyller mest i mitt hjärta, men tur är väl det att man inte måste välja, men kan göra precis allt som 
tiden tillåter ;).  

 


