Hur gammal är du och var i Sverige bor du?
Nyligen fyllt 24 med rötterna i södra Skåne

Yrke/Utbildning, vad jobbar du med, Hobby, andra
intressen förutom hundar?
Till vardags är jag VD och även delägare i ett hundfodermärke, ett självklart
arbete efter ett liv dedikerat åt hund.
Utöver hobbyn med hundar så har jag ett stort intresse för film (som kanske
syns på hundarnas namn) men även fotografering och redigering.
En viss kärlek för sportbilar (främst Camaro), hästar (har inga egna kvar), pyssla
samt att få arbeta med händerna.
Hobbysnickare blev man också efter att man skaffade en snickare till sambo.

Har du kennel (vad heter den), vilken/vilka hundraser
har du, vilken är din favorit, varför och hur länge har
du hållit på med dem?
Mitt delägarskap i mammas kennel Fashion Star har varit underskrivet ett tag,
men aldrig postat. Först på grund av oklarheter gällande delägare boende i
olika länder, eftersom jag flyttade till Portugal för några år sedan. Sedan på
grund av pandemi och dvalan. Jag tror de flesta hamna i. Det är dock inskickat
nu och väntar bara på registrering.
År 2001 (jag då endast 3år gammal) flyttade den första American Akita (Då
Great Japanese Dog) hem till oss, där den fått stanna.
Första kullen kom 2008 och trots många år med rasen har det endast fötts upp
till 9 kullar hos oss tills dagens datum. Men på grund av att jag varit både ung
och liten fick jag vänta med att ställa dessa stora spetsar, så år 2007 (jag då 9år
gammal) flyttade den första Podengo Portugués in. En liten energisk jakthund
med en stor hunds personlighet.

Har du andra uppdrag i hundvärlden, vilken rasklubb
representerar du/är medlem i?
Pga. min låga ålder har jag tidigare inte fått äran att få några uppdrag, mer än
att jag suttit i utställningskommittén i min lokala brukshundklubb.

Vad gör du helst med dina hundar (tex utställning,
bruks, …)
Det blir främst utställningar, jag trivs oerhört bra i ringarna omgiven av
människor med samma (galna) intresse och den fantastiska kunskap som finns
på utställningsområdet.
Hundarna älskar att åka iväg på nya äventyr och hoppar av lycka när bilen
packas inför en tävling.
Till vardags vill vi gärna gå promenader i den fantastiska skog som omger oss,
stranden som finns på gångavstånd eller varför inte en runda ut med båten?
Hundarna hänger med på det mesta.

