Hur gammal är du och var i Sverige bor du?
Jag är 28 och kommer så förbli... Bor i skogen i Enköping Sveriges närmaste stad

Yrke/utbildning, vad jobbar du med, hobby, andra
intressen förutom hundar?
Är sjukpensionerad robocop, humor är mitt signum.
Älskar kreativitet, snickra sjunga blommor arbeta med händerna,
hästar och fåglar av alla slag är ett stort intresse.
Sitter gärna och knåpar syr i läder och andra material,älskar att resa och språk
Chevrolet och Harley Davidsson modell äldre. Älskar att handla verktyg med eller utan motor
Anser att det inte finns en limit i livet när det gäller intressen. Man ska aldrig säga att man inte
kan om man inte prövat först...Hatar orättvisor och elaka människor

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?
Isumi ́s heter min kennel – betyder fontän på Japanska.
Har haft mitt namn sedan början på 80
talet.
Men hade min första kull som tonåring på schäfer.
Är född i stallet och i trädgårdslandet. Hela min släkt och min familj har varit uppfödare på djur
eller växter. Älskar att leva och kicken är att få skratta och göra sattyg.

Har du andra uppdrag i hundvärlden, viken
rasklubb representerar du/är medlem i?
Jag har flera uppdrag inom SSUK ,JSK och SKK brinner för föreningskunskap hälsa avel
Genetik och utställning. Jag tillhör Japansl spets klubben där jag ingår I styrelsen.

Vad gör du helst med dina hundar (t.ex.
utställning, bruks, ...)
Jag gör det jag tycker är roligt. Framför allt är mina hundar mina bästa vänner,
vi gräver I trädgårdslandet går på utställning åker på träffar Allt som är kul och
Som hundarna trivs med. Mentalitesbeskrivning som BPH eller viltspår mm mm
Allt med hund är roligt. Skönast är väl ryggläge efter en intensiv dag när hundarna
Njuter av vila och man bara kan slappa med dem.

