Hur gammal är du och var i Sverige bor du?
Jag är 38år, beroende på omgivningen känner jag mig äldre eller yngre..
Bor i Enköping, nära och bra.

Yrke/utbildning, vad jobbar du med, hobby, andra
intressen förutom hundar?
Är utbildad CNC-operatör..... jobbar nu natt inom vården som vårdbiträde på ett äldreboende.
Trivs super med det men inte med politiken runt vård och omsorg! Har jobbat natt i 8år.
Varit egenföretagare inom fastighet. Sålde företaget och hoppade in på vården.
Tycker om att lära mig nya saker, hatar förutfattade meningar och har lätt att hitta andra vägar
om något tar stopp.
Kavlar gärna upp armarna för att få saker gjort.
Hett temperament men lätt till skratt.
Har fött upp hästar, Frieserhästar och Shetlandsponnyer. Har suttit med i rasklubben för
Frieser 2 omgångar.
Hinner nu inte med så mycket mer än hundar och arbetet. Läser och målar när jag har tiden
över... nästan aldrig.

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?
Har ingen kennel än. Men man vet aldrig!
Har Chow Chow i dagsläget, 2 hanar varav 1 som jag ställer ut. Jag som ALDRIG skulle
ställa ut hund har insett att det bor en rosettnörd inom mig.
Första chowen köptes in för en så där 20+ år sedan. Hemma har vi nu en danskfödd svart
chow och en amerikansk röd chow hane. Det "monstret" ställer jag nu ut. Honom ser ni på
bilden.

Har du andra uppdrag i hundvärlden, viken
rasklubb representerar du/är medlem i?

Jag sitter nu som Ordförande, Tävlingssekreterare och CUA på Chow Chow Ringen.
Mindre klubb så man är med i varje hörn och roddar.

Vad gör du helst med dina hundar (t.ex.
utställning, bruks, ...)
Rosettnörden svara - vinner rosetter!!
Ekonomen svarar - BETALAR rosetter....
Skämt och sido så åker vi på utställningar, ringträningar, ut i naturen och njuter av livet.
Mina hundar är mitt liv och är med överallt dom får.

