Hur gammal är du och var i Sverige bor du?
Jag är 54 år och bor i en villa i Gnosjö och som ligger i Småland tillsammans med man och mina
Norska Buhundar.
Våra 4 barn har flugit ur boet och befinner sig lite runt om i Sverige.

Yrke/utbildning, vad jobbar du med, hobby, andra
intressen förutom hundar?
Jag sjunger i Gnojö gospelkör.
Har tidigare jobbat inom vården under många år som undersköterska inom diverse olika
områden.
Nu mera arbetar jag som produktionsplanerare på Presto Brandsäkerhet AB sedan ett antal år.
Jag tillbringar mycket tid ute i naturen året om och gör olika saker beroende på årstid så som
svampplockning, fjällvandring, utförsåkning o turskidåkning där hundarna gärna får vara med
och dra.
Även sommarstugan på västkusten samt husbilen får mycket tid sommarhalvåret.
Tar mig även gärna fram till häst när tillfälle ges.
Tog även jägarexamen för att kunna jaga fågel med min första hund som var en Engelsk Setter av
jaktmodell.
Dock ligger jakten just nu i träda.

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?
Min ras är Norsk Buhund.
Jag har ingen kennel, men jag hade min första kull valpar hösten 2018 vilket har gett mersmak.
Jag är uppväxt på en gård här i Småland med många olika djur och vi hade en jakthund (drever) i
familjen.
Jag har alltid haft ett stort djurintresse och i familjen har funnits allt från katt, marsvin till
undulater, Kakarikis och en grå Jako.
Min första egna hund blev en Engelsk Setter som väckte mitt intresse för jakt och hundträning
mm.
Blev även med duvhägn under ett antal år för att kunna träna honom för fågel.
Han kom in i familjen 2001.
Två år senare blev det en Norsk Buhund.
Valet föll på denna ras då den också fungerar bra i stor familj och med barn.
Det är en allroundhund som är robust, tålig, envis, klok och lekfull samt av bra storlek.
Ett val vi aldrig ångrat och numera finns det 3st i huset, Theo 10 samt Tova 5 och hennes dotter
Edda 1.
Älskar spetsrasernas karaktär och utseende samt att de är roliga och en utmaning att jobba med.

Har du andra uppdrag i hundvärlden, viken rasklubb
representerar du/är medlem i?
Min rasklubb är Norsk Buhund Ringen samt jag är även medlem i Gnosjö Brukshundklubb och
Brukshundklubben Attila.
Jag är Vice Ordförande i Gnosjö Brukshundklubb där jag sedan många år har haft olika uppdrag
inom styrelse och kommittéer.
Har även varit A och B-figurant på MH och MT samt tävlingssekreterare inom bruks och lydnad.
Är med aktivitetskommittén i min rasklubb NBR där jag tidigare har haft olika uppdrag inom
styrelsen genom åren så som ledamot, sekreterare och rasinformatör mm.
På SBK Attila är jag med och hjälper till som viltspårsinstruktör på deras kurser sedan många år.

Vad gör du helst med dina hundar (t.ex. utställning,
bruks, ...)
Tycker det mesta som har med hund att göra i olika former är kul men jag har fallit lite extra för
den nya hundsporten Nose Work och tävlar och tränar med mina hundar i klass 1 och 2.
Tycker allt som har med Nosarbete är roligt och jag blir fascinerad över vilka fantastiska nosar
våra hundar har.
Tränar dem även i viltspår och mina två äldsta är godkända eftersökshundar samt SEVCH och
min lilla unghund ska göra anlaget nu i vår samt även BPH.
Tränar och tävlar även Rallylydnad samt Agility och ska även gå en Tävlingslydnadskurs samt
SBKs Specialsökkurs i vår, vilket jag ser fram emot och tycke ska bli väldigt kul.
När tid finns tar vi också gärna en tur på vår dog scooter på skogsbilvägarna och om snö finns en
tur på skidor då hundarna får hjälpa till att dra.
Gillar ju även såklart att gå på utställning med mina hundar, och där träffa vänner och
likasinnade som jag gör på Rally, Agility och Nose Worktävlingarna.

