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Under hela mitt vuxna liv har jag ägnat mig åt hundsporten, främst som terrieruppfödare och hundutställare. Jag brinner för
denna verksamhet själv och vill gärna dela med mig om detta till andra människor.
För att få arbeta med djur och lära mig mer jobbade jag extra på djursjukhuset i Göteborg i många år. Det gav mig värdefull
kunskap om både djur och deras ägare. Nu driver jag trim och hundvårdssalong i centrala Stockholm. Trimmar och klipper
där terrier och schnauzer och en hel del andra raser.
Ända sedan jag startade uppfödning har jag varit en av de ledande uppfödarna av parson russel terrier. Mitt kennelnamn är
Toutchstone. Jag startade min uppfödning 1985 med högbenta jack russel terrier, som senare blev officiellt erkänd av FCI
1991 under namnet parson russell terrier. Det gick till så att jag fick visa upp mina hundar för en domarjury som granskade
och efter godkännande mönstrade in mina hundar till parson russell terrier. I samband med detta började jag att ställa ut mina
hundar på Svenska Kennelklubbens hundutställningar. Här väcktes också intresset för andra terrierraser så som foxterrier,
lakelandterrier och welshterrier. Hemma på gården har vi nu mest hundar av rasen jack russell terrier med uteslutande
Australiska blodslinjer. Har glädjen att ha fått Svenska Terrierklubbens uppfödarmedalj. Min sambo driver med framgång
Kronblommas kennel med uppfödning av berner sennenhundar.
De raser jag är auktoriserad att döma är hela FCI grupp 3 och 10, samt 40 raser i grupp 2, och ytterligare 24 i grupp 9, samt ett
tjugotal raser i grupp 1 och 5. Detta har lett till spännande resor främst i Europa, bland annat i Storbritannien, men även
Ryssland samt Australien och Nya Zeeland. Jag har också deltagit på en del prov och bland annat tävlat i Lure coursing,
närvarat som åskådare vid mentaltester, exteriörbeskrivningar, mentalbeskrivningar och lydnadstävlingar.
Jag är intresserad av föreningslivet och är engagerad i flera föreningar, för närvarande som ordförande i Svenska
Domarföreningen samt ledamot i SKKs Kommitté för särskilda domaranvisningar (SRD-Kommittén). Har tidigare varit
ordförande i Skaraborgs Kennelklubb, Svenska Parson Russell Klubben, Jack Russell Klubben och Västsvenska Terrier
Klubben.
Mitt djurintresse omfattar inte bara hundar utan även hästar. Jag har licens både för att döma dressyr och att träna hästar och
ryttare för detta. Som ung var jag tävlingsryttare i dressyr.
I mars 2011 blev jag auktoriserad att döma Riesenschnauzer. Sedan dess har jag dömt rasen fyra gånger, varav en gång i
Sverige. På min salong har jag flera Riesenschnauzer som kunder och jag har också följt rasen tidigare, då närboende vänner
födde upp rasen.
Jag ser mycket fram emot en trevlig dag i Vårgårda och där få träffa era hundar.
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