Suttit med i styrelsen i några år.
Brinner för hundars mentalitet
och är Beskrivare på MH, SBK
instruktör och snart SBK Lärare.
Håller på att träna och tävla mina
två boxrar i bruks/lydnad och
rallylydnad. Ställer ut ibland Och
föder upp i liten skala. Förutom
att sitta som ordförande så sitter
jag med i distriktsstyrelsen och
centralt i SBK Avel och Hälsa UG
Avelssamordning

Jag är bosatt i Forshaga sedan drygt 30 år.
Är nog en ganska vanlig person och
mycket hundtokig

Bor i Deje med mina 2 boxrar. Har varit
aktiv i Forshaga Brukshundklubb till och
från de senaste 6 åren. Tränar Rallylydnad
och bruks. Om tiden funnits så är min
dröm att utbilda en räddningshund

Varit medlem i klubben och schäferägare
sedan 1986. Tävlar inte för tillfället men
har kört upp 2 hundar i bevakning för
flygvapnet och har tävlat spår och lydnad
tidigare. Nu är jag lite nyfiken på
specialsök.

Jag har haft samojed sedan -80, åkt skidor
med hund sedan barnsben. Även haft
flatcoated retriver och grönlandshund.
Hade min första samojedkull -97 och
första grönlandshundkullen -02 Tävlat
både släde och skidor i många år, varit
sekreterare och ordförande i Svenska
Polarhundklubben Rasklubben för
grönlandshund, även varit sekreterare i
SPHK västra. Har även varit/är aktiv i andra
föreningar.
Idag har jag bytt inriktning och har två
schäfrar som jag tränar drag, bruks lydnad
och rallylydnad med.
Jag brinner för draget och älskar vara ute i
skogen med hundarna.

Till vardags arbetar jag som undersköterska på
nattpatrullen i Kil samt som personlig assistent i
Forshaga. Har suttit med i styrelsen x antal år
som både sekreterare och ledamot. Jag har en
schäferhane (Nogger) på 6år som jag
förnärvarande tävlar bruks och lydnad med. Vi
har även provat på att tävlat Biathlon.

Uppväxt med hundar. Tränar rally och lydnad
med min blandis och har en schäfer jag tränar
Bruks med. alltid varit tokig i hundar och på
senare tid blivit mer intresserad av hundars
mentalitet.

Aktiv i klubben 17 år. SBK- instruktör. Har
en schäferhane som jag tränar och tävlar
med. jag har tävlat i bruks,lydnad och
nosework, men är nyfiken på alla grenar
som har med hund att göra.

Bor i Edeby tillsammans med min man och
fyra hoffar. Brinner för det som har med
hundens nosarbete att göra. Tränar även
rally och bruks. Är utbildad nosework
instruktör via SNWK.

Bor i Karlstad tillsammans med min 3 åriga
Malinois Babsan. Jag är uppvuxen i
Forshaga men har de senaste åren bott i
Stockholm och en kort sväng i Östersund.
Flyttade tillbaka till Värmland sommaren
2018. Till vardags arbetar jag som
biträdande chef på en ridskola som
ridlärare. Tillsammans med Babsan tävlar
jag i lydnad och har siktet inställt på att
även debutera i Canicross under 2020.

