
Hur gammal är du och var i Sverige bor du?  

Efter vad mina föräldrar påstår är jag född 1967 och har därför uppnått den unga åldern av 53 år. Jag 

har under den mesta delen av mitt liv bott i klippan som ligger ca 3 mil från Helsingborg. Skuttar man 

på båten får tar det 20 minuter och sen är man i vackra Helsingör.  

Yrke/utbildning, vad jobbar du med, hobby, andra intressen förutom hundar? 

 Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv jobbat inom äldrevården. Jag har gästspelat i 

hemtjänsten, äldreboende, demensvård och idag jobbar jag på ett äldreboende för medborgare inom 

LSS. Jag är utbildad undersköterska med spetskompetens inom äldre hälsa och demens. Min 

nyfikenhet av att lära mig nya saker och att utvecklas är stor med inställningen att en motgång 

skapar kunskap och medgång lärdom. Jag älskar mina barn och barnbarn och gör allt för dom (ibland 

för mycket).  

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? 

För snart 10 år sedan satt där en liten sobel sheltivalp i mitt sovrum när jag kom hem från jobbet en 

kväll som min livskamrat och barn hade varit och smugit hem. Efter det har det blivit 1 shelti till och 3 

japanska spetsar. Anledningen till att det blev japansk spets är enkel, dom är stora envisa individer 

med en massa kärlek i en liten kropp och inget är självklart! Jag har en nystartad kennel och den 

heter Klippliljans.  

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

medlem i?  

Jag sitter som förtroende vald i japansk spetsklubb.  

Vad gör du helst med dina hundar (t.ex. utställning, bruks, ...)  

Mitt stora intresse är utställning, dock inte för själva tävlande utan för att jag stolt får visa upp den 

vita bollen jag älskar. Och för att få träffa så många trevliga människor med samma intresse!!! Fast 

det allra bästa är nog att ligga på soffan och bara mysa med hela högen eller varför inte ta en lång 

härlig promenad och rensa huvudet. 


