
Hur gammal är du och var i Sverige bor du? 

Jag är 63år och bor i Halmstad västkustens pärla! 

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

Jag har verkstads utbildning med inriktning som mekaniker och maskin arbete. 

Har varit anställd på ett företag i Halmstad som tillverkade maskiner för träindustrin där jag 

jobbade som resemontör sedan 1994. 

Då firman avveklades för fyra år sedan så stratade jag eget och fortsätter med service på maskiner 

i egen regi. 

Jag har sett mycket av Sverige och har varit i många länder på jobb. Installerat och 

utbildat personal på maskinerna och gjort service på maskinerna. 

När jag är ledig och är hemma gillar jag att jobba med händerna och gärna i trä, genom jobbet får 

jag tag på olika trämaterial och hittar på lite olika saker som har anknytning till hundar. 

Kreativitet är mitt intresse, kan även tänka mig att ta penna och färger och försöka måla eller 

skissa lite. Fotografering tycker jag är kul, givetvis speciellt av hundarna. Trädgårdsskötsel när 

lust och andan faller på... 

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? 

Jag och min fru har Gnipagrottans Kennel och föder upp Norsk Buhund sedan 2002. 

Vår första Buhund köpte vi av en arbetskompis som tyckte att vi skulle ha en "riktig" hund 1990. 

Vi har haft strävhårig Tax tidigare. 

Själv är jag uppvuxen med hundar i familjen sedan jag var liten pojk, Då hade vi Schäfer och 

pudel. 

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

Jag är medlem i Norsk Buhund Ringen . 

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



Jag åker mest på utställningar med min fru, gärna en och annan utlandsresa. Vi åker och badar 

vid någon sjö på somrarna och jag hoppar gärna i plurret tillsammans med dem. 

Jag skulle gärna vilja gå lite kurser och träna något med hundarna, men hinner tyvärr inte pga jag 

reser mycket i jobbet. Jag brukar säga att det får bli när jag blir pensionär... 

 


