Välkommen till Sandviken hälsar vi Ann Wiseman Stavdal, Norge

Jeg har hatt hund hele livet, oppveksten inneholdt Vorsteh Strihår, Border Collie, Golden
Retriever og Australsk Kelpie. Da jeg var 19 kjøpte jeg min første rottweiler, og den store
konkurranseinteressen og bruksinteressen innen for hundesport tok til for alvor. I mer enn
30 år har jeg drettet denne rasen under kennelprefikset Wiseweiler. Min første
Dvergschnauser kjøpte jeg i Sverige for mer enn 20 år siden, jeg har også hatt og drettet
American Akita i om lag 10 år.
I 2013 ble jeg autorisert eksteriørdommer for første gang, jeg begynte med mine egne raser;
Rottweiler og Schnauzere, og har utvidet antall raser etterhvert. Foreløpig dømmer jeg
utelukkende raser i Gr 2, men har såvidt begynt å utdanne meg i Gr 1. Imidlertid har jeg det
fremdeles så gøy med å stille ut og drette, at det ikke går så fort med videreutdanningen
min. I dag er jeg 51 år, elsker fremdeles hundesport, og konkurrerer aktivt med begge mine
raser i utstillingsringen, med svært hyggelige resultater å vise til. Jeg er svært opptatt av og
bevisst på at solid kunnskap omkring det vi holder på med innenfor hundesporten, det være
seg oppdrett, konkurranse, trening og helse, bidrar til en stadig bedre framtid for flere og
flere hunder og deres menneske. Det er et felles ansvar for oss alle. Og det gjør at mitt ønske
om å lære stadig mer, og med det utvikle meg som aktiv dommer, alltid er til stede.
Jeg har i alle år vært aktiv også innenfor organisering av hundesporten. I Norsk
Rottweilerklubb, Norsk Kennel Klubb og i Norske Redningshunder. For øyeblikket er jeg helt
uten verv, da jeg har satt meg på skolebenken igjen og er student i voksen alder.
Jeg gleder meg veldig til å dømme i Sverige i september, og håper å se mange vakre hunder.
Beste hilsener
Ann

