Hej, mitt namn är Malin och jag är ansvarig för
klubbens lokalombud runt om i landet. Jag har även
den stora äran att ta hand om våran monter som vi
har under ”Stora Stockholm” (utställning). Jag är född
1989, har en sambo och ett barn. Jag är en väldigt
glad och sprallig tjej som helst av allt arbetar hela
tiden, men samtidigt är jag väldigt bra på att unna
mig stunder i soffan till en serie. Jag jobbar som
avdelningsansvarig på ICA supermarket Edsberg, som
ligger i Sollentuna (Stockholm), jag är även med i
ledningsgruppen och tycker ärligt talat att jag har
världens bästa jobb.
Jag började mitt hundliv med att vara livrädd för dom, haha. Men med hjälp av en god
vän så övervann jag min rädsla. Jag har idag 2 stycken perrosar, mor och dotter. Mamman
som heter Tussbergets Russin ”Ella” är född 2007 och dottern Tussbergets Yra är född 2013.
Ella kom in i mitt liv när jag hade det lite
jobbigt hemma, hon blev då min stötte
pelare, min absolut bästa vän. Ella är en
energisk, aktiv och super glad tjej som
gärna berättar när det kommer någon.
Tyvärr har denna skönhets liv inte varit hur
roligt som helst, vi har fått gjort 5
operationer i knät pga en skada som
skedde i skogen under en lek. Men trots
detta är hon fortfarande en glad och lycklig
hund. Jag är galet imponerad över den
livsglädje som hon här efter allt hon gått
igenom, hon gör mig stark!
Yra kom in i mitt liv 2013. När Ella skulle
födda denna kull sa jag till uppfödaren ”om
det kommer ut en liten vit/svart tik med
lång svan så är hon min, annars vill jag inte ha någon” och mycket riktigt så gjorde det de.
Tror klockan var 3 eller 4 på morgonen när hon kom, kommer aldrig glömma den dagen.
Sedan den dagen har hon fyllt mitt liv med mycket skratt och gos. Yra är en glad och aktiv
hund. Hon är försiktig med andra hundar, väldigt osäker, men kommer snabbt över det
om hunden är snäll. Hon älskar att leka.
Det som intresserar mig väldigt mycket med
hundar, och människor för de delen, är
mentaliteten. Jag älskar att försöka lära mig
att läsa beteenden, vad går i arv och inte. Hur
tänker man som uppfödare och hur hanterar
man visa beteenden mm. Jag tycker om att
klubben jobbar hårt för detta.

Jag håller även på med lydnad och väldigt lite utställning. Utställning är väl kul, men jag
brinner inte för det. Jag ser det som ett tillfälle att få umgås med min hund och träna på
olika saker. Men mest av allt älskar jag att träffa alla underbara människor i våran
hundklubb 
Jag och mina hundar är väldigt
väldigt lika, glada, full fart framåt
och jobbar mer än gärna. Jag
älskar nya utmaningar och det gör
dom med. En nackdel är att jag
tyvärr inte kan bli sådär
överlycklig och peppa upp mina
hundar som jag egentligen vill, för
jaa.. dom behöver inte det om jag
säger så ;) haha. Jag brukar
skämta och säga att min nästa
hund ska bli från en ras som är
trög och lat, så kanske jag kan ge den lite av min energi. Ne, men jag älskar att dom
älskar livet lika mycket som mig. Hade aldrig velat ha en slöhög. jag älskar rasen och varje
dag med dom ger mig nya utmaningar och äventyr!

