Presentation av Annika Åkerman

Jag är en smålänning bosatt på västkusten, närmare bestämt på en gård utanför Kungsbacka
där jag bor tillsammans med Kenth och våra husdjur.
Mitt största engagemang i hundvärlden har varit inriktat på bevarande och utveckling av
Clumber Spaniels. Jag skaffade min första clumber i mitten av 80-talet och har över tiden
blivit djupt involverade i rasen. Jag har varit uppfödare sedan 2000 under prefixet Sugar
Loaf. Hittills har jag haft ett 20-tal kullar. Då jag verkat i en numerärt liten har det
internationella samarbetet varit en förutsättning för avelsarbetet. Jag har under åren haft
samarbeten med uppfödare främst i Storbritannien och USA. Mitt hundintresse är brett och
jag testat på många förekommande hundsporter, dock har mina hundar främst meriterats
på utställning. Utöver clumber spaniels har jag även haft labrador och weimaraner.
Det alltid funnits hund hemma och jag blev tidigt involverad i hundsporten. Jag har varit
aktiv i olika klubbar inom SKK organisation sedan tonåren och jag har suttit på de flesta roller
som förekommer i en styrelse genom åren. Utöver det har jag varit aktiv som instruktör,
tävlingsfunktionär och ringsekreterare. Jag har ett stort intresse för avelsfrågor och ingår
sedan några år tillbaka i SSRKs avelskommittee. Från slutet av 90-talet fram till 2020 har jag
suttit i Clumber Spaniel Klubbens styrelse under flera långa perioder. Fram till 2020 var jag
ordförande i klubben. Jag har också verkat i rasens internationella hälsokommitté.
Till vardags arbetar jag som konsult inom Projektledning och verksamhetsutveckling.
Mestadels jobbar i stora förändringsprojekt, främst inom bilindustrin. Sedan ett år tillbaka är
jag egen konsult, vilket ger möjlighet till flexiblare arbetstid och bättre balans mellan jobb
och fritid.
Jag har brinnande intresse för djur och natur. Den lediga tiden spenderar vi gärna
tillsammans med Kenth och hundarna i skog och mark, på havet eller hemma på gården, där
det alltid finns något projekt att sätta nävarna i.

