Presentation av Håkan Dahlin

Tre generationer: C.I.E. NORD UCH EUW-15 Diamond Dreams of Rocheby,
SE U(U)CH Andycap Diamond Dreams och Andycap Fairy Tale (1 cert).

Mitt hundliv inleddes 1979 när jag som 13-åring köpte min första labrador retriever. Det var
en svart hane och åren därefter efterföljdes han av fler labbar. Jag har haft breda intressen
inom hundsporten och varit aktiv inom såväl lydnadsprov, viltspår, jaktprov som
utställningar. Jag har jobbat en hel del som auktoriserad ringsekreterare på utställningar och
var under några år på 1980-talet aktiv i SSRK Gävle/Dalas utställningskommitté. Ungefär
samtidigt producerade jag tidningen Labradoren och Labradorklubbens årsbok.
1987 hade jag den första valpkullen i min lilla uppfödning som bedrivs under kennelnamnet
Andycap. Mitt avelsmål är att föda upp labradorer från välkända blodslinjer av hög kvalitet
och att föda upp sunda och rastypiska hundar av den normala typen. Jag reser ofta till rasens
hemland Storbritannien för att studera och beundra de bästa labradorerna som finns i världen.
Bland fler föreningsengagemang kan nämnas ett år som utställningsansvarig i
Labradorklubbens region Östra och som revisor i samma region sedan 2017. Jag var med och
arrangerade Labradorklubbens Club Show 2013 och nu igen 2021. Under tre år 2014-2016
var jag informationsansvarig i Labradorklubbens huvudstyrelse.
Min passion för hundar förenas med ett annat stort intresse: fotografi och video. Många
labradorer har hamnat framför min kameralins genom åren. Jag har nu även börjat döma på
inofficiella utställningar, vilket jag tycker är mycket berikande och roligt.
I mitt yrkesliv är jag verksam som finanschef och delägare i ett litet riskkapitalföretag. Det är
i högsta grad ett krävande arbete och därför uppskattar jag livet med hundar och hundvänner
som ett utmärkt sätt att få balans i livet. Jag är uppvuxen i Sandviken, bor i Sollentuna utanför
Stockholm, har två vuxna barn och nyligen blivit morfar till en fantastisk liten grabb.

