Presentation av Petra Johansson

Jag heter Petra Johansson är 50 år och bor tillsammans och min man Tomas och våra 6
jaktspringerspaniels på en gård utanför Nyköping i Sörmland.
Vi har 2 utflugna döttrar.
Jakten har varit en del av mitt liv sedan början av 90-talet då jag även tog jägarexamen.
Vår första hund, en jaktspringer, kom till oss sommaren 2002.
Det var Jolly, 3 år gammal och med henne började intresset för jakten med spaniel som idag är en stor
del av våra liv.
Fågeljakten blivit en passion tack vare dessa underbara hundar och även arbetet med utsättning av fågel
och med det även bidraget till att bygga marker som hjälper den biologiska mångfalden på traven.
Det är en underbar känsla att jaga över sin egen hund, det är inte mycket som slår det.
2011 startade vi vår uppfödning då vår första kull valpar föddes och sedan dess har det blivit 1-2 kullar
per år under prefixet Jägarfamiljens.
Som uppfödare ser jag ett stort ansvar för att jobba för att bevara och utveckla rasen och jobba för att få
fram friska och mentalt sunda hundar för både jakt och jaktprov med de rastypiska egenskaperna.
Intresset för jaktprov vaknade tidigt och jag har bla tränat upp 2 jaktchampions och vunnit
Spanielmästerskapen vid 3 tillfällen.
Jag är sedan ett antal år tillbaka även auktoriserad jaktprovsdomare A spaniel. Jag ser det som en ära att
få se och döma våra framtida avelsdjur.
Jag har suttit på flera poster, bla som ordförande i flera omgångar, inom JiS (Jaktspaniels i Sverige) som
under många år nu varit en samarbetspartner till SSRK. Jag har också under många år varit en del av
Spanieljaktkommittén som verkar under SSRK HS.
Till vardags jobbar jag som kvalitets- och miljöansvarig i ett större företag och för mig är jakten,
hundarna och verksamheten kring dem en nödvändig avkoppling.
Jag ser fram emot att få arbeta ännu mer med att bidra till SSRK-rasernas utveckling och bevarande av
deras egenskaper.

