Mit navn er Helle Neis Svendsen, jeg er 52 år gammel, gift med Kim og bor i Errindlev på Lolland.
Jeg blev i 2012 suppleant i DASK og året efter valgt ind i bestyrelsen - i år er jeg på valg.
Jeg har haft Stabyhouns siden 1998, hvor vi fik hvalpen Adda "Sippe" fra danmarks første kuld Sabyhouns.
Siden er det blevet til flere, da racen er vokset ind i hjertet. Lige nu består flokken af 3 Stabij-piger, Bee-Leike 6
år - Sinika 5 år og lille Ellie på snart 3 måneder, samt to jagt golden, Mesina på 3 år og Kiisa på snart 2 år.
Jeg fik mit første kuld Stabyhouns for 9 år siden, hvor jeg startede op som opdrætter. Jeg interesser mig meget
for racen som helhed og har gentagende gange besøgt den store avlerdag i Holland, for at se hvor vi er på vej
hen i forhold til opdræt. Jeg brænder for, at optimerer alt det skønne som racen indeholder og at forberede
hvalpe og deres nye ejere til hinanden, så hvalpen vokser op under de bedste forudsætninger.
Jeg arbejder og vil fortsat arbejde for en mental sund race, men også at bibeholde det, som giver racen dens
kendetegn i forhold til FCI standarten, her indgår avlerdagen som jeg har været med til at arrangerer de sidste 5
år, samt mental-beskrivelser, som er en god pejling i forhold til, hvad hunden indeholder og hvor gode de er til
at kaste dårlige oplevelser af sig.
Mine interesser omkring hunde træning spænder vidt, og jeg er i perioder aktiv inde for udstilling, jagttræning,
Rally-O, blodspor, Do as I do, lydighed og agility - i øjeblikket er det agility, jagt og Rally-O der dyrkes. Til daglig
arbejder jeg som Socialpædagog på en institution for udviklingshæmmede kriminelle , og bruger til tider mine
hunde i mit arbejde i forskellige sammenhænge, som fælles tredje.
Jeg ønsker genvalg og støtter 100% op om den nuværende bestyrelse.

