Jag heter Anna Norlén och fyller 27 år i sommar. Jag bor tillsammans med man och två
Weimaraner i en liten by utanför Skellefteå som heter Klutmark. Jag är utbildad
Nationalekonom vid Luleå Tekniska Universitet och jobbar till vardags åt ett av Europas
största Gruv-och smältverksbolag, Boliden Mineral AB, där även min man Magnus jobbar
som Logistikansvarig för Bolidens Interna transporter. Vår fritid ägnas nästan uteslutande åt
våra två weimaraner, Frej som blir 4 nu i vår och Uma som nyss blivit 2 år. Vi är båda jägare
och även om just fågeljakten över våra stående grå är det vi ägnar mest jakttid åt, så försöker
vi hinna med älgjakt och toppfågeljakt också. Men året består ju tyvärr inte bara av jaktdagar
och man måste ju sysselsätta sig med något när det inte är ”säsong”. Vi brinner båda två för
Weimaranern som ras och ser det som en självklarhet att visa upp våra hundar på jaktprov, för
det är en viktig utvärdering i arbetet med att utveckla rasen, vi vill ju kunna jaga över
fantastiska weimaraner även om 20 år eller hur? Skogsproven ligger oss särskilt varmt om
hjärtat eftersom vi ju själva jagar mest i skogsmarker, men vi försöker även komma oss ner
till södra Sverige och starta våra hundar på fältprov varje höst också, omväxling förnöjer!
Något annat som jag verkligen gillar (jag tror inte min man har riktigt samma uppfattning..) är
utställningar, och jag åker på i alla fall 6-7 st varje sommar.
Jag har nu haft Weimaraner i nästan 4 år och jag har inte ångrat mig en sekund, det blir
tvärtom bara roligare och roligare och jag försöker göra vad jag kan för att få andra att också
upptäcka allt det roliga man kan hitta på med sin grå! Jag vill att ”klubben ska leva i hela
Sverige!” och det är bara möjligt om vi , medlemmarna, engagerar oss! För det är vi
tillsammans som ÄR klubben!

