Ny Redaktör
Annica Jardmark
Efter nåt år fick vi även bli fodervärdar till
ännu en Welsh från Dalsvedens Kennel. En
sån fin, mjuk och okomplicerad hund som är
helt underbar, lilla Sara 1,5 år. Nu är
ordningen återställd med två vackra hundar
i vårt hem.

Jag heter Annica Jardmark och har fått frågan
om att bli den nya redaktören efter Dan
Axelsson. Med lite tveksamhet har jag tackat
ja med min man Janne som teknisk
rådgivare. Det är mycket att sätta sig in vad
gäller program, bilder och texter som ska
matchas ihop. Hoppas på lite överseende så
här i början av redaktörstiden.
Vi har haft welsh sedan 2004 och vi blev
genast förälskade i rasen, efter två år köpte
vi en welsh till. När de var borta efter ca 13
år blev det väldigt tyst i huset. Vi letade med
ljus och lykta efter en welshvalp och fick
kontakt med Rigmor Långström och
Dalsvedens Kennel. Till vår stora glädje bor
hon i närheten och skulle ha en valpkull
senare det året. Väntan var lång men till slut
fick vi hämta henne, Dalsvedens Siebla eller
Lycka som vi kallar henne. Hon var ett vilt
litet yrväder. Nu är hon 3 år och det vilda är
ganska mycket borta, dock finns ju
envisheten, aktiviteten och glädjen kvar och
hon är den intelligentaste hund vi har haft.

Min man och jag är numera pensionärer
sedan några år och vi trivs med den lediga
tid vi har. När vi arbetade så var vi båda på
Luftfartsverket men hade olika arbetsuppgifter. Min man kommer från Flygvapnet
och arbetade i det civila som flygplatsinspektör. Jag var handläggare för
reguljärflyget i många år.
Vi bor på landet och stortrivs med det. Det är
många barnbarn som kommer och hälsar på
och hundarna älskar verkligen allihopa. Vi
åker en del på sjön där vi bor och att åka båt
gillar båda hundarna väldigt mycket. Jag har
gått på en del kurser med Lycka, lydnad, spår
och nosework. Vi går mycket i skogen där vi
bor, de gillar mest hösten då svamparna
ploppar upp för då blir det mycket vandring i
skogen runtomkring. Vi tar ofta med dem när
vi är ute och far och att bo på hotell är inte
ovanligt för dem.
Vi har inte varit aktiva i några rasklubbar
förut men vi har alltid haft Welshnytt. Nu vill
vi försöka bidra med arbetet för att tidningen
ska kunna fortsätta komma ut med nyheter
och trevliga berättelse till alla welshälskare.
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