
 
 

 

 

 

Presentation av Anette Erlandsson 

 

Jag är mer eller mindre född i en valplåda. Mina föräldrar födde upp schäfer. 

Mina två första egna kullar var schäfer i unga tonår. Jag var då mycket aktiv i SBK och 

tävlade Spår, Sök och Rapport med flera hundar som blev Champions. 

Min far var alltid min bästa mentor. En välkänd profil i SBK. 

Jag deltog på min första hundutställning 1960. 

Jag gick som trimelev 1968, och har sedan dess trimmat hundar från mina egna raser. 

 

Köpte min första cocker spaniel 1969 en vuxen tik Merryworth Orange Model.  

 

Min första cocker kull föddes 1970. Jag slutade med cocker 1985. 

Jag ställde ut en hel del och hade en hel del framgång med bl.a Liecocks Maximum Effect 

och Trollängens Cute Colleen. Min mentor och samarbetspartner på cocker var Inger Ekwall 

på kennel Liecock. 

 

Då jag var, och är mycket intresserad av jakt tillsammans med mina hundar så blev det under 

80 talet engelsk springer spaniel.  

Trollängen har producerat ett flertal Världsvinnare och Europavinnare, och ett 60 tal 

Champions varav ett antal dubbelchampions. 

Vi har exporterat flertalet springer till andra länder, och dessa har varit mycket framgångsrika 

i Europa. 



 

Under hela mitt hundliv har jag haft minst en strävhårig vorsteh. Den första vorsteh kullen 

föddes 1980. Jag har haft vorsteh kullar ungefär vart 3:e år sedan dess.  

Det har producerats många jaktchampions och utställningschampions samt Årets hundar, där 

man lägger ihop jakt och utställnings meriter.  

SKKs Bruks Avelspris och Bruks Uppfödarpris har kenneln erhållit ett antal ggr för vår 

uppfödning. 

Vi har exporterat vorsteh till många olika länder bl.a Australien och England. 

3 ggr har våra hundar varit BIR på Crufts. 

Jag är exteriör beskrivare på 5 raser. 

 

Norfolk terrier kom i huset genom ett möte med en helt fantastiskt duktig uppfödare i Norge. 

Vi har sedan år 2000 fött upp ca 6 kullar med Norfolk terriers. Det har resulterat i ett flertal 

INTCH NORDCH SEUCH DKCH NUCH och en Världsvinnare. 

 

Kennel Trollängen har erhållit Hamiltonplaketten för framgångsrik uppfödning av engelsk 

springer spaniel och strävhårig vorsteh. 

 

Jag har sedan 15 års ålder varit aktiv i många hundklubbar både som styrelsemedlem och 

instruktör. 

Jag leder SKKs Uppfödarutbildning i Hallands Kennelklubb sedan mitten av -80 talet. 

 

Jag har varit Avelsansvarig i SSRK och Svenska Vorsteh klubben, samt medlem i 

Avelskommittéerna i Cockerklubben och Springerklubben. 

 

Jag är exteriör beskrivare och har också dömt många inoff. spaniel ras utställningar i Sverige 

och Danmark under åren. 

 

Jag är sedan ett antal år en av SKKs kennelkonsulenter i Hallands län. 


