Hans Almgren

Eu nasci em uma família de caçadores na região norte da Suécia, onde os cães eram uma parte grande
da minha família. Quando eu era menino, meu pai costumava me levar com ele quando ele ia caçar. Foi muito
bonito conhecer de alces à aves aquáticas. Como caçadores que éramos (e ainda somos) extremamente
dependentes de nossos cães eu comecei a interessar-me por eles.
Houve um Elkhound Norueguês que era o meu favorito durante o período em que cursei o jardim de
infância. Foi com este cão que eu costumava dar longas caminhadas. Este cão especial foi um elkhound incrível
que arrebanhou muitos alces incluindo os que o meu pai mantinha em cativeiro.
Desde então eu possuí Rottweilers e Briards, sendo Shih Tzu a raça que criei por mais tempo, uma
raça muito feliz e atraente .
Que raças posso criar?
Tive Shih Tzu desde meados de 1970 e comecei a criação em 1979.
Meu primeiro nome do canil/prefixo era " Bombers", mas eu comecei a produzir sob o canil/prefixo
"Adrenaline " depois que separei-me do meu ex-sócio.
Criei e possuí 23 campeões, incluindo três campeões mundiais.
O primeiro cão que venceu o Campeonato de 1983 na Suécia era meu. Em 1994, um outro cão de
minha propriedade venceu a classe de Veteranos. Meu sócio e eu criamos cachorros Toys utilitário superior na
Suécia por quase 10 anos no final de -80 e -90.
Eu fui reconhecido pelo Kennel Club sueco como juiz em 1995. Tenho sempre julgado de acordo com
as regras da FCI e seguindo as suas normas desde então. Além disso, eu julguei em vários países da Europa,
Rússia, Japão, Tailândia, Austrália e Nova Zelândia. Julguei também a mostra CC em várias raças no Reino
Unido e agora aceitei dar CC no Reino Unido para 9 raças.
Hoje sou certificado para julgar cerca de 200 raças FCI.
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Meu trabalho diário profissional é como gerente em uma empresa de TI em Estocolmo responsável
por um grupo de pessoas a manter os sistemas de TI para empresas de seguros, bancos e fundos de pensão
localizados em diferentes países do norte da Europa.
Estou ansioso para voltar ao Brasil e para conhecer os cães que você tem e ver um pouco do seu país
interessante.
Sinceramente,
Hans Almgren
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