
Ankie Laursen, egen företagare i egenskap av Dipl. Hundfysioterapeut sedan drygt 15 år där jag jobbar med 
all typ av rehabilitering och friskvård samt håller kurser och föreläsningar i ämnet men jag jobbar även på 
ICA Supermarket i Borgholm.

Är uppväxt med storpudel då min faster var uppfödare och försedde hela släkten med pudlar. Efter att ha 
hållt på med hästar sedan jag var liten skaffade jag min första egna hund i början på 90-talet vilket var en 
samojed och där var jag fast. På den tiden blev det mest drag som lek och aktivering när vi var till fjälls på 
skidsemester då familjen åker mycket alpint. Här hemma blev det turer med sparken då vintern sällan 
kommer till Öland på det viset att snön går att använda för vettig draghundsträning. På den tiden var jag 
mest aktiv inom lydnad och lyckades få en samojed uppflyttad i lydnadsklass Elit. Körde mycket bruks sök 
och fick nästan en helt godkänd räddningshund i slutet på 90-talet. Har även kört en del agility och viltspår.
Sedan ca 10 år tillbaka ökade antalet samojeder här hemma och nu är det endast drag som gäller både på 
snö och barmark.

Jag har varit aktiv inom förening i stort sett hela mitt liv. Suttit på flera olika styrelseposter i bla. Borgholms 
Båtklubb, Ölands Brukshundklubb som både ordförande och sekreterare i flera år. Ölands-Smålands 
Draghundsklubb och just nu som ordförande i SPHK Södra och sitter med i SDSF Utvecklingskommittée. 
Så min vana att arbeta inom föreningslivet är ganska så god.

Jag har suttit i olika kommittéer såsom utställning, tävling och festkommittén inom Ölands Brukshundklubb, 
Aktivitets/tävlingskommittéen inom Öland-Smålands Draghundsklubb, Segelsektionen inom Borgholms 
Båtklubb då jag även varit aktiv inom kappsegling och satt med i huvudorganisationen för arrangerandet av 
stora kappseglingar såsom X-99 VM och Watski 2 STAR. Under min styrelseperiod i Ölands Brukshundklubb 
arrangerade och stod vi som värd för Lydnad och Agility SM.

Är utbildad SBK Handledare, SBK Lydnadsinstruktör, SBK Tävlingssekreterare och SBK Utställningsansvarig 
och har hållt en hel del kurser. Har även gått 2 kurser i tävlingspsykologi och i samband med utbildandet av 
räddningshund gick jag en kurs i krishantering på räddningstjänstens anläggning i Revinge Hed.

Genom mina tidigare yrken såsom mediasäljare, och flera år inom ICA har jag gått ett par 
ledarskapsutbildningar samt utbildning i manligt och kvinnligt beteende.

Jag har tagit del av rasklubbens stadgar, styrande dokument och rasstandard men behöver naturligtvis tid på 
mig för att kunna sätta mig in i det mer fördjupande. När jag fått mer inblick i det kan jag svara på hur jag vill 
arbeta för att bevara dess egenskaper. Men först vill jag vara en del i att få en fungerande rasklubb och 
komplett styrelse.

Vi är många inom rasklubben som är mycket duktiga på vår ras, inom förenings och styrelsearbete samt är 
villiga att ställa upp att hjälpa till på våra evenemang. Så att få vintersamlingen att fungera tror jag inte 
enkom hänger på att samtliga i styrelsen är närvarande under hela veckan eller delar därav. Men självklart, 
har jag möjligheten att vara på plats i Furudal under vintersamlingen så är jag medveten om att styrelsen har 
en uppgift.
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