
Vem är Michael Bloom? 

Här kommer några rader med lite info om det.  

Jag är en 55 åring med stort hundintresse framför allt med inriktning på utställnings sidan. Detta gav 

sig ganska naturligt när jag träffade min fru Eva i mitten av 90 talet. 

Just nu har vi 4 Russkiy Toy som vi har ställt mycket genom åren, framförallt 2 av dem som har blivit 

Internationella champions och har tagit en del titlar utomlands. Bla German Winner. 

Vi har även haft andra raser under åren, bla afghan, pudel och Chinese crested powder puff. 

Just detta med hund skapar ju en aktivitet som alla inom familjen kan vara en del av. Oavsett om det 

gäller vardagsträning, tävling mm i olika former.  

Under 90 talet var det ofta Eva som åkte själv och jag var på annat håll och utövade olika bollsporter 

sommar som vinter.  

Mina erfarenheter inom föreningsliv/styrelseuppdrag har jag fått genom olika idrottsföreningar samt 

i mitt dagliga arbete som marknadschef . Då känns detta uppdrag som naturligt i ett led av intresset 

Just nu sitter jag även som ordförande i Smökks utställningskommitté. Här har jag det stora nöjet att 

uppleva utställningarna från båda sidorna vilket är mycket givande. 

Ena helgen arrangör nästa helg utställare, detta skulle fler få uppleva. Här tittar man ofta på hur 

kollegorna i andra länsklubbar har löst uppgiften och hur kan man ta hjälp av dem och även hur kan 

vi hjälpa dem.  

Ett normalt år är vi på Utställningar i stort sett varje helg under sommaren. Vi reser både i Sverige 

och Europa, För att under resten av året bara åka 1-2 ggr i månaden.  

De 2 yngsta i flocken har tyvärr drabbats av covid 19 problemet, så de får göra sin debut i öppenklass. 

Det problemet är vi nog inte ensamma om, här har vi missat allt när det gäller valp och juniorklass. 

Just i skrivande stund, dec 2020 har vi en märklig situation med covid 19 med allt vad det för med sig. 

Inga aktiviteter har kunnat genomföras på normalt sätt och vissa har vi helt enkelt vara tvungna att 

ställa in helt. 

Dock har inte detta bara drabbat oss i Sverige utan i hela världen.  Nu håller vi tummarna för att 

vaccinet fungerar och att vi får stopp på det här. Så att vi kan återgå till lite mer normala 

tillställningar.  

Hoppas vi möts därute i någon form under 2021. 

Med vänlig hälsning/  

Michael Bloom 


