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Hei, mitt navn er Ann Wiseman 
Stavdal, jeg har takket ja til å dømme 
Boxerspesial  24. juli 2021.  
 
Jeg har alltid hatt hund, og fikk lov å 
kjøpe meg min egen da jeg var 15 år 
gammel. Tror foreldrene mine skjønte 
at det var ingen vei utenom. Jeg var 
ikke interessert fest eller sport, jeg 
ville bare holde på med hund. Det var 
en Australsk Kelpie. Da jeg var 19 
kjøpte jeg min aller første rottweiler, 
en tispe jeg trente og fikk godkjent i 
Norske Redningshunder, konkurrerte 
LP med og sammen med henne 
oppdaget  jeg hundesporten for alvor. 
Frida ble norsk utstillingschampion og stammor til mitt oppdrett.  
 
De neste 32 årene har jeg holdt på med rottweiler under kennelprefikset «Wiseweiler», men 
har også hatt Dvergschnauzere i 20 år, og American Akita i 15 år.  
 
 
Jeg har vært ringsekretær i fryktelig mange år og eksteriørdommer siden 2014, ved siden av 
at jeg har vært aktiv i diverse verv i Norsk Rottweilerklubb og Norsk Kennel Klubb i mange, 
mange år. 
 
Min livsstil og kjærlighet til hund og hundesport, til å være ute i naturen med hundene, til å 
glede seg sammen med hundene også de andre dagene enn de man konkurrerer, vil nok 
følge meg resten av livet. I tillegg er det et aspekt med hund og hundesport som stadig 
fascinerer; man blir aldri utlært. Jo mer man kan, jo mer innser man at er igjen å lære.  
 
Boxer har alltid vært en av mine favorittraser, og siden jeg har vært med noen år har jeg hatt 
gleden av å oppleve rasen over nesten hele Europa på utstilling, og i hele Norden som 
brukshund.  
 
Jeg gleder meg sånn til å få lov å dømme på spesialen i Fredrikstad og håper på en flott dag 
sammen med boxerfolket og hundene deres.   
 
Ann Wiseman Stavdal 


