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Representantskapsmøtets viseordfører 

Silje K.Bjarkøy 

 

 

PRESENTASJON AV: SILJE K. BJARKØY 
 

Presentasjon Silje Kathrine Bjarkøy 

Jeg bor i Lunner kommune på Hadeland sammen med mann og hunder, gjeterhunder, Welsh Corgi 

Cardigan. Jeg er oppdretter og aktiv utstiller, men har også trent lydighet og noe bruks. Jeg er opptatt 

av hundesak på tvers av raser, og er godt kjent med organisasjonsarbeid. Jeg har lang erfaring fra 

styrearbeid i flere hundeklubber.  Det siste året har jeg hatt verv i Domsutvalget til NKK, før det satt 

jeg som medlem i Disiplinærkomiteen.  

 

Av yrke er jeg journalist. Jeg har vært ansatt i NRK siden 2002 og arbeider i hovedsak med nyheter på 

radio og tv. Mine arbeidsoppgaver er å lage nyhetssendinger, herunder som programleder, 

produsent, og vaktsjef.  

 

Yrkeserfaring:  

2011-dd: NRK Nyheter; Produsent, programleder, vaktsjef og reporter (Dagsnytt, Nyhetsmorgen, 

Alltid Nyheter)    

2010- 2011: NRK Radio Super, produsent og reporter 

2008-2010: NRK Kulturnytt, reporter radio, fjernsyn og nett 

2004- nov 2008: Nyhetsdesken NRK NYDI Marienlyst;-  Alltid Nyheter, spesialisering i økonomi og 

utenriks samt allmenne nyheter. Programleder og produsent for lange flater. Dagsnytt programleder 

og reporter.  

2002-2004: NRK Buskerud. Reporter/ programleder bulletin radio/ produsent  

 

Utdanning:  

1999-01: Journalistikk med fordypning i radio ved Mediehøgskolen Gimlekollen Mediesenter i 

Kristiansand 

1998-99: Engelsk grunnfag 20 vt. ved Høgskolen i Finnmark  

1997-98: Mediekunnskap grunnfag 20 vt. ved Høgskolen i Finnmark 

 

Tillitsverv:  

2018-19: Varamedlem Domsutvalget NKK 
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2018-19: Fungerende leder Norsk Mopsklubb 

2018-19: Nestleder Norsk Mopsklubb 

2018-19: Koordinator NKKs Brachyceplaråd  

2017-18: Medlem Disiplinærkomiteen NKK 

2015-18: Styremedlem Norsk Mopsklubb 

2012-14: Leder Flateby Hundeklubb 

2011-12: Nestleder Flateby Hundeklubb 

2009-13: Styremedlem i Norsk Welsh Corgi Klubb 

2005-10: Tillitsvalgt i Dagsnyttklubben, Alltid Nyheter og Kulturnytt  

2004-05: Tillitsvalgt i Alltid Nyheter   

2000-01: Medlem i studentrådet ved Mediehøgskolen 

1987-96: Diverse tillitsverv i grunnskole og videregående skole.  

 

Kurs:  

Kynologi 

NKKs Avlsrådskurs 

 

Reportasjeledelse IJ 

Vaktsjefkurs-NRK Kompetanse 

 

Intervjuteknikk IJ Sawatskimetoden 

Nyhetskolen fjernsyn 

Nyhetskolen radio 

Brannslokkekurs 

Organisasjonskurs NRKJ 
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Hovedstyret 

Terje Lindstrøm  

PRESENTASJON AV: TERJE LINDSTRØM 
 

 

Yrke/stilling: 
Stilling/engasjement pt: 
Konsernsjef i GL Gruppen AS som består av 14 underliggende selskaper med til 
sammen ca 170 ansatte.  
Fungerende daglig leder i GL Prosjektservice AS, et lokalt ingeniør- og 
entreprenørselskap med 90 ansatte.  
Styreleder og styremedlem i flere næringslivsbedrifter.  
Nesteleder i Entreprenørforeningen Bygg & Anlegg avd. Rogaland. 
Styremedlem i opplæringskontoret for byggfag «Byggopp» i Rogaland. 
Styremedlem i Haugaland Næringsforening.  

 

Tidligere erfaring: 
2018 – 2019: Nestleder i NKKs hovedstyre. 
2017 - 2018: Styremedlem i NKKs hovedstyre. 
2010 – 2014: Styremedlem i NKKs hovedstyre. 
1998 – 2006: Medlem av fagutvalget i Entreprenørforeningen Bygg & Anlegg avd Rog. 1996 – 
2004: Medlem av Rog. Fylkeskommunes yrkesopplæringsnemnd, siste to år som leder. 

 

Hundeerfaring: 
Org. arbeid: 
1995 - 2010 Norsk Buhundklub; forskjellige verv som redaktør, sekretær, revisor og 
leder. 
Diverse verv blant annet som leder av Haugesund Hundeklubb, styremedlem i NKK avd. 
Rogaland og medlem av avlsrådet for Norsk Rottweilerklubb. 

 

Oppdrett: 
Oppdrett av Norsk Buhund, Boston Terrier og Rottweiler til sammen over 34 år. 

 

Utmerkelser:  
  Tildelt NKKs oppdretterpris og NKKs  sølvmerke. 
 

Dommer: 
Utdannet eksteriørdommer 1996 – dømmer i dag alle raser i gruppe 2 og 5 og en del raser 
i gruppe 1 og 9. 

 

Utdanning: 
Utdannet innen bygg- og anleggsteknikk, handelsskole, bedriftslederskole samt 
tilleggsutdannelse innen bedriftsøkonomi, organisasjon og ledelse med mer. 
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Anniken Holtnæs 

PRESENTASJON AV: ANNIKEN  
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Wenche Skogli 

PRESENTASJON AV: WENCHE SKOGLI 

 

Født 05.12.73  

• Famille   

Gift har et  barn og to bonus barn, bor i Indre Østfold  der hele familien  er engasjer i 

hund ,  utstilling og prøve virksomhet, vi driver også et lite oppdrett. Har vært involvert 

med hunde aktiviteter siden barne år da mine foreldre også drev oppdrett av hund. Av 

egne hunder sine prestasjoner har det blitt både Norske og internasjonale ch titler og 

vinner titler fra Norsk vinner til Verdensvinner. Pr i dag har vi Basset hound  og Basset 

Grand Griffon Vendeen ,ellers huses det også noen terriere, Boston terrier og Welsh corgie cardigan   

Har erfaring fra Utstilling, jakt og prøve virksomhet.   

• Utdanning   

Generell Studie kompetanse   

Div Kurs ( se lenger ned på cv )   

• Arbeid  1990- 2005   

Arbeidet med konkurranse hester innen  både trav,  sports hest sektor og stutteri virksomhet .  

Daglig leder stall Gretland  m ansvar for og koordinering av trettifem løps hester   

Prosjekt ansvarlig for JJ Horses Føll Festival fra 2001 -2015   

Innehaver av lærling lisens for kjøring av trav løp ( nå Innlevert )   

 

2005-2015  

Trøgstad kommune  

Ansvar for Forsterket fosterhjem   

Praid kurs   

Kurs i relasjons skade vs ADHD m Psykolog spesialist Joachim Harklaa   

Kurs i PMTO m Psykolog spesialist Ida Skjerden ( Østfoldklinikken )   

Kurs i integrering av minoritets fosterbarn m Kjersti Børsum   

 

2015- pr. d.d.   

Hvitevareteknikk AS   

Ansvar for koordinering av teknikere  

Service registrering / kunde behandling   

Fakturering og service rapportering   

Fakturering      

Service rapportering til samarbeidene produsenter ( Whirlpool , Gorenje, Aristone General Electric)  
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•  Tidligere styre verv i frivillige org   

Båstad Hornmusikk  ( styremedlem )   

Solberg Rytter klubb ( Leder )   

Trøgstad Turn Forening ( styremedlem )   

 

• Tidligere styreverv innen hundesporten   

Norsk Bayer og Hanoveransk Viltspor hund klubb ( nå Norsk Swaishund klubb )   

Avls råd og styremedlem.  

Norsk Basset klubb   

Utstillings komite, ansvarlig for RAS, Ansvarlig for dommer konferanser drev og eksteriør , Nestleder 

og Leder  i Norsk Basset klubb (  2012 ) -2019  

Leder i Norsk Boston terrier klubb 2017-2018  

Styremedlem i NKK Hovedstyre (siden 2016)   

 

• Utdanning og erfaring innen hundesporten   

Autorisert ring sekretær   

Kynologi kurs   

Eksteriør dommer kurs    

Autorisert eksteriør dommer  

Ras og avls råds kurs   

 

Har ellers også vært ganske aktiv innen «kortsnute problematikken» siden 2016, har deltatt på div 

kortsnute tiltak i NMK, også deltatt på ulike seminar, debatter og fulgt forskning som er publisert 

innen kortsnuters utfordringer. Sitter i NKK Bracyechephal Råd .  

Vært representant for NKK og HS i FCI sammenheng v møter i Europa seksjonen og General 

ensembles.  Og NKU møter 

Representant i NKK Sportshund komite 

Har erfaringer både som deltager og arrangør innen utstilling og prøve virksomhet. Har eid og 

oppdrettet hunder som innehar internasjonale og nasjonale vinner titler. Har også vært aktiv innen 

organisasjons arbeid i NKK og samarbeidende klubber gjennom mange 
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Bjarne Holm 

PRESENTASJON AV: BJARNE HOLM 

 
Født i 1975 i Steinkjer i Nord-Trøndelag på gård med aktiv og variert produksjon. Bor i dag i 

Eidsberg i Østfold sammen med min kone Heidi Kvan og våre retrievere.  

 

UTDANNING 

2005  Doctor Agriculturae – PhD, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

2000  Cand. Agric. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

1998  Bachelor in Agriculture, HINT, Norge 

 

 

ARBEIDSERFARING 

 

01.10.16 -  Business Development Director (Utviklingssjef) Fellekjøpet Agri SA 

• Implementering av ny, kundesentrisk strategi plan. Leder et team av prosjektledere 

og konsept utviklere   

 

04.06.14 – 01.10.16 Chief Development Officer (Utviklingssjef), Topigs Norsvin 

Holding BV 

• En av fire konserndirektører i det internasjonale avlsfirmaet Topigs Norsvin. Årlig 

omsetning på ca. 140 mEUR   

• Ansvarlig for forretningsutvikling, global key-account program, markedsføring og 

kommunikasjon, og det å overføre markedsinnsikt tilbake til avlsprogrammet og 

forskning   

 

      01.06.13 - 04.06.14 Business Development Manager, NORSVIN GROUP 

      01.03.11 – 04.06.14  General Manager, GENINOVA AS 

      01.08.09 - 01.06.13          Chief Operating Officer, NORSVIN 

      01.08.07 – 01.08.09         Manager of technology and innovation, NORSVIN USA 

LLC 

      01.01.05 – 01.08.07 Research scientist, NORSVIN 

 

 

STYREERFARING  

Aktive styreverv;  

  Norgro AS 

  Mimiro AS 

Mimiro Holding  

  Felleskjøpet Fôrutvikling AS  

Tidligere styreverv;  

  Norsk Retrieverklubb  

  Svenska Avelspoolen AB 

  Norsvin USA LLC  

  Norsvin Lietuva UAB  

  BioBank AS 

  Topigs Norsvin USA LLC  

  Topigs Norsvin Polska   

  Genressursutvalget husdyr          
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HUNDERELATERT ERFARING, AUTORISASJONER etc.  

• Vokst opp med Labrador og flere Akita Inu  

• Introdusert for trening og jaktprøver med apporterende hund (Flat Coated Retriever) i 

1996. Norgesmester for Retriever 1998. Første internasjonale start i 2000. Er nå i gang 

med min 4. flat coated retriever. Waternuts High And Mighty er nylig pensjonert, men 

etablerte den hunden i toppsjiktet i Europa blant alle retrieverrasene på jaktprøver. 

Representerte Norge på flere Nordiske og Internasjonale mesterskap.  

• Har p.t. sammen med ektefelle Heidi Kvan kennel Waternuts (www.waternuts.com)  

• Har sittet i Norsk Retrieverklubbs sentrale jaktkomite i flere runder de siste 20 årene  

• Autorisert jaktprøvedommer for retrievere i 2016   

• P.t. engasjert i Nordisk samarbeidsforum for utvikling av Flat Coated Retriever som 

jakthund igjennom å samkjøre og samarbeide om jaktprøver, regelverk og div. 

konkurranser.  

 

 

GENERELT  

Har min utdanning innen avlsforskning, men har i de senere årene arbeidsmessig jobbet 

mindre med forskning og mer kommersielt, strategisk og med endringsledelse. Har forelest i 

inn og utland, publisert i nasjonale og internasjonale vitenskapelige og populærvitenskapelige 

tidsskrifter, deltatt på og arrangert både akademiske kongresser, strategi samlinger og større 

kundearrangementer. Generelt så motiveres jeg av å omsette strategisk retning til handling og 

oppnå resultater.  Er en engasjert jakt og frilufts person med en god dose 

konkurransementalitet som trives aller best ute med egen velfungerende hund. Engasjeres i 

hundeverden av rekruttering, det å sette retning mot et felles mål og det å bygge fungerende 

avlsprogram basert på frivillighet og engasjement. Norsk Retrieverklubbs motto «Et aktivt 

hundeliv» passer meg godt.     

 
  

http://www.waternuts.com/
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Gry Eikanger 

PRESENTASJON AV: GRY EIKANGER 
 
 Litt om meg som hundemenneske:  
Da jeg var ungdom, stod jeg opp hver morgen i ett år og sprang 2 kilometer for å prøve og overbevise 
mine foreldre at jeg var ansvarlig nok til at familien kunne få hund. Det gikk ikke.  
 
Min første hund hentet vi på en omplasseringskennel sørpå etter at jeg hadde flyttet hjemmefra. Jeg 
visste vi skulle ha en dalmatiner og at de var hvit med sorte prikker, men fikk sjokk da vi ble møtt på 
gården av en diger hund med sorte prikker og jeg tenkte den skal ikke vi ha. Det viste seg å være en 
harlekin grand danois og den lille dalmatineren som sto bak henne, ble dermed raskt adoptert og 
mitt første ordentlige forhold til en hund startet. Siden har jeg hatt både en valp og en til 
omplasseringsdalmatiner. Den siste fikk jeg da jeg flyttet til Tromsø for å jobbe og det overrasket 
meg at det stort sett var to år gamle hannhunder annonsert til omplassering av ulike grunner. Så har 
jeg hatt en omplassert Akita Inu, en engelsk springer spaniel og nå sist to golden retrievere, eller 
jaktgolden som flere vil kalle dem.  
 
Jeg har vært aktiv med i både Tromsø hundeklubb og Harstad hundeklubb fra 1994. Jeg har trent og 
konkurrert lydighet, agility, spanieljakt, retrieverjakt og rallylydighet. Har også blitt kurset og hatt 
hund som besøksvenn. Jeg har gått ulike hundekurs, og blant annet utdannet meg til instruktør trinn 
1. Kunnskapen har jeg brukt til å trene egne hunder, ha kurs og kjøre treninger i Harstad hundeklubb 
siden tidlig på 2000-tallet. Jeg har vært leder for brukshundgruppa i Tromsø hundeklubb og sittet i 
hovedstyre, styreleder i Harstad trekk og brukshundklubb og jobbet med fusjonen med Sør- 
Tromshundeklubb som endte med at vi ble en stor Harstad hundeklubb. Jeg har vært styremedlem i 
NKK region Troms og Finnmark over en lengre periode. Innimellom blir jeg hentet inn som 
utstillingsleder på den internasjonale utstillingen i Tromsø, så jeg kjenner til den delen av NKKs 
aktivitet også.  
 
Jeg er opptatt av å se helheten i organisasjonen, forstå de ulikes behov, men samtidig kunne se 
hundesaken i en større sammenheng. Jeg vil ivareta flest mulig og ha fokus på det generelle 
hundeholdet for det er der de fleste hunder er. Jeg ønsker at hundeeiere skal ha kunnskap om 
hundevelferd, vite om moderne forskning på hund og deres relasjon med oss mennesker og at ferske 
hundeeiere skal lære gode innlæringsmetoder som gir lykkelige hunder og eiere. I hovedsak ønsker 
jeg at hunder skal få gjøre trivelige ting i lag med sine eiere, som gjør at begge parter får et godt liv i 
lag.  
 
Jobb og utdanning:  
Jeg er utdannet sosionom med videreutdanning innen alvorlige psykiske lidelser. Jeg er også Vip24 
veileder, teknisk amatør som finner løsninger når ting ikke virker og jeg jobber med motiverende 
intervju.  
Jeg startet å jobbe som ruskonsulent på Håkøy Behandlingssenter i Tromsø i 1993. Så har jeg vært 

ansatt i Harstad kommune siden 1998 og vært en del av NAV siden oppstarten i 2007. I hele min 

yrkeskarriere har jeg jobbet med ulike prosjekter, deltatt i aktivt i planarbeid og idemyldring og ser at 

min styrke er å bistå andre til å finne sine egne gode løsninger. De siste årene har jeg jobbet med 

unge, arbeidssøkende mennesker som har sluttet på skolen og ikke kommet seg i jobb på egen hånd. 

Vi jobber med motiverende samtaler og lar dem finne sine styrker og tro på at de kan nå sine mål.   
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Astrid Indrebø 

PRESENTASJON AV: ASTRID INDREBØ 

 

PRIVAT: 
66 år, gift. Oppdretter av newfoundlandshund siden 1986. Mottok NKKs Oppdretterpris i 
2015. 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
Diverse verv i Norsk Newfoundlandshundklubb, leder 2000-2004 
Medlem i Nordisk Kennelunions Vitenskapelige komite siden 1991 
Medlem av NKKs Sunnhetsutvalg 1991-2015 
NKKs delegat i FCI Breeding Commission siden 1999, kommisjonens president 2008-20016  
Ansattes representant i NKKs Hovedstyre 2017-2019 
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 
Deltatt på en lang rekke arrangementer i inn- og utland, inkludert FCI General Assembly 
ved flere anledninger. 
 
AUTORISASJONER: 
Autorisert eksteriørdommer i 2005 
 
YRKESLIVET: 
Veterinær, PhD innen fagfeltet obstetrikk (fødsler, speddyr etc). Ansatt ved Norges 
veterinærhøgskole (NVH) 1981-1996; klinisk praksis, undervisning og forskning. Siden 
1996 ansatt i NKK, leder av Helseavdelingen fram til oktober 2015, senere spesialrådgiver i 
redusert stilling. Slutter i NKKs administrasjon første halvår 2020. Forelest i genetikk og 
funksjonell anatomi i NKKs eksteriørdommerutdanning siden 1992 samt foreleser på NKKs 
oppdretterkurs og avlsrådskurs siden tidlig 90-tall. Forelest på oppdretterseminarer, 
dommerkonferanser og veterinærkongresser over store deler av verden. Forfatter av 
lærebøker for veterinærer, oppdrettere og eksteriørdommere. Publisert en lang rekke 
vitenskapelige og populærvitenskapelige nasjonale og internasjonale artikler. Hovedfokus i 
mitt yrkesaktive liv er sunn hundeavl, basert på kunnskap og respekt framfor strenge 
regler og restriksjoner. God hundevelferd innebærer at hunder skal få mulighet til å bruke 
sine iboende egenskaper innen de områder de er avlet for. Det er en svært viktig oppgave 
å arbeide for at dette også skal være mulig i framtidens samfunn. 
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Linda Stensrud 

PRESENTASJON AV:LINDA STENSRUD 

 

PRIVAT: 
Bor i Mjøndalen. Jobber til daglig i Jacobsen Elektro som vern og kontrollanlegg spesialist. Har en 
Mudi på 2 år og har konkurrert i agility og rallylydighet. Driver ellers med litt lydighet, spor, smeller 
og utstilling. Oppvokst med hund hvor vi hadde Welsh corgi, Schæfer og Vestgøtaspets i min 
oppvekst. Min første egne hund var en Jack Russell terrier som ble påfulgt av en Parson Russell 
terrier som ble aktivt brukt på hitrening i tillegg til agility osv.  
Oppvokst med hund som sagt, men også alle andre dyr og har en forkjærlighet for araberhester og 
arbeidet med dette i Spania, USA og Tyskland i flere år.  
Er medlem av Hokksund & omegn hundeklubb, Drammen brukshund klubb og Klubben for 
Ungarske vakt-og gjeterhundraser. 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
 
Hokksund & omegn hundeklubb: Leder i 10 år, styremedlem i 2. Leder av ag komiteen i 12 år. 
Leder av rallylydighetskomiteen i 2 år etc. 
NKK region Buskerud: Leder i 6 år, nestleder i 4 år. Teknisk ansvarlig for NKK Drammen i 2 år og 
ledet komiteen for dette i de to årene.  
KG agility: Leder i 5 år 
Disiplinærkomiteen: Medlem 2 år, vara 2 år.  

 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 
Teknisk ansvarlig for NKK Drammen i 2 år og ledet komiteen for dette i de to årene.  
Kynologikurs 
Oppdretterskolen del 1. 
Representert Norge under EO i Frankrike 2016 

 
AUTORISASJONER: 
Trinn 1 instruktør 
Trinn 2 agility instruktør. 
 
YRKESLIVET: 
2008 -  Jacobsen Elektro som vern og kontrollanlegg spesialist.  
2003-2008 – EB Nett 
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Kontrollkomiteen 

Per Kristian Andersen 
 

PRESENTASJON AV: PER KRISTIAN ANDERSEN 

PRIVAT: 
Jeg er 72 år og gift med Ellen, uten hjemmeboende barn. Vi har for tiden en Norfolk 
terrier. Det er mye reising med dømming gjennom hele året. Jeg har vært aktiv med 
hundesport i ca 50 år. Jeg startet med schäferhund og lydighet og videreførte dette til 
deltagelse i redningshundarbeid både sommer og vinter. Jeg var litt innom hundekjøring 
nordisk stil og kjørte litt en- og trespann. 
 
Jeg har vært oppdretter av Leonberger og Norwich terrier under prefixet Terr-Leon’s  
 
Jeg har i mange år vært engasjert i hestesport og har vært autorisert FEI steward. 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
Jeg var med å starte Norsk Leonberger klubb og var deres første formann i flere år. Etter å 
ha vært uten verv i Leonbergerklubben ble jeg igjen bedt om å stille meg til disposisjon og 
er nå igjen leder på tredje året. Jeg er for tiden Vice Precident i International Leonberger 
Union. I et par perioder var jeg styremedlem i Autoriserte hundedommeres organisasjon. 
 
Jeg har 9 år som nestleder i NKKs hovedstyre og ledet organisasjonskomiteen hvor vi fikk 
til betydelige strukturendringer i organisasjonen i begynnelsen av 2000-tallet. Jeg har vært 
leder av Hedersbevisningskomiteen i flere perioder. 
 
Jeg har vært norsk representant til Nordisk Kennel Union, FCI Europaseksjonen og til FCI 
General Assembly. 
 
Jeg er æresmedlem i Norsk Leonberger Klubb og er tildelt NKKs gullmedalje 
 
AUTORISASJONER: 
Jeg ble autorisert som eksteriørdommer i 1993 og autorisert til å dømme alle raser i 2016. 
 
Jeg dømmer aktivt. 
 
YRKESLIVET: 
Jeg er pensjonert fra jobb i Helsedirektoratet, men arbeider fortsatt litt i avdeling 
akuttmedisin og beredskap. Jeg har bakgrunn som sykepleier og har studert bl a Business 
Administration, økonomi, ledelse mm ved Edinburgh School of Economics, Hariott-Watt 
University i tillegg til militær bakgrunn. 
  
Jeg har arbeidet med beredskap, redningstjeneste og akuttmedisin militært og sivilt og 
med markedsføring i alle år. 
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Knut Herland 
 

CV Knut Jørgen Herland 

Utdanning: Grunnskole, Yrkesskole, Landbruksskole. Utdannet HV-major i Heimevernet 

Yrke: Tidligere gårdbruker, gartner og Avsnittsjef i HV.  

Sivile verv: kommunestyre 36 år, ordfører i 16 år. Mange verv i forbindelse med 

ordførervervet samt politiske verv sentralt. Leder i Utmarkskommunenes sammenslutning 

(USS), leder av kontaktutvalget for rovviltforvaltningen i Norge (regjeringsoppnevnt utvalg)  

Nå: leder av kontrollutvalget i kommunen. Leder av generalforsamlingen Eidsberg 

Sparebank, div. verv lokalt. 

Hunderelaterte verv: leder i Follo og Østfold elghundklubb (FØEHK) styremedlem og leder i 

Norske elghundklubbers forbund 

samt ettersøksutvalget (NEKF) 

Nå: leder i Kompetansegruppa  ettersøk i NKK, dommer løshund elgh.prøver, 

ettersøksdommer, instruktør ettersøk, aversjondommer 

Deltidsansatt  ettersøkspersonell  for off. ettersøk i 40 år. 
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Tom Øystein Martinsen 

PRESENTASJON AV: TOM ØYSTEIN MARTINSEN 
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Valgkomiteen 

Marianne Holmli 

PRESENTASJON AV: MARIANNE HOLMLI 

  

Marianne Holmli - født 1960 og startet aktivt med hund i 1977-78, og fikk kennelnavnet PEI FANG, 
er gift med Brynjar Holmli. 
 
Min første rase var Chow Chow som jeg fremdeles har, på begynnelsen av -80 talet startet jeg i 
tillegg med Engelsk Setter og Norsk Elghund. 
 
Idag har vi Chow Chow, Engelsk Setter, Strihåret Dachs og Mops. 
 
Vi har oppdrettet rundt 160 champions, både jakt og utstilling, og har flere verdensvinnere i både 
Chow Chow og Elghund, også europavinnere og ett rundt 100 vinnertitler rundt i verden. 
 
Når det gjelder organisasjon så startet jeg tidlig da med oppstart av Norsk Chow Chow Klubb avd 
Nordland, dette var på begynnelsen av -80 tallet 
 
I mange år satt jeg i styre til Norsk Miniatyrhundklubb avd Nordland 
 
Har sittet i styret for NKK-Trøndelag, Norske Dachshundklubbers Forbund både regionalt og 
sentralt. 
 
Var i Norske Elghundklubbers Forbund i 12 år og i tillegg var jeg med i styret lokalt før jeg ble valgt 
inn i Forbundsstyret. Var med og starte opp Nordland Elghundklubb midt på -80 tallet. 
 
Har sittet i Jakthundkomiteen på vegne av HS i flere år, startet i HS som vara og ble senere innvalgt 
som styremedlem. 
 
Ble valgt inn i DUK (dommerutdanningskomiteen) for ca 10 år side og sitter der nå. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Marianne Holmli 
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Roger Åsheim 

PRESENTASJON AV: ROGER ÅSHEIM  

-Født 1967. 

-Bor i Vest-Torpa, Oppland. 

-Border Collie som første hund, brukt som gjeterhund. Ca 1980. 

-Kjøpte strihåret dachshund i 1988. 

-Var med og stiftet Oppland Dachshundklubb 23/3-1993, satt i styret inntil 2014, mange år         

som leder.  

-Ettersøksprøvedommer siden 1994. 

-Kunsthidommer siden 2013.  

-Aversjons- (sau-hund dressur) instruktør siden 1995. 

-Ettersøksinstruktør siden 1992. 

-Fylkesinstruktør i Oppland JFF både for ettersøkshund, og aversjon fra 2012.  

-Nestleder i NDF fra april-2015, leder fra april-2016. 

-I gang med dommerutdanning for å bli løshunddommer for elghund 

-I gang med dommerutdanning for å bli drevprøvedommer for dachshund 

-Jegerprøveintruktør fra 2012 

-Nestleder i NKK region Hed/Opp (Innlandet). 

-Var med og stiftet Nordre-Land JFF 23/9-91. 

Har vært leder i foreningen noen år. Styremedlem de fleste år, og leder av Jakt, og 

hundeutvalget i nesten alle år. 

-Har sittet i NKK's Jakthundkomitè for gruppe 3 og 4 i -16 og -17. 

-Sitter i Jakthunddivisjonen som rep for Dachs. 

-Har vært representant for NKK i FCI Commision for Earth dogs -18 og -19. 

-Har stilt dachshunder på alle prøveformer, og oppnådd 1. premie på både drev, hi, og spor, 

og championater på noen av dem, både norske, og nordiske.  

-Har stilt mange raser på utstilling, men mest dachshunder til et utall BIS, og 

Gruppeplasseringer. Har oppnådd div utst.championater i flere land. 

-Hadde den første «årets utstillingshund» på Dachshund Korthåret, når NKK startet den 

kåringen. 

-Tildelt utmerkelsen «Blånåla» i NDF. 

-Viltsporoppdretterprisene bronse, sølv, og gull. 

-Viltsporavlspriser på flere hunder. 

-Har trent, og stilt elghunder (NEG) på løshundprøver til flere 1-premier, og til BIR på 

utstilling.. 

-Har drevet oppdrett av dachshunder siden 1992 under kennelnavnet Jegerbo. 

-Oppdretter av den første dachsen som oppnådde alle 4 Norske championater. (Utst. Drev. 

Hi, og Spor) 

-Har vært aktivt med og arrangert hundeutstillinger for Dachshundklubber, JFF, og NKK 

mange ganger. Og i tillegg et utall sporprøver..... 

-Har vært instruktør på div hundebaserte kurs gjennom mange år. Hovedsakelig 

ettersøk/spor, men også aversjon, dressur, ringtrening osv. 
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Rita Wilberg 

 

PRESENTASJON AV: RITA TILLEY WILBERG 

Mitt navn er Rita Tilley Wilberg 

Jeg er tannlege av yrke og jobber i Tanngarden AS på hjemstedet mitt som er Sørumsand. 

I det meste av mitt voksne liv har jeg vært politisk aktiv i min hjemkommune. Jeg har også innehatt 

flere verv i den norske tannlegeforening, blant annet leder av etisk råd i 8 år. 

Jeg er meddommer i tingretten og også jurymedlem i lagmannsretten. 

Min første Corgi fikk jeg i 1973. Sammen med min mann og datter driver jeg oppdrett av Welsh Corgi 

pembroke med kennelnavnet Siggen. Vi er spesielt opptatt av stumphale avl og har oppdrettet 

hunder med kort hale som har blitt champions i rasens eget hjemland, samt i USA, Australia, 

Russland, Israel, Filippinene, Sør-Amerika og i mange europeiske land. 

Jeg har fire barn, alle har hund, og ni barnebarn.  

Fire generasjoner i vår familie har vært/er pembroke eiere. 

Fra min hunde-CV kan nevnes i stikkords form: 

En av stifterne av Lakselv (nå Porsanger) hundeklubb i 1974/75  

Autorisert ringsekretær i NKK (Norsk Kennel Klub) 1977- 

NKKs dommerelevkurs 1981. 

Mangeårig medlem av redaksjonsstaben for Norsk Welsh Corgi (NWCK) klubbs medlemsblad 

Corgipost 1976-1978, 1999-2007 

Revisor i NWCK: 1996-2000 

Mangeårig medlem av utstillingskomiteen i NWCK, sekretær 2007-2013 

Hovedstyremedlem i Norsk Kennel Klub 2010-2012 

Medlem av styringsgruppen for Europavinner utstillingen som NKK arrangerte i Lillestrøm i 2015. 

Medlem Disiplinærkomiteen i NKK 2013-15 

Leder NWCK 2013-2018 

 

Utmerkelser: 

2002 : Norsk Kennel Klubs oppdretterpris.  

2007:  NWCKs ”Den kuperte hales orden”  
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Hans Einar Enoksen 

PRESENTASJON AV: HANS EINAR ENOKSEN 

 

PRIVAT: 
Samboer og fire barn 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
-Styremedlem i Salten Fuglehundklubb 2007-2009. 
-Leder i Salten Fuglehundklubb 2009-2010 & 2011-2013. 
-Utstillingsleder for klubbens utstilling i 2009-2012. 
-Prøveleder for høstprøver og vinterprøver (Saltfjellprøven)  
-Styremedlem Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) 2013-2017 
-Styreleder Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) 2017- DD 
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 
Utstillinger 
Jaktprøver 
Apportprøver 
Instruktør/sensor dommerutdanning 
Instruktør ifm kurs av fuglehunder 
Aktiv som dommer på jaktprøver og apportprøver 
 
AUTORISASJONER: 
FKF Fase 1 instruktør   2009 
FKF Fase 2 instruktør   2010 
Aversjonsinstruktør     2012 
Apportprøvedommer  2017 
Jaktprøvedommer        2015 
 
YRKESLIVET: 
Jobber i Luftforsvaret som driftsleder for daglig drift av F-16 jagerfly ved Bodø 
Hovedflystasjon. 
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Domsutvalget  

Tarja Aabø 

 

PRESENTASJON AV: TARJA AABØ 
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Bjørg Andreassen 

PRESENTASJON AV: BJØRG ANDREASSEN 

 
Litt om meg selv og min hunderelaterte virksomhet, samt litt om min yrkesaktive bak-grunn: 
 
HUND PRIVAT: 
- Jeg vokste opp med jakthund i barndomshjemmet. 
- Fikk min første Berner Sennenhund i 1988. 
- Hadde mitt første Berner Sennenhund kull i 1990. Totalt har jeg hatt 14 valpekull. 
- Har pr. i dag 10 Berner Sennenhunder, 3 hjemme og resten på fôr eller i felles eie. 
- Hadde også en Cocker Spaniel fra 1996 til 2010 
 
VERV INNEN HUNDEMILJØET: 
- Styret NKK Region Rogaland fra 1995. Styremedlem, nestleder og leder siden 2006. 
- Representant i NKK’s representantskap (RS) fra 2001 og er det fortsatt.  
- Medlem av NKK’s Disiplinær Komité fra 2015 til 2018. 
- Varamedlem i Domsutvalget i NKK fra RS 2018. 
- Styret i Sør-Rogaland Brukshund Klubb fra 2007. Vara, nestleder og så leder fra 2009 - 2017. 
- Styret i Norsk Berner Sennenhundklubb fra 2005 til 2013, nestleder i 4 år og varamedlem i 4 år. Gikk 

inn igjen i 2017 som sekretær. Videre som varamedlem fra årsmøtet i 2019. 
- Var med å starte og var leder av sunnhetskomiteen i Norsk Berner Sennenhundklubb fra 2005 - 

2010. 
 
ARRANGEMANGS LEDELSE/DELTAGELSE I HUNDEMILJØET: 
- Har vært ansvarlig for utstillingen til Norsk Berner Sennenhundklubb avd. Rogaland fra 1992   t.o.m 
2016. 
- Har også vært ansvarlig for NBSK Rogalands del av Vestlandsspesial de årene den har vært arrangert. 
- Delaktig i utstillingskomiteen i Sør-Rogaland Brukshund Klubb (Jær-Utstillingen) siden 1996 og hatt 

ansvar for utstillingen siden 2011. 
- Teknisk arrangør for NKKs Internasjonale utstilling i Rogaland fra 1995 t.o.m. 2010 og overtok hele 
ansvaret for NKKs Internasjonale utstilling i Rogaland fra 2011. 
- Har hatt ansvar for NKK Region Rogalands Valpeshow siden 1996 og har det fremdeles. 
- Har hatt ansvar for DogArra, og dommerinvitasjoner for alle utstillingene, mer eller mindre hele 
tiden.   (Inviterer dog ikke dommere til NKKs Internasjonale utstilling) 
- Har holdt flere kurs opp gjennom tidene, bl.a. "Kurs for utstillingsarrangører" 
- 2 av mine hunder har vært ukentlige besøkshunder på et sykehjem i Stavanger siden 2007. 
 
AUTORISASJON: 
- Autorisert ringsekretær siden 1997. 
 
YRKESLIVET: 
- Ansatt i oljerelatert virksomhet i over 40 år. 
- Pensjonert fra Aibel AS 1. juni 2017 der jeg var ansatt som overingeniør innen rør disiplinen. 
- Var der leder av ingeniør organisasjonen NITO i Aibel AS med ca. 900 medlemmer. 
- Har sittet i styret i NITO avd. Rogaland i en periode. 
- Satt som ansatt representant i styret i Aibel AS de 4 siste årene jeg var yrkesaktiv. 

 
 

Dato: 25/01-2018 
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Stein Wahlstrøm 
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Patrick Oware 

PRESENTASJON AV: PATRICK OWARE 
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Ankeutvalget  

Harald Bruflot 

PRESENTASJON AV: HARALD BRUFLOT  

 

 

PRIVAT: 63 år. Gift, to voksne barn som har flyttet ut og 4 barnebarn. Har for tiden 2 

Kleiner Münsterländere som benyttes aktivt til jakt. Den ene av hundene er NUCH, NJCH 

og NJ(K)CH. Innehar Kennel Guibekken og driver småskala avl på Kleiner Müsnterländer 

 

VERV INNEN HUNDESPORT: Er medlem i NKK Ankeutvalget. Er for tiden nestleder i Norsk 

Münsterländer Klubb (NMLK). Var tidligere medlem av NKK Appellutvalg. Har tidligere 

også vært medlem i NKK HS (5 år).  

I en periode før HS var jeg leder av NMLK og var da også leder av FKF sitt Raseklubb 

Utvalg.  

  

ARRANGEMENT DELTAKELSE: 

Stiller på en del jaktprøver og utstillinger. Dokumentasjon av hundenes bruks- og 

eksteriørmessig egenskaper anser jeg som viktig. 

Har som best oppnådd en 6VK Finale på NM Skog i 2017.  

AUTORISASJONER: 

Er autorisert som Fase I og Fase II instruktør  

  

YRKESLIVET: 

Jobber som prosjektleder i IFS Nordics. Driver der med større IT- og Systemleveranser 

primært til kunder i Norden.  
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Nina Skjelbred 
 

PRESENTASJON AV:   NINA SKJELBRED        

 

PRIVAT: 
51 år gammel, bosatt i Stokke. 
 
YRKESLIVET: 
Utdannet Cand. Philol. med fagene engelsk, nordisk og anvendt lingvistikk. 
Jobber som lektor i engelsk og norsk ved Sandefjord videregående skole. 
 
ORGANISASJONSERFARING: 
Leder av dyrevernnemnda i Vestfold. Oppdrag innebærer blant annet oppfølging av 
bekymringsmeldinger. Vant til å håndtere sensitiv informasjon. 
 
VERV INNEN NKKS KLUBBER, FORBUND OG REGIONER: 
Erfaring inkluderer blant annet: 
Tidligere leder av Norsk Retrieverklubb, avdeling Vestfold 
Styremedlem av Norsk Retrieverklubb, avdeling Vestfold 
Medlem av jaktkomiteen, Norsk Retrieverklubb lokalt og sentralt 
Medlem av utstillingskomiteen, Norsk Retrieverklubb lokalt og sentralt 
Medlem av valgkomiteen, Norsk Retrieverklubb, lokalt og sentralt 
Medlem av avls-/raserådet for flatcoated retriever 
Medlem av appellutvalget i NKK 
Varamedlem av ankeutvalget i NKK 
 
 
ERFARING INNEN HUNDESPORT: 
Autorisert eksteriørdommer for retrieverrasene 
 
 

Jeg samtykker i at denne informasjonen blir delt i forbindelse med RS 2019 
 
Nina Skjelbred 
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Lovkomiteen 

Anne Cathrine Frøstrup 

PRESENTASJON AV:   ANNE CATHRINE FRØSTRUP        

 

 

 

 

 

PRIVAT: 
Hatt fuglehunder siden 1986, bor på Hønefoss, innehar kennelnavnet Sønnanåen, og er 
medlem i flere fuglehundklubber, bl a NESK. 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: har vært varamedlem NESK, var medlem/leder av tidligere 
lovkomite i NKK som fremsatte forslag om nye lover og som ble vedtatt 2009(?), medlem 
av nåværende lovkomite siden oppstart. Leder Disiplinærråd FKF. 
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE:  
 Vært aktiv på jaktprøver og utstillinger siden 1998 
 
AUTORISASJONER: 
Planlegger å ta NKKs instruktørkurs 
 
YRKESLIVET:   
Jurist av utdannelse, vært dommer/ domstolleder i Oslo skifterett og byskriverembete, 
dommer i lagmannsretten, tinglysingsdirektør, har vært og er Kartverkssjef for Staten 
kartverk siden 2008, ledet arbeidet med  2 NOU (Norges offentlige utredninger), en om 
politireformen (fremtidig organisering av særorganene) og en om varsling.  Mekler hos 
Riksmekleren og assisterende Riksmekler. Oppnevnt som grenseoverkommissær for å gå 
opp grensen mellom Norge og Sverige. Tidligere hatt en rekke styreverv i frivillige 
organisasjoner (Skiforeningen og Oslo Omegn Turistforening), offentlig og privat sektor, og 
vært medlem av flere offentlige råd og utvalg. Jeg har vært leder for 
Advokatbevillingsnemnden. Jeg er nestleder i styret i Helse Sørøst RHF, og jeg sitter i 
styret i Ringerike Næringsforening. 
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Per Arne Flatberg 
 

PRESENTASJON AV: PER ARNE FLATBERG   

 

PRIVAT: 

Jeg er 54 år, og bor i Bergen med vår Irske ulvehund. Jeg er et utpreget 

organisasjonsmenneske og har blant annet hatt verv i Norges Fotballforbund, Kirkens SOS, 

Sportsklubben Brann og Norsk Supporterallianse. 

Nå er jeg fotballdommer på breddenivå og medlem i Norges Fotballforbunds ankeutvalg. 

 

VERV INNEN HUNDESPORT: 

Sekretær Irsk Ulvehundklubb Norge 2012-2013 

Leder Irsk Ulvehundklubb Norge 2013-2017 

Medlem NKKs lovkomite 2018- 

Medlem NKKs Brukerutvalg IT 2017- 

Redaktør i «Ulvehunden» 2016- 

Leder Helsekomiteen Irsk Ulvehundklubb Norge 2013- 

Leder styringsgruppen for «The Irish Wolfhound Database» 

 

ARRANGEMENT DELTAKELSE: 

 

AUTORISASJONER: 

YRKESLIVET: 

Jeg arbeider som konsulent med databaseutvikling, webproduksjon og universell 

utforming som spesialområde. 
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Haakon Helsvik 

PRESENTASJON AV: HAAKON HELSVIK 

 

PRIVAT: 
 
Advokat md over 30 års praksis. 
I en lengere periode har jeg vært medlem i disiplinærutvalget for advokater og 
spesialenheten for politisaker. 
 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
 
Vært rennleder for Finnmarksløpet og leder av Vest- Finnmark Fuglehund klubb 
 
 
 
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 
 
Har 2 redningshunder og deltatt i i Finnmarksløpet for sledehunder. 
Deltatt på jaktprøver mange ganger med egne fuglehunder. 
 
AUTORISASJONER: 
 
 
 
YRKESLIVET: 

 
Ansatt i Advokat firmaet Håkon Helsvig AS i Alta 
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Tom Rune Lund 

PRESENTASJON AV: TOM RUNE LUND 

 

PRIVAT: 
 
Mitt navn er Tom Rune Lund født 15.06.1950. 

Gift med Eva Maria Lund og har 3 barn som alle har flyttet ut 

Har hatt 7 stk. Finsk Spets siden 1985 og brukt de aktivt både på utstillinger og jakt. 

Alle har vært jaktprøvepremiert og utstillngschampioner både norsk og internasjonalt. En av disse blei 

norsk mester i jaktprøve 2 ganger etter hverandre (2007 og 2008). 

Har nå en 2 år gammel Finsk Spets, Røjbackens Eiko, som allerede er Njuch Norduch og NV 18. Han er 

også kvalifisert til Norsk og Nordisk mesterskap 2019 

Jeg er også leder av Lørenskog SportsSkyttere og har hatt dette værvet i 12 år. 

 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
Jeg er leder av Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets og har vært det nå i 6 år. Vi samarbeider 
med Sverige og Finland om felles avlskrav og jaktprøveregler i det nordiske samarbeidsrådet for Finsk og 
Norrbottenspets 
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 
 
AUTORISASJONER: 
 
YRKESLIVET: 
Jeg er utdannet stålkonstruktör med fagbrev og ingeniör fra Oslo Tekniske skole 

Avtjente militärtjeneste i forsvaret som fallskjermjegersoldat i 1971/72 

I 1979 begynte jeg som lokføreraspirant i NSB og lokfører 1981. 

Har i perioden mellom 1981 og 1995 videreutdannet meg med div. fagoppläring så som 

Prosjektledelse, kvalitetsrevisjoner, Kurs i risikoanalyser ved Det Norske Veritas, Kurs 

kvalitetssystemer basert på NS-ISO 9000 og 9001 serien. Kurs i RAMS(realiability-Availybiliti-

Maintenance-Security) Kurs i RAMS, metoder og teknikker for sikkerhet og pålitlighetsstyring. 

I 1995 begynte jeg i AS Gardermobanen senere Flytoget AS. 

Der hade jeg ansvaret for uttesting av Infrastruktur og de ny Flytogene, ansettelse av driftspersonale, 

Lokomotivförer, ombordpersonale og vedlikeholdspersonale. Samt etablering av driftskonseptet for 

bruk av flytogene. 

I 2016 og frem til jeg gikk av med pensjon i 2018 var jeg prosjektleder for anskaffelse av Nye Flytog 

som ble bestilt fra Spansk Leverandör CAF. 

I min karriere både i NSB og Flytoget har jeg jobbet mye i forskjellige land i Europa og er vant med  

forskjellige kulturer. 

 
 
 
 

 


