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Representasjonsmøtets ordfører 
Silje 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  -  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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Nils Erik Haagenrud 
 

Sittende RS-ordfører – ikke på valg 

 

  



 
 

side 6 
 

 

Representasjonsmøtets varaordfører 
Silje 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  -  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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Christine C. Løken Sonberg 
 

PRIVAT: 
Gift med Bjørn Erling Løken Sonberg 
 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
Mens bosatt i Belgia: 
Leder VVDH KG Meerhout 
Leder VK VVDH 
Medlem: VVDH HS 
 
I Norge: 
Medlem av NKKs NSU 
Medlem av NKKs standardkomite 
Tidligere leder av Norsk Mopsklubb 
Leder av Autoriserte Hundedommeres Forening AHF 
Medlem utstillingskomiteen Norsk Welsh Corgi Klubb 

 
 

AUTORISASJONER: 
Eksteriørdommer  
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Hovedstyret 
Tom Øystein Martinssen 

 

PRIVAT: 
65 år, gift med Wenche 
To voksne barn, og tre Riesenschnauzere.  Vi har drevet aktiv med eget hundehold siden 1976, 
med et opphold på ti år som skyldes allergi . 
Har tidligere hatt fuglehunder, Vorsteher og Pointer, og har nå 17 år med minst en Riesen 
schnauzer som familiemedlem. 
Jeg er utdannet økonom. 
 
 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
Leder av hundeklubber, tillitsverv i Norges Hundekjørerforbund, medlem av regionstyret i NKK 
Hedmark/ Oppland. Medlem av NKKs Hovedstyre fra 2013. Hovedstyrets leder fra 2014- 2018. 
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 
Jaktprøver med fuglehunder, hundekjøring, og utstillinger med alle hunder. 
Dugnadsarbeid i forbindelse med disse. 

 
 

AUTORISASJONER: 
Ingen i hundeverden. 
 
 
YRKESLIVET: 
Jeg har lang toppleder erfaring både fra media, i 20 år og 10 år som daglig leder i et mellomstort 
advokatfirma, med  25 ansatte. 
Jeg er nå arbeidene styreleder i flere selskaper, blant annet inn it/ digital sikkerhet, entreprenører, 
oppmåling/arealplanlegging. 
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Eivind Mjærum 
 

PRIVAT – UTDANNING og YRKE: 
Høyeste utdanning: 
Utdannet ved Norges miljø- og biovitenskapelige inuversitet 
Befalskolen for feltartilleriet 
 
YRKE: 
Har bla arbeidet ved NMBU, Koordinering av forskning 
Forsvaret, måletroppsjef 
Vært generalsekretær i Norske 4H 
Annen relevant erfaring: Medlem av kommunestyret og formannskap. 
Leder av Hobøl Frivilligsentral 
FN – FAO (korte ekspertoppdrag) Nordiske og europeiske paraplyorganisasjoner 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
Leder av NKKs HS, nestleder, leder av NKKs Sunnhetsutvalg m.m 
Leder av Norsk Retrieverklubb 
Leger av Norsk Shibaklubb (nå Japansk Urhundklubb i Norge 
Nestleder i Norsk Polarhundklubb 
Leder NKK region Østfold 
Leder Follo Brukshundklubb 
 
ARRANGEMENT DELTAGELSE: 
Svært mange i regi av NKK, NKU, FCI mm 
Holdt en rekke kurs 
 
AUTORISASJONER: 
Har vært eksteriørdommer for Gruppe 5 og de fleste innen Gruppe 8, og tre raser i gruppe 1. (ca. 
100 raser) 
 
ANNET: 
Har mottatt NKKs gullmerke 
Har mottatt NKKs oppdretterpris 
Har sammen med min kone Grete Sofie oppdrettet nær 150 champions, fordelt på rasene golden 
retriever, samojedhund, shiba og clumberspaniel 
Er aktiv jeger, spesielt klovvilt, har også vært ettersøksekvipasje i kommunal regi. 
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Nils Erik Haagenrud 
 

PRIVAT: 
Gift 2 barn og 2 herlige barnebarn 
Er oppvokst med hunder jakt. Har hatt Norsk elghund grå og Welsh Corgi siden jeg flyttet ut av 
barndomshjemmet, men i dag er Corgien byttet ut med Pointer. Kennelnavn Elgbua, men noen år 
siden siste valpekull. Bor på en skogeiendom i Trysil. 
 
Leder i Norsk Brannbefals Landsforbund og styremedlem i Federation of the European Union Fire 
Officers Associations fra 2008-d.d. 
 
Leder av viltstellområde Øvre Væråa 
 
Styreerfaring fra AS, Cluster, osv. 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
Styre og leder av Hedmark elghund klubb 
Leder av Norske Elghundklubbers Forbund i to perioder 
Styremedlem og leder i hovedstyret Norsk Kennel Klub i over 10 år. 
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 
Oppnevnt fra DSB/ dep i nasjonale komiteer innenfor redningstjenesten. Deltatt på nasjonale og 
europeiske prosjekter i jobb sammenheng.  

 
AUTORISASJONER: 
Gruppe 5.1 jagendespisshunder 
Jaktprøve elghund løshund. 
 
YRKESLIVET: 
Luftforsvaret 6år 
Brann og redningstjenesten fra 1986-d.d. 
Forskjellig type stillinger i Frogn Kommune, Elverum kommune, Midt-Hedmark brann og 
redningsvesen, Fredrikstad kommune og Rogaland brann og redning IKS.  
I dag brann og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS, som er Norges største 
interkommunale brann og redningsvesen med 460 ansatte. 
 
Nasjonal lederstøtte skogbrann siden 2008. 
 
Norges brannskole undervisning i ledelse og skogbrann nasjonalt. 
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Per Arne Flatberg 
 

PRIVAT: 
Jeg er 56 år, og bor i Bergen med vår irske ulvehund. Jeg er et utpreget organisasjonsmenneske og 
har blant annet hatt verv Norges Fotballforbund, Kirkens SOS, Sportsklubben Brann og Norsk 
Supporterallianse. Jeg har bred erfaring fra styrearbeid og kontrollarbeid i både små og store 
bedrifter og organisasjoner. Både innenfor fotball og hund har jeg vært aktiv bidragsyter i større 
internasjonale prosjekter. 
 
Utenfor engasjementet med hund, er jeg nå medlem i Norges Fotballforbunds ankeutvalg, og 
styremedlem i Sportsklubben Brann. Jeg er også engasjert på styrenivå i lokalt politisk arbeid. 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
Sekretær Irsk Ulvehundklubb Norge 2012-2013 og 2020- 
Leder Irsk Ulvehundklubb Norge 2013-2017 
Medlem NKKs lovkomite 2018-2019 
Medlem NKKs Brukerutvalg IT 2017- 
Redaktør i «Ulvehunden» 2016-2020 
Leder Helsekomiteen Irsk Ulvehundklubb Norge 2013-2020 
Leder styringsgruppen for «The Irish Wolfhound Database» 2015- 
 
YRKESLIVET: 

Jeg arbeider i dag som konsulent med databaseutvikling, webproduksjon og universell 
utforming som spesialområde. Jeg er utdannet typograf, og har arbeidet i og med 
mediabransjen i mange år, først med produksjon, og siden som konsulent med vekt på 
brukerstøtte og opplæring. I storparten av mitt yrkesliv har jeg vært i ledergruppen 
og/eller styret i bedriftene jeg har arbeidet i.  
2016- Daglig leder i Snasent 
2008-2016: Partner og konsulent hos Palografen 
2002-2008: Konsulent og med i ledergruppen hos Office Line EDBergen 
1999-2002: Avdelingsleder i Heliogruppen Bergen, med i ledergruppen nasjonalt 
1993-1999: Daglig leder i Support Plus 
1991-1993: IT-ansvarlig og macoperatør hos MK Bergen Reklamebyrå 

 
VERV UTENFOR HUNDESPORT: 

2021-: Styremedlem i Sportsklubben Brann 
2013-: Medlem ankeutvalget Norges Fotballforbund 
2011-2017: Medlem av kontrollkomiteen Sportsklubben Brann 
2007-2013: Nasjonal kampdelegat Norges Fotballforbund 
2007-2011: Leder av kontrollkomiteen Norsk Supporterallianse 
2001-2006: Styremedlem Norsk Supporterallianse 
1998- : Frivillig medarbeider i Kirkens SOS i Bjørgvin. I 2005-2012 gruppeveileder. 
Medarbeiderrepresentant i styret 2010-2012 
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Dag Inge Bruflot 
 

Privat: 
Pr i dag er jeg medlem av Norsk Engelsk setter-klubb, Vestlandets fuglehund-klubb og Øystre 
Slidre Jeger og Fiskeforening ØSJFF (NJFF). Hvor jeg er leder for fuglehund-gruppa. Forøvrig en 
forening som har stort fokus på rekruttering og aktivitet. I tråd med det som har vært min 
motivasjon for mitt og familiens formål med hund – rekruttering, bruk og kvalitet. Med 
jakthund som mitt og vårt fokus, og fuglehunder spesielt. Samarbeider godt med de ulike 
fjellstyrene og grunneierlag i Valdres samt beitelagene her. 
Har hatt fuglehund for jakt og prøver siden 1990. Flere raser, dog med et lite opphold når 
barna var små (1994-1998). I perioden har jeg også vært medlem hos NGK, Randsfjord 
Fuglehund-klubb, Buskeruds jeger og fiskeforening. Var bosatt i Asker og Lierskogen siden 
1986 og fram til 2015. er godt kjent med ulike problemstillinger og muligheter ved hundehold 
i bynære strøk. 

 
I foreningsarbeid er jeg opptatt av samarbeid og dialog for å styrke kvalitet, kompetanse og 
bredde ved bruk av hund til jakt og fritid. Både administrativt og markedsmessig. Etisk høy 
standard og går ikke på kompromiss med lover, regler og føringer. Kan gjerne utfordre 
disse for forbedring. Opptatt av forebyggende redusert risiko for forretning- / 
foreningstvister. 
Strategisk dyktig ift «veivalg», og gjennomføring for felles mål. Identifiserer meg lett med 
overordnede visjoner, misjon og strategier, og er lojal mot disse. Stor evne til å se 
helhetsbilder uavhengig av egeninteresse. 

 
Generelt aktiv innen frivillig arbeid og yrke. Både som dirigent, bedriftsleder, utøvende 
musiker (fritid) styreverv og rådgivende deltager for ulike bedrifter og andre. I tillegg til jakt 
og helårs bruk og tid med hund. 

 
VERV INNEN HUNDESPORT: 

Leder av fuglehund-gruppa i ØSJFF – Øystre Slidre jeger og fiskeforening 
 
ANDRE VERV : 

En del styreverv opp gjennom: 
Acer Computer Norway AS 1998 -2012, Kontorfellesskapet 1724, Skaperkraft Valdres 
(styreleder) Chili Software og en del advisory board. 

YRKESLIVET: 
Næringsutvikler, Daglig leder, Project manager, økonomisjef, personalsjef, adm.sjef, Business 
controller, regnskapsleder 
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Linda Stensrud 

 

PRIVAT:  
Bor i Mjøndalen. Jobber til daglig i NORPEC som vern og kontrollanlegg spesialist. Har en Mudi på 3 
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, Geilo agilityklubb og 
Klubben for Ungarske vakt-og gjeterhundraser.  
 
VERV INNEN HUNDESPORT:  
Hokksund & omegn hundeklubb: Leder i 11 år, styremedlem i 2. Leder av ag komiteen i 13 år. 
Leder av rallylydighetskomiteen i 2 år etc.  
NKK region Buskerud: Leder i 7 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 6 år  
Disiplinærkomiteen: Medlem 2 år, vara 2 år.   
Hovedstyre: Vara 1 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 Agility EO i Frankrike 2016  
RS representant i årene som leder og nestleder i region Buskerud.   
 
AUTORISASJONER:  
Trinn 1 instruktør  
Trinn 2 agility instruktør.  
 
YRKESLIVET:  
Des 2019- NORPEC vern og kontrollanlegg spesialist  
2008 – des 2019  Jacobsen Elektro som vern og kontrollanlegg spesialist.  
2003-2008 – EB Nett 
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Magnus Ånsløkken 
 

PRIVAT: 
 
Hei, jeg heter Magnus Ånsløkken og er 40 år gammel. Gift med Solveig og har ett barn. Vi er bosatt 
på et tidligere småbruk i Skiptvet i Østfold, sammen driver vi et lite oppdrett av labrador retriever. 
Vi er opptatt av å kombinere bruks og jaktegenskaper med et funksjonelt og friskt eksteriør. Motor 
og karosseri må stå til hverandre. Hundene våre er først og fremst sosiale familiemedlemmer, men 
brukes så ofte vi kan på jakt som apportører og stilles jevnlig på jaktprøver og på utstillinger.  
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
 
Aktive: 
 
2016 - Styremedlem og nestleder i Norsk Retrieverklubb  
2016 - Medlem i dommerkomiteen for jaktprøver i Norsk Retrieverklubb  
 
Tidligere ulike verv innen styrer og komiteer på avdelingsnivå og den sentrale jaktkomiteen i Norsk 
Retrieverklubb.  
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 

 
Deltaker, prøveleder og dommer på jaktprøver for retrievere.  
 
AUTORISASJONER: 
 
Jaktprøvedommer B-prøve, Working Test og praktisk jaktprøve for retrievere.  
 
YRKESLIVET: 
Yrkeskarriere primært fra Forsvaret med utdanning fra befalsskole og Krigsskolen med 
spesialisering innen blant annet hundetjeneste. Som nestkommanderende ved Forsvarets 
Hundeskole fikk jeg god erfaring med den profesjonaliserte delen av «hundeverdenen» og har en 
god ballast fra et internasjonalt hundemiljø innen både avl, utvikling, kvalitetssikring og 
optimalisering.  
Har siden 2017 vært ansatt i Tolletaten og har i dag stilling som seksjonssjef i Grensedivisjonen.  
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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 
var også kvalifisert til Norsk og Nordisk mesterskap 2019 
For tiden har jeg en 6 måneder gammel Finsk Spets og en 5 måneder gammel Norrbottenspets  
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 7 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 stålkonstruktør med fagbrev og ingeniör fra Oslo Tekniske skole 
Avtjente militærtjeneste 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. fagopplæring 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 nye Flytogene, ansettelse av 
driftspersonale, Lokomotivfører, 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. 
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Svein Nilsen 
 

Hundebakgrunn: 
• Hatt schæferhund siden 1990 
• Oppdrett siden 1993 under kennelnavn Bukkesti 
• Leder av norsk schæferhund klubk avd indre Østfold siden 1998-2021 
• Hatt verv i Brukshundgruppa 
• Er i dag leder av Valgkomiteen i Norsk Schæferhund klubb 
• Styremedlem og Nestleder i NKK region Østfold 3 perioder 
• Styremedlem i Hovedavlsrådet i Norsk Schæferhund klubb 
• Autorisert ringsekretær 
• Godkjent figurant mentaltester 
• Testleder på mentaltester 
• Dommer på schæferhund utstilling etter tysk mønster 
• Avlskåringsdommer 
 
Verv innen hundesporten:  
 
Jeg har arrangert utallige mentaltester, bruksprøver, LP stevner og utstillinger (FCI og utstilling 
etter tysk mønster), samt kurs av alle slag.  
Arrangert valpeskuer for alle hunderaser.  
Vært leder av komité for arrangementet Norsk Vinner for schæferhunder 2 ganger. 
 
Yrke: Driftsleder 
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Bente Liberg 
  

PRIVAT: 
• Bor i Oslo 
• Har to hunder, amerikanske cocker spaniels, en pensjonist på 11 og en aktiv agility tispe på 

3,5 år 
• Aktiv i Agility siden 2013 
• Har gått mange kurs og testet andre hundesporter, som spor, rundering, smeller og rally 

lydighet 
 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
Agility komiteen i Stovner Hundeklubb 
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 
Arrangement komite på Norwegian Open de siste 4 arrangementene, med hovedansvar for 
påmeldinger og resultater.  
 
 
AUTORISASJONER: 
Sertifisert førstehjelp og hjertestarter instruktør (PADI) 
 
 
YRKESLIVET: 

• Jobbet hele mitt aktive arbeidsliv i IT bransjen, først som infrastruktur konsulent og senere 
som leder 

• Vært med på å starte Crayon, som i 2002 var 12 medarbeider og i dag er over 2000 ansatte 
i 35 land og 50 lokasjoner. 

• Har i dag stillingen COO i Crayon Group, som er konsernselskapet i Crayon. 
• Mitt ansvar er Global HR, rekruttering og den operative delen av Crayon.  I tillegg jobber 

jeg med handlingsplaner og strategi, samt implementering i alle våre selskaper globalt. 
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Geir Ottesen 
 

PRIVAT: 
Lykkelig gift med en agilitydommer, og har tre Sheltier, Moro, Glede og Skøy. 
Er 64 år. Bor i Oslo. 
 
 
 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
Sitter som leder av region Oslo og Akershus. 
Sitter som leder av Norsk Shetland Shepdog klubb. 
Har hatt verv som: 
10 år i valgkom. For RS, hvorav 6 år som leder. 
Sittet i KG for agility. 
Vært leder av atferds gruppa til NKK gjennom flere år. 
Vært landslagsleder for både lydighet og agilitylandslagene. 
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 
Vært med å avholde div. konkurranser og NM. 
Vært speaker på mange konkurranser og NM og Nordiske konkurranser. 
 
AUTORISASJONER: 
 
Er trinn 3 instruktør agility. 
 
YRKESLIVET: 
Er utdannet elektriker med utvidet fagfelt innen VVS. 
Har takket ja til AFP, og har det nå slik at jeg rekker alle mine fritidsaktiviteter som hovedsakelig 
dreier seg om hund. 
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Vidar Grundetjern 
 

PRIVAT: Født i 1959, Gift og har 2 voksne døtre. 
 
VERV INNEN HUNDESPORTEN: 

• Leder Norsk Kennel Klubs valgkomite 2015 – 2016 
• Æresmedlem Norsk Retrieverklubb, 2016 
• Leder Norsk Retrieverklubb 1999 – 2004 
• Leder Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland, 1985 – 1990 
• Lydighetsinstruktør 1978 
• Formann Vennesla Hundeklubb 1975 

ARRANGEMENT DELTAGELSE: 
• Aktiv utstiller siden 1975 
• Var aktiv på jaktprøver med retriever 1980 – 1995 

AUTORISASJONER: 
• Eksteriørdommer 1998 og dømmer i dag hele gruppe 4, 7 og 8. 
• Ringsekretær 1981 
• Lydighetsinstruktør 1978 

YRKESLIVET: 
• 2017 -   Selvstendig «altmuligmann». 
• 2010 – 2017 Daglig leder, Forus Trav as, Rexen Restaurant & Catering as  

og Rogaland Travselskap 
• 1991 – 2010 Data og IT-Sjef, Norsk Kennel Klub 
• 1981 – 1991  IBM, Salg og systemkonsulent 

ANDRE VERV: 
• Meddommer Gulating Lagmannsrett 2011 -> 
• Leder Sandnes Idrettsråd 2014 – 2017 
• Styremedlem Equus Informasjon og Media 2012 – 2016 
• Medlem Sandnes Bystyre 2008 – 2011 
• Medlem utvalg for byutvikling i Sandnes, 2008 – 2011 
• Delegat fra Sandnes i Kommunenes Sentalforbund 2008 -  2011 
• Domsmann i Jæren Tingrett 2004 -2011 
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Kontrollkomiteen 
Torunn Sørbye 

 

  PRIVAT: 
Oppdretter av Labrador retriever siden 1972. 
Har også eid og oppdrettet Cavalier king Charles spaniel og Chihuahua i mange år.  
Deleier av en Golden retriever og en Kleiner Münsterländer. 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
NKK 
Hovedstyremedlem i 6 år (2010 – 2016) 
HS-repr. i Sunnhetsutvalget   
HS-repr. i Særkomité for utstilling  
Medlem i Kontrollutvalget 
Medlem i Komité for 
hedersbevisninger Medlem i 
Ankepanel etiske grunnregler 

 
Norsk 
Retrieverklubb 
Leder (2 år) 
Styremedlem (8 år) 

  Leder/sekretær i Avlsrådet for labrador i en årrekke (1980- og 1990-tallet)  
Medlem i Raseråd for labrador gjennom flere år 
Mange forskjellige tillitsverv i NRK avd. Kongsvinger og avd. Oslo & omegn i en årrekke 

 
Norsk 
Miniatyrhundklubb 
Leder 3 år (1990-
tallet) Styremedlem 
(6 år) 

 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 

  Deltar aktivt på utstillinger, retrieverjaktprøver og blodsporprøver.  
  Har vært svært aktiv på lydighetsprøver og min første hund ble Nord LCH. 
  Deltar ofte på forskjellige kurs og seminarer. 
  Deltar på dommerkonferanser. 
 

AUTORISASJONER: 
Eksteriørdommer 
Jaktprøvedommer 
(retriever) 
Ringsekretær (1975) 
Godkjent jegerprøve 

 
YRKESLIVET: 
Veterinær av utdannelse.  
Kliniker både i stordyrpraksis og på smådyrklinikk. 
Veterinærmedisinsk sjef i legemiddelfirma. 
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Knut Arild Flatner 
 

PRIVAT:  
47 år gift og har i dag 4 Shih Tzu i kennelen. 
Fikk første Shih Tzu i 1989 og driver oppdrettet Bella Figura med ektefelle.  
 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: Nestleder i Norsk Shih Tzu Klubb. 
 
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: Er ivrig utstiller i inn og utland gjennom en årrekke. Har også vært 
med på å arrangere utstillinger gjennom min raseklubb. 
 
AUTORISASJONER: 
 
YRKESLIVET: 
Førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo. Utdannet dansekunstner med yrkeserfaring ifra hele 
Europa.  
 
Styreverv og andre verv:  
Kasserer og styremedlem samt tillitsvalgt for Forskerforbundet ved Kunsthøgskolen i Oslo. 
Nestleder/styremedlem i SUBJAZZ  
Styremedlem i Sankthansfjellet Borettslag 
Medlem av Innstillingsutvalget (IU)på Kunsthøgskolen 
 
 
Tidligere verv:  
Nestleder i NODA ( fagforbundet for Norske dansekunstnere) 
Styremedlem i NODA + AU medlem i NODA 
Styremedlem i PRODA ( Profesjonell dansetrening ) 
Storstyremedlem i NODA 
Styremedlem i Norbygata 44 Borettslag 
Medlem av sakkyndig komite ved Musikalteater Høgskolen 
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Tom Øystein Martinsen 
 

PRIVAT: 
65 år, gift med Wenche 
To voksne barn, og tre Riesenschnauzere.  Vi har drevet aktiv med eget hundehold siden 1976, 
med et opphold på ti år som skyldes allergi. 
Har tidligere hatt fuglehunder, Vorsteher og Pointer, og har nå 17 år med minst en Riesen 
schnauzer som familiemedlem. 
Jeg er utdannet økonom. 
 
 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
Leder av hundeklubber, tillitsverv i Norges Hundekjørerforbund, medlem av regionstyret i NKK 
Hedmark/ Oppland. Medlem av Nkks Hovedstyre fra 2013. Hovedstyrets leder fra 2014- 2018. 
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 
Jaktprøver med fuglehunder, hundekjøring, og utstillinger med alle hunder. 
Dugnadsarbeid i forbindelse med disse. 

 
 

AUTORISASJONER: 
Ingen i hundeverden. 
 
 
YRKESLIVET: 
Jeg har lang toppleder erfaring både fra media, i 20 år og 10 år som daglig leder i et mellomstort 
advokatfirma, med  25 ansatte. 
Jeg er nå arbeidene styreleder i flere selskaper, blant annet inn it/ digital sikkerhet, entreprenører, 
oppmåling/arealplanlegging. 
 

  



 
 

side 23 
 

Valgkomiteen 
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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Petter Steen 
 

PRIVAT: 
Gift med Anne Christine 
2 barn og 4 barnebarn 
 
3 engelske settere og 2 jack russel terriere 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
Styremedlem og nestleder Norsk Terrierklubb, ikke aktiv nå 
Styremedlem og nestleder Norske Dachshundklubbers Forbud, ikke aktiv nå 
Styremedlem Romerike Fuglehundklubb, ikke aktiv nå 
Medlem Av DUK i 4-5 år, ikke aktiv nå 
Medlem NKK Utstillingskomiteen og leder fra 2020 
Styremedlem i AHF 
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 
Utstillinger i inn og utland 
Prøver for stående fuglehunder 
 
AUTORISASJONER: 
 
Ekstriørdommer NKK fra 2000, dømmer raser i gr, 1,2,3,4,5,6,7,10 
Jaktprøvedommer for Stående Fuglehunder, FKF 
 
YRKESLIVET: 

 
Selvstendig næringsdrivende fra 2020 
Salgsjef Tree of Pets 2019-2020 
Salgsjef Salgscompagniet/Fellsekjøpet 2014-2019 
Salgsjef Premium Pet Products 1997-2014 
Servicesjef A-Møbler 1994-1997 
Hovedplanlegger Alcatel AS 1986-1994 
Befal Forsvaret/Hæren 1983-1985 
 
Økonom utdannet med Logistikk spesialisering 
Befalsutdannelse Forsvaret 
Wang Gymnas- Økonomi 
Øvrebyen Gymnas- Naturfag 
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Aase Jakobsen 
 

PRIVAT: 
Pensjonist.  Samboer. Voksent barn. 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
Leder NKK Troms og Finnmark 
Leder Tromsø HK 
Medlem i NKK-komiteen for Hederstegn 
Tidligere medlem av DK, Hederstegnkomiteen, Organisasjonskomiteen 1997-2007. 
Tidligere redaktør for Dalmatiner-Nytt (10 år) 
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 
Vært med og organisert alle utstillinger i Tromsø, arrangert av NKK og NKK TF, Tromsø HK, Norsk 
Dalmatiner klubb, siden 1989, samt en god del f.o.m. 1976. til 1989, samt en del utstillinger 
arrangert av Norsk Dalmatiner klubb. 
Hundens dag i Tromsø, Frivillighetens dag i Tromsø.  
Utstillingsleder for andre klubber 

 
AUTORISASJONER: 
Autorisert som dommer for deler av gruppe 2, deler av gruppe 5, samt gruppene 6, 7 og 8. 
 
YRKESLIVET: 
Pensjonist 
Tidligere daglig leder for MedieVekst, Office Manager TradeWinds USA, Regionsjef Dagens 
Næringsliv Tromsø, Fylkessekretær Troms Høyre, Markeds- og info.sjef Fokus Bank Tromsø (og 
tidligere Tromsbanken), Finanskonsulent Norsk Finans, lay-out-tegner/selger av annonser for 
avisen Tromsø og Nordlys.  
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Domsutvalget 
Brit H. Mathisen 

 

PRIVAT: 
 
Jeg har for tiden 4 hunder, 3 tollere (Nova Scotia Duck Tolling Retriever) og 1 labrador 
(jaktlabrador), som jeg trener i jakt og rallylydighet. Jeg er en aktiv deltaker i Norsk Retrieverklubb 
(NRK) avd Oslo, og det er først og fremst jakt som er min greie. I fjor var jeg så heldig å få stille 
med min labrador som apportør på fasan- og rapphønejakter i England, og det var en fantastisk 
opplevelse som skal gjentas så snart det er greit å reise igjen. 
 
Jeg driver også et lite oppdrett av toller under kennelnavnet Tigerstaden. 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
 
Jeg har tidligere vært nestleder og leder av NKKs Disiplinærkomite, og er for tiden medlem i NKKs 
Ankeutvalg. Fra 2012-2017 var jeg leder for jaktkomiteen i NRK avd. Oslo, og før det var jeg 
medlem av NRKs Raseråd for toller, og jobbet bl.a. med RAS for tollerne. 
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 
 
Har vært og er ivrig deltaker på utstillinger, rallylydighetsprøver og jaktprøver for retrievere. Har 
også forsøkt agility og vanlig lydighet, og blodspor. 
 
AUTORISASJONER: 
 
NKK instruktør trinn 1 
 
 
YRKESLIVET: 
 
Advokat MNA, cand.jur fra Universitetet i Oslo og J.D. with Distinction fra University of North 
Dakota. Ansatt som advokat i Indem Advokatfirma AS i Oslo. 
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Anette Jahr 
 

PRIVAT:  
Født 1967, samboer, 2 barn og p.t. 2 hunder (Yorkshire terriere). Har registrert kennelnavn og et 
lite oppdrett. Bor rett utenfor Oslo. 
 
VERV INNEN HUNDESPORT:  
Leder NKKs Appellutvalg 2012 - 2018, deretter leder NKKs Ankeutvalg  
Utvalgsmedlem: Revisjon av NKKs lover i 2016  
Utvalgsleder: Omorganisering av NKKs Disiplinærsystem + nye saksbehandlingsregler 2017. Leder 
for Norsk Yorkshire Terrier Klubbs avlsråd. (Ca 2012/13). Verv som rådgiver for Norsk Yorkshire 
Terrier Klubb mht organisatoriske spørsmål mv fra ca 2012 til d.d. 
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: Utstilling 
 
AUTORISASJONER: Ingen 
 
YRKESLIVET: Utdannet jurist. Tidl. advokat i firma innen Shipping/Offshore. Har også hatt egen 
advokatpraksis, forelest i jus på bla Universitetet i Oslo, arbeidet på Nordisk Institutt for Sjørett, 
publisert juridiske artikler m.v. 
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Ole Idar Løkken 
 

PRIVAT: 
Bosatt på hjemgården i Østre Gausdal, gift, 3 barn ( 15, 17 og 19), aktiv «birkebeiner», jakt, hunder 
og friluftsliv. 
 
YRKESLIVET: 
   2016-           Statskog SF 
          Eiendomsansvarlig 
 

2008-2016 Oppland fylkeskommune  
Næringsutvikling 
Prosjektleder 
Utmarksforvaltning 
Landbruk 
 

1999-2008 Gausdal kommune 
Landbrukskontoret for Lillehammer regionen 

1997-1999 Gausdal kirkelige fellesråd 
Daglig leder  

 
ORGANISASJONSERFARING: 

 
1999-2007 

 
Kommunestyrerepresentant, Gausdal kommune 

2009-2013 
2013-2015 
2009-2015 
2010- 
2014- 
2015 - 
2017- 
2018- 

Leder Gausdal skilag 
Styremedlem Gausdal skilag 
Fotballtrener i Gausdal fotballklubb 
Utvikler av eget tomtefelt på Skeikampen 
Styreleder i Skeikampen Eiendom 
Styreleder i Boligsameie i Oslo, Mariboesgate 7. 
Medlem i Disiplinærkommiteen i Norsk kennel klubb 
Nestleder i Gudbrandsdal elghundklubb 
VERV INNEN NKKS KLUBBER, FORBUND OG REGIONER: 
 

Medlem i Disiplinærkommiteen i Norsk kennel klubb 

Nestleder i Gudbrandsdal elghundklubb 

Jakthund dommer, elgjakt løshundERFARING INNEN HUNDESPORT: 

Drevet med elghunder siden 2001, innehaver av kennel Olabakken, nr.3 i 
bandhund NM 2008, pr.  nå 3 hunder i hundegården, 2 stk JCH løshund 
Jämthund. 

Utdannet løshund-dommer. 
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Bjørg W. Andreassen 
 

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 17 valpekull. 
- Har pr. i dag 7 Berner Sennenhunder, 2 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. Deretter medlem fra 2019. 
- 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 og er det 
fortsatt. 

- 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 og har det fortsatt. 
- 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 og har det fortsatt. 
- 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" 
- Mine hunder har vært ukentlige besøkshunder på et sykehjem i Stavanger siden 2007 og er det 
fortsatt. 
 
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. 
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Stein Wahlstrøm 
 

PRIVAT:  
Har for tiden en finsk støver og en drever  
Driver oppdrett under kennelnavnet Bergeråsens  siden 1991 og har oppdrettet atskillige kull, 
hovedsakelig drever og hamilton støver 
 
 
  
VERV INNEN HUNDESPORT: 

• 6 år styre i Østfold HK. (nestleder 2 år, leder 4 år)  
• 7 år styre Norske Harehundklubbers Forbund (6år som leder) 
• 3 års som leder av avlsråd for Drever 
• 2 år i fagkomiteen NHKF 
• 8 år samordningsutvalget for prøver og utstillinger i NKK for NHKF. 
• NJK fra 2018 – d.d. 
• DU (vara) 2019-d.d. 

 
ARRANGEMENT DELTAKELSE:  
Prøveleder og NKK utallige ganger, flere NM støver og NM små hund, dommer og reiseleder ved 
flere Europa pokalkonkurranser for støver og landskamper små hund. 

 
 
AUTORISASJONER: 
Jaktprøve dommer, internasjonal jaktprøve dommer, aversjonsdressur  
 
 
YRKESLIVET: Pensjonist 
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Patrick Oware 
 

PRIVAT: 
 
Opprinnelig fra Tromsø, men bor nå i Oslo. Født og oppvokst med hund (terriere og schnauzere). 
Har nå rasen Flatcoated Retriever, Dvergdachshund strihåret, Lhasa apso, og Greyhound.     
 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
 
Norsk Kennel Klub Ungdom, tidligere leder av juniorhandlingskomiteen og medlem av 
valgkomiteen.  
NKK, Fagkomité for Juniorhandling, tidligere medlem. 
NKK Region Troms og Finnmark, tidligere styremedlem.  
Domsutvalget, varamedlem.  
 
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 
 
Aktiv innenfor utstilling, nå hovedsakelig med mine egne hunder, men har tidligere vist hunder for 
andre i inn og utland. Tidligere juniorhandler.   
 
Trener også noe jakt (retriever) og blodspor. Tidligere trent noe agility og lydighet.  
 
Dømt store finaler/mesterskap i juniorhandling i Finland, Irland og Kroatia, samt ordinære 
konkurranser i regi av NKK.  

 
 

 
AUTORISASJONER: 
 
Rinsekretærutdanning – gjenstår et elevarbeid, og aspirantarbeidene pga. corona.  
 
 
YRKESLIVET: Mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Arbeider som 
advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Wikborg Rein i Oslo.   
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Ankeutvalget 
Gro Tallerås 

 

PRIVAT: 
 
Cand.polit sosialantropologi NTNU 2002 
Har jobbet med organisasjon- og ledelsesutvikling fra eget firma, jobbet på folkehøgskole som 
inspektør, fredskorpskoordinator og kursansvarlig.  
Siden 2007 vært ansatt i fagstilling ved Handelshøgskolen, Nord Universitet, innenfor fagområdene 
organisasjon og ledelse, etikk og samfunnsansvar.  
De siste årene har jeg også hatt ansvaret for Examen Philosophicum for Handelshøgskolen og 
Fakultet for biovitenskap og akvakultur, studiested Steinkjer. 
Ekstern sensor for Handelshøyskolen, NTNU. 
Leder for Steinkjer hundeklubb 2007-2014 og 2017-d.d. NKK trinn 1 instruktør. 
 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
 
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 

 
AUTORISASJONER: 
 
 
YRKESLIVET: 
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Brit H. Mathisen 
 

PRIVAT: 
 
Jeg har for tiden 4 hunder, 3 tollere (Nova Scotia Duck Tolling Retriever) og 1 labrador 
(jaktlabrador), som jeg trener i jakt og rallylydighet. Jeg er en aktiv deltaker i Norsk Retrieverklubb 
(NRK) avd Oslo, og det er først og fremst jakt som er min greie. I fjor var jeg så heldig å få stille 
med min labrador som apportør på fasan- og rapphønejakter i England, og det var en fantastisk 
opplevelse som skal gjentas så snart det er greit å reise igjen. 
 
Jeg driver også et lite oppdrett av toller under kennelnavnet Tigerstaden. 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
 
Jeg har tidligere vært nestleder og leder av NKKs Disiplinærkomite, og er for tiden medlem i NKKs 
Ankeutvalg. Fra 2012-2017 var jeg leder for jaktkomiteen i NRK avd. Oslo, og før det var jeg 
medlem av NRKs Raseråd for toller, og jobbet bl.a. med RAS for tollerne. 
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 
 
Har vært og er ivrig deltaker på utstillinger, rallylydighetsprøver og jaktprøver for retrievere. Har 
også forsøkt agility og vanlig lydighet, og blodspor. 
 
AUTORISASJONER: 
 
NKK instruktør trinn 1 
 
 
YRKESLIVET: 
 
Advokat MNA, cand.jur fra Universitetet i Oslo og J.D. with Distinction fra University of North 
Dakota. Ansatt som advokat i Indem Advokatfirma AS i Oslo. 
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Kine Stjern 
 

Erfaring:  
     
November 2016-dd   Advokat, Sykehusinnkjøp HF 

Virksomhetsoverdratt fra HINAS til det nyopprettede 
helseforetaket Sykehusinnkjøp i november 2016. 

 
April 2015- november 2016  Advokatfullmektig, Helseforetakenes Innkjøpsservice 
(HINAS) 
 
August 2013- april 2015  Dommerfullmektig, Øst-Finnmark tingrett 
 
August 2010 – august 2013  Skattejurist, Skatt nord 
 
Juli 2008- august 2010   juridisk rådgiver, NAV Innkreving 
 
April 2007- juli 2008   juridisk førstekonsulent, NAV Innkreving  
    
 
Utdanning:  
August 1999- desember 2006  Universitetet i Bergen, Cand Jur. 

Herunder med valgfagene arbeidsrett, kommunalrett og 
politi- og påtalerett. 
 

August 1996 – juni 1999  Fosen videregående skole, allmennfag 
 
Annet:  
Språk  Engelsk, behersker både skriftlig og muntlig godtTysk, behersker både skriftlig og muntlig.  
      
     
Hundeerfaring og tillitsverv 
Min hundekarriere startet med at jeg overtok en voksen flat coated retriever fra en venninne i 
2008. I 2011 kjøpte jeg min første valp og i dag har jeg to flat coated retriever hanner.  Samtidig 
med at jeg kjøpte valp ble jeg medlem i styret i Norsk retrieverklubb avd. Vadsø og Omegn. Først 
som kasserer i perioden fra 2011 til 2016 og deretter som leder, et verv som jeg fortsatt har i dag.  
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Harald Bruflot 
 

PRIVAT:  
Jeg er 1956-model, godt gift, har to barn og 4 barnebarn. Bosatt i Asker. Anser meg selv som en 
samarbeidsvillig og løsningsorientert person i alle sammenhenger. 
Jeg driver småskala oppdrett av Kleiner Münsterländer og er innehaver av Kennel Guibekken. For 
tiden har vi to tisper i hundeholdet – N UCH N JCH N J(K)CH B-Frøya og C-Wilma  
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
For tiden er jeg nestleder i Norsk Münsterländerklubb. Har vært med i styret i klubben i flere 
perioder tidligere, både som leder og i andre roller. Er også medlem av NKK Ankeutvalg, har 
tidligere vært i NKK Appellutvalg og har også tatt mine perioder i NKK HS.  
 
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 
Jeg deltar på jaktprøver for stående fuglehunder og på utstilling med egne hunder. I tillegg stiller 
jeg ofte opp som instruktør på treningssamlinger (jakt) arrangert i klubbregi. 

 
 
AUTORISASJONER: 
Fase-2 instruktør. 
 
 
YRKESLIVET: 
Jobber i IFS - et globalt selskap som utvikler og leverer forretningssystemer for virksomheter 
innenfor flere ulike industrier. Min rolle er prosjektleder og jeg jobber i hovedsak med store 
strategiske kunder av IFS i Norden. 
 

 

  



 
 

side 36 
 

Nina Skjelbred 
 

PRIVAT: 
UTDANNING 

• CAND. PHILOL. Universitetet i Oslo, Historisk-filosofisk fakultet 1988-1995 
• Fag: nordisk språk og litteratur, anvendt lingvistikk, engelsk hovedfag 
• Praktisk pedagogisk utdanning: Høyskolen i Vestfold 
• Pedagogikk, engelsk og norsk fagdidaktikk 
• Videregående skole: Sandefjord gymnas, språklinja 1984-1987 
• Ordboksredaktør 
• Oppnevnt av Mattilsynet i Vestfold som medlem av dyrevernnemnda de siste årene, det 

siste året som leder. Involvert i tilsyn basert på innkomne bekymringsmeldinger. Av dette 
følger relevant omgang og erfaring med håndtering av sensitiv informasjon 

• Mangeårig eier og oppdretter av flatcoated retriever 
• Vokst opp med hund 

 
VERV INNEN HUNDESPORT: 

 
• 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 
• Redaksjonsmedlem for medlemsbladet for Norsk Retrieverklubb, avdeling Vestfold 
• Medlem av valgkomiteen, Norsk Retrieverklubb, lokalt og sentralt 
• Medlem av avls-/raserådet for flatcoated retriever 
• Varamedlem av appellutvalget og ankeutvalget i NKK 

 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 

 
AUTORISASJONER: 
 

• Autorisert eksteriørdommer for retrieverrasene 
 
YRKESLIVET: 
 
Lektor, 1995 til dags dato. Arbeidsgiver: Vestfold fylkeskommune. 
Undervisningsfag: engelsk og norsk 
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Vidar Grundetjern 
 

PRIVAT: Født i 1959, Gift og har 2 voksne døtre. 
 
VERV INNEN HUNDESPORTEN: 

• Leder Norsk Kennel Klubs valgkomite 2015 – 2016 
• Æresmedlem Norsk Retrieverklubb, 2016 
• Leder Norsk Retrieverklubb 1999 – 2004 
• Leder Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland, 1985 – 1990 
• Lydighetsinstruktør 1978 
• Formann Vennesla Hundeklubb 1975 

ARRANGEMENT DELTAGELSE: 
• Aktiv utstiller siden 1975 
• Var aktiv på jaktprøver med retriever 1980 – 1995 

AUTORISASJONER: 
• Eksteriørdommer 1998 og dømmer i dag hele gruppe 4, 7 og 8. 
• Ringsekretær 1981 
• Lydighetsinstruktør 1978 

YRKESLIVET: 
• 2017 -   Selvstendig «altmuligmann». 
• 2010 – 2017 Daglig leder, Forus Trav as, Rexen Restaurant & Catering as  

og Rogaland Travselskap 
• 1991 – 2010 Data og IT-Sjef, Norsk Kennel Klub 
• 1981 – 1991  IBM, Salg og systemkonsulent 

ANDRE VERV: 
• Meddommer Gulating Lagmannsrett 2011 -> 
• Leder Sandnes Idrettsråd 2014 – 2017 
• Styremedlem Equus Informasjon og Media 2012 – 2016 
• Medlem Sandnes Bystyre 2008 – 2011 
• Medlem utvalg for byutvikling i Sandnes, 2008 – 2011 
• Delegat fra Sandnes i Kommunenes Sentalforbund 2008 -  2011 
• Domsmann i Jæren Tingrett 2004 -2011 
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Lovkomiteen 
Anne Cathrine Frøstrup 

 

PRIVAT: 
Hatt fuglehunder siden 1986, bor på Hønefoss, innehar kennelnavnet Sønnanåen, og er medlem i 
flere fuglehundklubber, bl a NESK og tre distriktsklubber. 
 
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, og 
leder siden 2019. 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 Kartverkssjef for Staten kartverk i 12 år frem til 2020. 
Jeg arbeider nå som fagdirektør for Domstolsadministrasjonen i Trondheim, men bor fortsatt på 
Hønefoss. Jeg har  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. Har vært 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, vært styreleder i 
Ringerikskraft og nestleder i Sparebanken Ringerike Hadeland, 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 er også leder av revisjonsutvalget i Helse Sørøst. Jeg sitter også i styret i Ringerike 
Næringsforening. 
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Haakon Rognså Arnesen 
 

PRIVAT: 
 
28 år gammel jurist som er bosatt i Tromsø. Oppvokst med samojedhund. Har i dag en engelsk 
setter på tre år. Tidligere arbeidet som jurist i Norsk Kennel Klub, med ansvar for blant annet 
disiplinærsaker, lovmalen og annet regelverk/retningslinjer. God kjennskap til organisasjonen og 
de prosessene som styrer denne.  
 
Medlem av Norsk Engelsksetterklubb og Tromsø Hundeklubb. 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
Tidligere ansattrepresentant i NKKs Hovedstyre. 
 
 
 
 
YRKESLIVET: 
 
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet, juridisk rådgiver: august 2020 – d.d. 
Norsk Kennel Klub, Jurist: februar 2018 – juli 2020 
Utlendingsdirektoratet, Førstekonsulent: august 2015 – februar 2018 
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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 
var også kvalifisert til Norsk og Nordisk mesterskap 2019 
For tiden har jeg en 6 måneder gammel Finsk Spets og en 5 måneder gammel Norrbottenspets  
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 7 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 stålkonstruktør med fagbrev og ingeniör fra Oslo Tekniske skole 
Avtjente militærtjeneste 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. fagopplæring 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 nye Flytogene, ansettelse av 
driftspersonale, Lokomotivfører, 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. 
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Trine Melheim 
 

PRIVAT:  
Bosatt i Drammen med et barn og to hunder. 
 
 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
Har hatt verv fra begynnelsen av 2000-tallet og fremover i Norsk Pointerklub, Fuglehundklubbenes 
forbund, NKK HS, NKK Jakthundkomite, NKKs lovkomite. 
 
 
 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 
Fuglehundprøver 

 
 

 
AUTORISASJONER: 
Ingen i hundeverden 
 
 
 
 
YRKESLIVET: 
Advokat 
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