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Representantskapsmøtets viseordfører 
Anna Berntzen  

 

PRESENTASJON AV: Anna Berntzen 
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Karolina Tonerud (trukket sitt kandidatur) 
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Hovedstyret 
Tom Øystein Martinsen 
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Wenche Charlotte Lagmo  
  
 
 

PRESENTASJON AV: Wenche Charlotte Lagmo 
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Øystein Eikeseth 
 PRESENTASJON AV: Øystein Eikeseth 
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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: 

 
Styremedlem i NKKs Hovedstyre siden 2020, tidligere varamedlem. 
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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Dag Inge Bruflot  

Presentasjon av: Dag Inge Bruflot 
   
 
Sivil status:  Gift, to voksne barn.  
 
Nøkkelkompetanse: Definerer fokus og mål og utøver ledelse deretter. Blant annet ved  
   utarbeidelse av strategi- og handlingsplaner i overenskomst med styret, eller 

Som en del av styret. 
Oppmuntrende positiv og løsningsorientert adferd. Visuell, klar og tydelig. 
Teamorientert, men ser individuelle behov. Dyktig på strategisk og kommersiell 
planlegging. Merkevarebygging. Motiverer ved gjensidig 
delaktighet. Langsiktig og skaper gode relasjoner. Er lojal med stor integritet.  
Trives meget godt med  mange gjøremål. Godt forbilde og ledermodell. 
Besluttsom, strategisk organisator mot langsiktige mål. Kjernedrift og 
kjernekompetanse. 
Styreerfaring fra lokale- og internasjonale bedrifter. En rekke rådgivende 
funksjoner. 

 

Bakgrunn med hund: Jakthunder. Pr. 2022 tre stk. Engelske Settere for konkurranse og jakt. Småskala 
oppdrett Kennel Grindafjellet.  
Arrangerer jaktprøver. Jaktprøveleder Bygdinprøva, Leder av fuglehund-gruppa i 
Øystre Slidre Jeger og Fiskeforening.  
Medlem av Vestlandske Fuglehund klubb og NESK. 

 

Språk:   Norsk og engelsk muntlig og skriftlig. Engelsk som konsernspråk i mange år.     

Arbeidserfaring: 
2015 – Nåværende Innovangsjon SA – Næringsutvikler               
   Bygdeutviklingsselskap som arbeider med næringsutvikling, bosetting, 

møteplasser og blest for Vang i Valdres. 
 

2012 -   Management for hire   
Innenfor administrasjon, ledelse,  økonomi og personal. Bedrift- og 
næringsutvikling, personalutvikling, salgstrening, merkevarebygging, 
rekruttering. Vekst og inntjening. Motivasjon og fokus på kjernedrift. 
Endringsledelse. Team-, individuell- og bedriftsveiledning. Foredragsholder, 
veiledning og instruksjon. 

 

2015 -  2015  Industriforsyning AS – Daglig Leder 
Daglig leder for individuelt- og selvstendig selskap innenfor bedriftsleveranser til 
havbruk, fiske, oljeindustri og annen næring i Florø, Sogn og Fjordane og 
kystområdet forøvrig.    
 

2014 - 2015  Vulkan Travel Group – Project Manager 
   Ansvar for å etablere bedriftsmarkedet i Norge. 
 

2013 - 2014  Strag gruppen - Daglig leder 
   Daglig ledelse av Strag AS, Gavin AS og Degel AS. Selskapsgruppe som 

Importerer Øl, vin og brennevin.  Engasjement for å stabilisere selskapsdriften i 
Norge. Omsetning ca. 40. mill. 8 ansatte. Solide forbedringer i løpet av 
engasjementet. Norges beste sortiment innefor Øl. 
 

1995 - 2012  Acer Computer Norway AS – Økonomisjef, personalsjef, adm. sjef  
Financial Controller, HR og administrasjonsansvar. Etablerte selskapet i 1995. 
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Totalansvar for økonomi, logistikk, administrasjon og personal. Ansvar for 
rutiner, implementering av økonomi-, logistikk- salg- og service system, 
priskalkyler og sortiment. Avtaler med forhandlere, distributører samt service og 
garantiavtaler. Oppbygging av nasjonalt salgsapparat. Daglig drift. Adm. Dir. sin 
stedfortreder. Adm. Dir i perioder.  
Internasjonal arbeids erfaring innenfor General Management, Financial 
Management og HR. Involvert i etablering av søsterselskap i Sverige. Delaktig i 
omstrukturering av selskapsstrukturen i Europa, Norden og Norge. Prosjektering 
og implementering av nye systemer og omstruktureringer. 
Omsetningsvekst fra 41 mill. - 1200 mill. Fra 0 til 56 ansatte i Norge. 
Styrermedlem 
Konsernspråk: Engelsk 

 

1998 – 1999   Natur Pharma AS - Økonomisjef 
Innleid på timebasis første driftsår. Ansvar for rapportering til adm. Dir. og styret. 
Rådgiving til styret og adm. Dir. 
Selskapet var importør av vitaminer, mineraler og kosttilskudd, for salg til 
dagligvarehandelen i Skandinavia. Selskapet ble oppkjøpt i 2001.   
Merkevare: Inatura. Omsetning 0 - 15 mill. 3 ansatte. 

 

             - 1995  IKEA A/S, Slependen – Business Controller    
   Medlem av ledergruppen med ansvar for økonomi og analyse. 

Tilrettelegging av styringssystemer og rapportering. Ressurs person for 
ledergruppen, og for varehusets øvrige avdelinger. Trener for salgsjefer og 
avdelingsledere.  Aktiv deltagelse i flere store ombyggingsprosjekter ved 
varehuset. Samt endringsprosesser vedr. varehusdrift. Betydelig effektivitets 
forbedring på ca. 25 %. Fungerende driftssjef i 6mnd. Utviking av merkevare; 
kommersiell utvikling, fokus, trening og gjennomføringsprogrammer. Globale 
konseptendringer.     

   Omsetning 600 mill. ca 350 ansatte. 
 

1988 -    IKEA A/S, Norge - Regnskapsleder 
   Totalansvar for regnskapet til tre store varehus i Norge med samlet  
   omsetning på 900 - 1000 mill. Konsernregnskap, Årsoppgjør og rapportering.
    
1986 – 1988  Flere arbeidsforhold.  
   Blant annet regnskap og rådgivning. Innleid i forbindelse med etablering av 
   selskaper.  
 

1985 – 1986  Militærtjeneste 
   Hans Majestet Kongens Gardes Musikktropp 
 

Utdanning: Rogaland Distriktshøgskole / universitetet i Oslo  Økonomisk/Administrativ linje – 
økonomiske fag og organisasjonsteori.  Flere bedriftsinterne lederopplærings 
program. Toneheim Folkehøgskole – Musikk.  

   Gymnas : Bedriftsøkonomisk linje 
    
Fritidsinteresser:  Jakt, fiske og trening av fuglehunder for jakt og konkurranser. Instruksjon og 

foredrag. For å heve jaktens kvalitet og renomee. Generell aktivitet som ski, fjell 
og friluftsliv.  

   Musikk, Spiller selv - slagverkinstrumenter, instruktør og dirigent. 
Råd og veiledning til diverse lokale selskaper relatert til kommersiell drift, helse, 
livskvalitet og fritid i flere regioner, samt lobbyvirksomhet for relasjonsbygging 
og vekst.  
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Bente Liberg 
 

PRESENTASJON AV Bente Liberg  

 

PRIVAT: 
• Bor i Oslo 
• Har to hunder, amerikanske cocker spaniels, en pensjonist på 12,5 og en aktiv agility tispe 

på    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 5 arrangementene, med hovedansvar for 
påmeldinger, it løsninger og resultater. 

  
  

AUTORISASJONER: 
Sertifisert førstehjelp og hjertestarter instruktør (PADI) 

Autorisert dykke instruktør (PADI) 
  
  

YRKESLIVET: 
• Jobbet hele mitt aktive arbeidsliv i IT bransjen, først som IT konsulent på software og 

Hardware og senere      som leder, med medrbeidere i Norge og globalt rundt i andre land 
• Vært med på å starte Crayon, som i 2002 var 12 medarbeider og i dag er over 4000 ansatte 

i 39 land og 55 lokasjoner. 
• Har i dag stillingen COO/CHRO i Crayon Group, som er konsernselskapet i Crayon. 
• Mitt ansvar er Global HR, Global rekruttering, Globalt budsjett ansvar, business 

controlling  og den operative delen av Crayon. I tillegg jobber jeg med handlingsplaner 
og strategi,  oppkjøp og integrasjoner, samt implementering av løsninger i alle våre 
selskaper globalt. 

• Styreverv i flere av Crayon sine selskaper. Complit AS, Crayon Malaysia, Puzzlepart AS, 
Crayon Norge AS, Sensa Island, Crayon Indonesia etc. 
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Geir Ottesen 
PRESENTASJON AV: Geir Ottesen 
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Kontrollkomiteen 
Torunn Sørby 

 

PRESENTASJON AV Torunn Sørby  
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Knut Arild Flatner 

 
PRESENTASJON AV: Knut Arild Flatner 
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Valgkomiteen 
Hans Einar Enoksen  

PRESENTASJON AV Hans Einar Enoksen 
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Aase Jakobsen  
PRESENTASJON AV Aase Jakobsen 

Mitt ”hundeliv” startet da jeg var et halvt år.  Da kom det en engelsk setter inn i mitt liv. Vi holdt 
sammen i tykt og tynt i 14 år. Deretter ble det noen år med blandingshund, før den neste 
rasehunden kom inn i mitt hjem. Året var 1976. Det var en rød engelsk cocker spaniel, en utrolig 
trivelig og flott rase. Jeg hadde ett kull på denne hunden, men fant ut at pelsstell ikke lå for meg, og 
jeg likte rasen for godt til å ville omgi meg med ustelte hunder som ikke var til pryd for rasen. Derfor 
begynte jeg å se meg om etter en annen og mer lettstelt rase. Valget falt på dalmatiner. Året var 
1979. Fra da av var jeg solgt.  Dette var absolutt MIN rase, et valg jeg aldri har angret på. 

 
OPPDRETTER 

Siden 1982 har jeg hatt ca 50 kull og over 200 dalmatinervalper. Jeg har levert valper til alle de 
nordiske land samt NZ, USA, Tyskland, Russland, Estland og Israel. Det har blitt over 50 champions, 
norske, nordiske og internasjonale, samt champions i Finland, Sverige, Danmark og New Zealand. 

 
ORGANISASJONSARBEID 

Resten av mitt ”hundeliv” har bestått av organisasjonsarbeid og dømming av hund. 
- Var med å starte Norsk Spaniel klub avd. i Tromsø 
- Leder for Tromsø Hundeklubb siden 1989 - dd 
- NKKs hovedstyre på 90-tallet 
- NKKs organisasjonskomite 1997 - 2007 
- NKKs Disiplinærkomite fra 2007 
- Hederstegnkomiteen – flere perioder 
- Leder for NKK Troms og Finnmark siden 2000. 
- Ansvarlig for NKKs utstillinger i Tromsø siden 1990. 
- Diverse verv i Norsk Dalmatiner klubb (nestleder, sekretær, webmaster, redaktør, avlsrådsleder 

 
DOMMER 

Jeg ble autorisert for dalmatiner i 1993. Dette kom som et resultat av den interessen jeg hadde 
hatt for rasen, siden jeg fikk min første dalmatiner i 1979. Jeg har senere blitt autorisert for flere 
raser i gruppe 2, lundehund og elghund i gruppe 5, gruppe 6 og 7 og 8, samt autorisert som BIS-
dommer. Min interesse for avl og oppdrett, samt utstilling, har nok vært et hinder for å utøke 
antall raser i min dommergjerning, men slik er det, og valget har ikke vært vanskelig. Utenom 
Norge har jeg dømt i Sverige, Finland, Danmark, Belgia, Nederland, Tyskland, USA, Estland, 
Russland, Serbia, Slovenia, Bulgaria og New Zealand. Jeg har i tillegg dømt en god del valpeshow 
og Open shows for alle raser. 

 
ANNET 

Jeg er født i 1946, er samboer og har en datter og et barnebarn. Det bor for tiden to 
dalmatinere hjemme hos oss. Av utdannelse er jeg markedsøkonom, og har arbeidet som 
dekoratør, lay-outtegner, annonseselger, finanskonsulent, markeds- og informasjonssjef i bank, 
fylkessekretær i Høyre (politisk parti), avdelingsleder for Dagens Næringsliv Tromsø, daglig 
leder for TradeWinds (NHST) i USA og daglig leder og medeier i et firma som jobbet med 
avissalg (annonser og abonnement). Jeg ble pensjonist i 2010. 

 

Aase Jakobsen, 19.10.2022 
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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 Disiplinærrådet i FKF. 

 
ARRANGEMENT DELTAKELSE: 

Vært aktiv på jaktprøver og utstillinger siden 1998 

 
AUTORISASJONER: 

Av utdanning har er jeg godkjent instruktør Fase 1 og 2 innen Fuglehundklubbenes 
Forbund.  

 
YRKESLIVET: 

Jeg er nå fagdommer i Domstoladministrasjonen.Jurist av utdannelse, 
vært dommer/ domstolleder i Oslo skifterett og byskriverembete, 
dommer i lagmannsretten, tinglysingsdirektør, har vært  Kartverkssjef for 
Staten kartverk 2008 - 2020, 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. 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 og vært nestleder i styret i 
Helse Sørøst RHF. Jeg  er leder av Statens Lønnsutvalg. 
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Haakon Rognsaa Arnesen  
 

PRESENTASJON AV Haakon Rognsaa Arnesen  

 

 

 

 

PRIVAT: 
 
30 år gammel jurist som er bosatt i Bodø. Oppvokst med samojedhund. Har i dag en 
engelsk setter på fem 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 Salten Fuglehundklubb. 
 
VERV INNEN HUNDESPORT: 
Tidligere ansattrepresentant i NKKs Hovedstyre. 
 
 
 
 
YRKESLIVET: 
Statens vegvesen, juridisk rådgiver oktober 2021 – d.d. 
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet, juridisk rådgiver: august 2020 – sept. 2021. 
Norsk Kennel Klub, Jurist: februar 2018 – juli 2020 
Utlendingsdirektoratet, Førstekonsulent: august 2015 – februar 2018 

 
 
 

 

Ved innsending av denne presentasjonen samtykker jeg på at den blir offentliggjort på NKKs 
nettsider uten offentliggjøring av adresse, telefonnr. og e-post-adresse. 
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Domsutvalget  
Brit H Mathiesen  

 

PRESENTASJON AV Brit H Mathisen  
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Bjørg Andreassen  
 

PRESENTASJON AV Bjørg Andreassen 
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Ola Idar Løkken  
 

PRESENTASJON AV Ola Idar Løkken 
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Anette Jahr  
 

PRESENTASJON AV Anette Jahr 
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Haakon Fredrik Borgen 
 

PRESENTASJON AV Haakon Fredrik Borgen 

 

PRIVAT:  
39 år, gift og 2 barn. Bosatt i Vestfossen. Vokst opp med norsk elghund grå, og har i dag 4 gråhunder 
i hundegården. Driver løshundjakt på elg, og det har vært inngangsporten til eget hundehold i 
voksenlivet. 

 
VERV INNEN HUNDESPORT:  
Leder Buskerud Elghundklubb, Medlem i gransingskommisjon nedsatt av Norske Elghundklubbers 
Forbund 2020. 

 
 

ARRANGEMENT DELTAKELSE:  
Div arrangementer i regi Buskerud elghundklubb 

 
AUTORISASJONER:  
Ingen 

 

YRKESLIVET:   
Advokat i Advokatfirmaet Staff AS 2007-2014 
Advokat i Advokatfirmaet Borgen DA 2014-d.d 
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Patrick Oware  
 

PRESENTASJON AV Patrick Oware 
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Ankeutvalget  
Gro Talleraas  

PRESENTASJON AV Gro Talleraas 
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Kine Stjern  
 

PRESENTASJON AV: Kine Tjern 
 

 

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.  

Jeg er utdannet jurist og jobber i dag som advokat.   
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Harald Bruflot 
 

PRESENTASJON AV: Harald Bruflot 
 
Yrkesserfaring: 
Jeg er utdannet siviløkonom, ansatt i IFS Scandinavia og jobber som Sr. Prosjektleder med fokus på 
store ERP leveranseprosjekter og kontraktstyring av prosjektene.   
 
 
Hunde- og NKK-relatert erfaring: 
Er for tiden nestleder i styret i Norsk Münsterländer Klubb. Har vært medlem i NKK HS i 5 år Jeg 
ble valgt inn som styremedlem første gang på ekstraordinært RS november 2010 og satt i HS som 
styremedlem til RS november 2015, da jeg takket nei til gjenvalg.  
Fra 2003 og fram til februar 2011 var jeg med i styret i Norsk Münsterländer Klubb. De første 3 
årene som nestleder og de 4 siste årene som leder. Fra disse rollene kjenner jeg godt til prosessen og 
de organisatoriske endringene som NKK og ”hunde Norge” har vært gjennom. 
Fra 2007 til februar 2011 satt jeg som leder i FKF sitt raseklubb utvalg (RU). RU er et fast og 
lovbestemt utvalg i FKF hvor lederne fra alle raseklubbene deltar. Hensikten med RU er 
koordinering og samarbeid innad i FKF og i forhold til NKK i alle saker av felles interesse som har 
å gjøre med forvaltning av raseansvaret.  
Jeg er utdannet Fase 1 og Fase 2 Instruktør gjennom FKF og benytter en del tid som instruktør for 
ulike arrangement og treningssamlinger der hund er i fokus 
 
Erfaring fra annet lagsarbeid: 
Har gjennom en periode på 16 år fram til 2003 innehatt ulike verv som oppmann, trener for 
fotballag i aldersbestemte klasser (opp til junior-nivå), samt over en 2-årsperiode vært i styret for 
Heggedal Idrettslags junioravdeling 
 
Familieære forhold og øvrige interesser: 
Jeg er gift med Gro og vi bor i Asker. Vi har to voksne barn, samt for tiden to Kleine 
Münsterländere (KM) som benyttes til jakt og utstilling. Vi begynte med egne hunder i 1994 og vi 
driver også småskala oppdrett av KM. Så langt har vi hatt 4 kull. Jeg er meget aktiv fuglejeger og 
driver i tillegg med storvilt jakt. 
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Nina Skjelbred  
 

PRESENTASJON AV Nina Skjelbred 

 
PRIVAT: 
54 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, samt enkelte spanielraser. 
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Vidar Grundetjern  
 

PRESENTASJON AV: Vidar Grundetjern  

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 
• Eier og fører en labrador retriever til utstilling og jaktchampionat 1989 

AUTORISASJONER: 

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

YRKESLIVET: 

• 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 
• Møtende varamedlem styret i Sandnes Boligbyggelag 2011 – 2015 
• 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 
• Leder av Sandnes Venstre 2003 – 2010 
• Varamedlem Sandnes Bystyre 2005 – 2008 
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