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Mitt navn er Laila Lauritzen og jeg bor på Tynset. Jeg er gift med Bjørn
og sammen stiftet vi kennelen St.Kilda i 1984. I dag driver vi kennelen
sammen med Liz & Tommy Skårn og Ingrid Gullvik. Til sammen har
vi 9 sheltier.
Helt siden starten har jeg jobbet for å få frem gode og sunne shetland
sheepdog. Jeg har viet det meste av mitt liv til hunder, både shetland sheepdog, men også andre raser. Jeg har drevet med lydighet/
spor og agility i tillegg til utstillinger i inn- og utland. Jeg har drevet
hundeskole og hundepensjonat. Og jeg har arrangert offisielle og uoffisielle utstillinger, agility konkurranser, treff og møter.
Jeg er veldig opptatt av at rasen skal ha en god og solid klubb. NSSK har for meg alltid fremstått
som en ener innen raseklubber. Den siste tiden har vært turbulent, men jeg ønsker å jobbe for
at vi får et styre som samarbeider godt til beste for rasen og for alle de flotte oppdretterne som
sørger for god avl med sunne og vakre hunder. Jeg vil jobbe for å skape en klubb som alle føler
seg velkomne i - og som alle ønsker å være en del av.
Jeg ønsker å være med å bidra til å fremme rasen og stiller derfor til valg som klubbens leder.
Jeg har meget god kunnskap om rasen og lang erfaring med organisasjonsarbeid og har tidligere
sittet som klubbens nestleder. Jeg har vært aktiv i flere klubber og har fungert i de fleste verv,
noe som har gitt meg verdifull erfaring.
Hvis dere velger meg til klubbens leder, lover jeg å gjøre mitt beste for klubben, rasen og alle
medlemmene.
EVA TØNNESSEN
Har vært aktiv med hund i 20 år. Er medhjelper i kennel Kerenza, og trener per i dag aktivt med fire av våre
sheltier. Driver selv med nesten alle brukshundaktiviteter fra lydighet, rally, spor, viltspor og for tiden aller
mest med agility. Har fått fram flere champions i flere
ulike grener.
Har sittet i ledelsen av Rykkinn Hundeklubbb og Norges
Brukshundsports Forbund. Har vært en drivkraft i agilitygruppen i Drøbak Hundeklubb gjennom snart 20 år,
har vært med i ulike arbeidsgrupper i retrieverklubben,
blant annet RAS-arbeid, og sitter i avlsrådet i Norsk Spanielklubb (siste to år).
Jeg stiller som lederkandidat i NSSK fordi jeg håper man kan finne fram til en god samarbeidstone i hele klubben. Jeg tror jeg har erfaring og lederskapsevner som kan bidra til dette,
og jeg har uansett et sterkt ønske om å bidra positivt til et godt miljø i NSSK. Samtidig ønsker
jeg å bidra til å knytte sheltien som brukshund tettere mot sheltiene som utstillingshund og tror
jeg kan bidra til å forene disse miljøene mer enn det som kanskje er tilfelle i dag.
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NESTLEDER

SEKRETÆR

CAROLINE LØNMO

JUNE ODDEN

Jeg heter Caroline Lønmo og er 33 år gammel. Jeg
bor i Horten og er innehaver av Kennel Cirenita, som
er et relativt lite oppdrett. Jeg har 2-3 tisper boende
hjemme hos meg og er veldig aktiv med alle sammen
på både turer, agility, noe rally lydighet og utstilling
så ofte som mulig når de er i pels. Jeg elsker hundene
mine (selvsagt) og de er en utrolig stor del av livet
mitt. Min eldste tispe er også min første hund, og hun
er født i 2008, så det er så lenge jeg har drevet med
sheltie.

Mitt navn er June Odden, er 60 år og innehaver av Zitara Star Kennel.
Jeg fikk min første sheltie for 20 år siden og har i dag 16 sheltier, jeg
vært aktiv medlem av NSSK i 13 år.

Jeg ønsker meg et styre i NSSK som setter kompetanseheving og økt kunnskap om sheltien hos
medlemmene og oppdrettere høyt. Det må fokuseres på helse og god mentalitet, gode kropper
så de beveger seg fritt og lett uten problemer, og selvsagt dette nydelige og yndige uttrykket
som vi alle elsker. Det er dette sheltieeiere vil ha; en glad og frisk venn for livet, som sjarmerer
alle i senk.
Vi må velge å se fremover og ha rasens ve og vel i fokus hele veien. For å få til dette må
vi samarbeide, og ta vare på og bruke kunnskapen til de som har jobbet for rasen i flere
tiår. Disse menneskene er gull verdt for de som skal fortsette arbeidet i tiår fremover.
For vi må også slippe de nye og unge til så de lærer. Disse ser på ting med friske øyne og kan
ha mye å bidra med av verdi.
DAG CHRISTER LIE
47 år. Elektromontør GR.L/elektrokontrollør på forsikring.
Sønn av Aud Jorun og Helge Lie (kennel Leeland), der jeg virkelig har vokst opp i valpekassa.
Jeg har sittet i styret i NSSK i flere perioder tidligere, og da
fungert som både varamedlem, styremedlem og viseformann.
Har vært ansatt i Norsk Kennel Klub som teknisk ansvarlig og
plassjef i flere år, og sitter pdd. i styret i NKK region Oslo/Akershus. Her har jeg hovedansvaret for hele tekniske staben på
Dogs4All; både økonomi, personell og drift! Arbeider ofte som
teknisk arrangør/plassjef på utstillinger, både nasjonale og internasjonale.
Har sittet som leder i Norsk Basenjiklubb i periodene 2001-2012 og 2016-2017.

Jeg er opptatt av at klubben skal ha et flott samhold for alle klubbens
medlemmer og jobber aktivt for dette, slik at vi sammen kan forvalte
vår fantastiske rase.
Mange av klubbens medlemmer sitter med stor kompetanse på rasen,
noe vi alle kan ha nytte av uansett fra hvem eller opphavet til hunden.
Som kandidat til medlem av styret vil jeg jobbe aktivt for ro og samhold i klubben.
HEGE DAHL MOEN
Jeg heter Hege Dahl Moen, er 32 år, bor i Trondheim, og har hatt
sheltie siden jeg var 14. Hovedinteressen med hund har vært
utstilling, og jeg har hatt 4 sheltiekull (og to whippetkull) under
kennelnavnet Dalemoor. Jeg er også autorisert ringsekretær og
jobber en del som dette.
Jeg har vært redaktør for medlemsbladet til NSSK i perioder, samt
for en av årbøkene, og har nå vært medredaktør for bladet siden
2013. I tillegg har jeg vært ansvarlig for facebooksiden til NSSK
siden denne ble opprettet i 2011.
På privaten er jeg teamleder og superbruker på en kundeserviceavdeling, og trives godt med å administrere og utvikle både
mennesker, systemer og rutiner. Jeg har også vært tillitsvalgt på
arbeidsplassen de siste tre årene.
Viktigheten av kommunikasjon og tilgjengelighet overfører jeg fra jobb til klubben. Det å kunne
svare imøtekommende på spørsmål og å dele informasjon som er relevant for medlemmene
mener jeg er avgjørende for at klubben skal fungere.

Jeg er gift og har to sønner på 7 og 9 år. Sammen med min kone Liv Irene driver vi oppdrett av
Basenji under kennelnavnet Kingwanas, med stor suksess. Jeg har også hatt en egen sheltie,
og er i dag deleier av en herlig sheltietispe sammen med min mor.
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STYREMEDLEM 2 ÅR

STYREMEDLEM 1 ÅR

ELIZABETH HARTMANN

KURT MAGNE HALÅS

Mitt navn er Elizabeth Hartmann og jeg jobber som daglig leder og rådgiver i Siste Skrik Kommunikasjon i Oslo – sammen med 14 kollegaer.
Jeg er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har betydelig
erfaring fra organisasjonslivet, både som rådgiver og fra styreverv.

58 år fra Lindås, men bor nå på Langhus, hvor jeg jobber som sikkerhetsrådgiver hos Bane Nor Follobanen.

Jeg har i dag 7 sheltier og har vokst opp med shetland sheepdog fra jeg
var 14 år gammel.
Jeg er forholdsvis fersk i utstillingssammenheng, men synes det er veldig inspirerende og utfordrende å få til et godt samspill mellom meg og de tre hundene vi stiller ut. Både de og jeg
er under opplæring.
Hvis jeg blir valgt inn i styret vil jeg jobbe for at NSSK skal være en klubb for alle – en klubb
der de som har en familiehund føler seg like velkommen som de som er lidenskapelig opptatt
av utstillinger og konkurranser i ulike former. Da er vi avhengig av et styre som fungerer godt
sammen, som respekterer hverandre og som evner å jobbe sammen som et team mot felles
mål. Det vil jeg gjerne bidra til.
BRIT KVELLO
53 år fra Eidsvoll.
Jeg fikk min første sheltie i -82 og har siden hatt sheltie, pluss
noen år med collie og berner sennen ved siden av. Nå er jeg kun
sheltieoppdretter. Kennelnavnet er Villa Hageli, og vi har ett til to
kull i året. For oss er hundene familiemedlemmer, med litt utstillinger og litt agility for moro skyld.
Jeg har sittet som varamedlem i styret til NSSK det siste året.
Ellers har jeg hatt en del tillitsverv i forskjellige klubber og lag.
Ved siden av hund har jeg holdt på med hester (trav), men har
ingen hest pr. i dag.
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Jeg har også lang erfaring i organisasjonsarbeid relatert til hundeklubb
arbeid.
Vi fikk vår første sheltie i 2004, og har nå 2 sheltiegutter hjemme.
Ønsker å gjøre en innsats for klubben og for å fremme den fantastiske rasen som vi har.
BJØRN EGIL HAUGSDAL
53 år, bosatt på Hjellestad.
Jeg er gift med Lisbeth, og sammen driver vi Dreamkeeper
kennel, et lite oppdrett av shetland sheepdog, med ca. ett
kull gjennomsnittlig i året. Vår første sheltie fikk vi i 2003,
og vi er nå eiere av 10 sheltier, hvor 7 av dem bor hjemme.
Vi bor i maritime omgivelser på Hjellestad, like utenfor Bergen. Min kone og jeg har til sammen 6 barn, og vi er også
så heldige å være besteforeldre til en skjønn gutteflokk på 4.
Jeg begynte offshore i 1988 og er for tiden på Oseberg Feltsenter, der jeg jobber for KCA
Deutag Drilling Norge A/S. I den forbindelse har jeg ulike beredskapsplikter, som livbåtkaptein
samt som verneombud for borecrewet. Det medfølger også en del møtevirksomhet med vår
ledelse i land og ellers på plattformen, da jeg også jobber som dekksbas/arbeidsleder til tider.
Jeg har i noen år nå sittet i NSSK styret, både som varamedlem og nestformann, og har valgt
å si ja til gjenvalg som styremedlem, for å sikre kontinuitet i styrets arbeide. Rasen og NSSK
som klubb står mitt hjerte nært, da den er blitt vår store livsstil, både for min kone og meg. I
årenes løp har det vanket fine premieringer på våre turer på utstilling i vårt langstrakte land.
Jeg er vant med ansvar og teamarbeid, og trives med organisasjon. Mitt største håp og ønske
er en samlet klubb for alle våre medlemmer, og i tillegg ha som fokus å jobbe for at klubben får
et godt og inkluderende miljø.

Side 31

VARAMEDLEMMER TIL STYRET

VARAMEDLEMMER TIL STYRET

RITA URSIN

REIDUN MONSHOLM

Jeg heter Rita Ursin, er 54 år. Bor et par
mil utenfor Harstad og jobber nattevakt som
hjelpepleier.

Jeg fikk min første sheltie i 1985, og hadde mitt første valpekull
i 1987, i starten med kennelnavn Smashing, deretter mange år
med kennelnavn Playtime og de siste tolv årene med kennelnavn
Chesslike, sammen med min eldste datter Ida. I dag har jeg tolv
hunder som jeg enten eier eller er medeier i, og har i gjennomsnitt
ett kull i året.

Ble i 2017 en del av kennel Turmaja og har i
dag 3 sheltier her hjemme. Har også et par
ute på foravtale og deleier 3 av mine hunder
med Iris Antonsen.
Driver mye med utstilling, men trener og
konkurrerer også i rallylydighet. Trener også en del agility for morro skyld. Har hatt hunder
hele mitt liv, men fikk min første sheltie i 2008. Er blitt veldig glad i denne lettlærte og allsidige
rasen som kan brukes til det meste .
VERA SCHJØLBERG
Jeg er 54 år, født i Drøbak, nå bosatt på Jaren, litt nord for Oslo.
Min kennel heter Sheltierose og jeg hadde mitt første selvstendige
kull denne høsten, etter å ha fått gått i lære hos flere av våre erfarne
og dyktige oppdrettere i flere år.
Jeg er utdannet som spesialsykepleier innenfor omsorg for alvorlig
syke og døende i tillegg til en spesialutdanning innenfor legevaktsykepleie. De siste 10 år har jeg arbeidet som daglig leder ved Lunner og Gran legevakt.
Jeg har alltid hatt hund, og var i en periode aktiv i Drøbak hundeklubb
innenfor lydighet med min schæfer. De siste 15 årene har jeg hatt
shetland sheepdog og vært relativt aktiv innenfor utstilling med disse.
Jeg har vært varamedlem i styret i NSSK en periode, jeg har vært klubbkontakt og medlem
i utstillingskomiteen. I min lokale hundeklubb – Hadeland, har jeg ansvaret for utstilling og
ringtrening de siste årene og sitter som gruppeleder der. Jeg har også vært sponsor- og dugnadsansvarlig i Gran håndballklubb i 6 år.
Jeg er svært opptatt av sheltien som rase, både eksteriørmessig og bruksmessig, og håper å
kunne få være med og delta i arbeidet med å vise våre nåværende og fremtidige medlemmer
rasens fantastiske mangfold.
SIRI DRANGE
Siri Drange. Samboer.
Har hatt hund hele livet, fikk min første sheltie i 2011. Året etter fikk jeg min første tispe, som startet drømmen om å få bli
oppdretter.
Har to herlige og sosiale sheltier hjemme og et par stykker ute
på fôr. Jeg stiller litt ut, og har prøvd ut agility.

Jeg har vært redaksjonsmedarbeider i to av klubbens årbøker og
redaktør i de to siste årbøkene, og jeg har skrevet en rekke artikler om shelties i bøker og blader. Jeg er autorisert ringsekretær,
jeg har vært i avlsrådet i NSSK, skrevet utstillingskritikker i en årrekke, og jeg har vært klubbkontakt.
I tillegg til hundeinteressen er jeg glødende interessert i antikviteter, fotografering og er en
ivrig hobbykokk. Med en datter som driver med sprangridning så blir det mye farting land og
strand på stevner, og vi har i dag tre spranghester på stall i Ålesund.
Av utdanning har jeg en Master of Management og jeg er også bedriftsøkonom. Jeg jobber
som HR og HMS sjef i Vard Electro, og er leder for en avdeling på fem ansatte, og med globalt
ansvar for HR og HMS i bedriftens selskaper i utlandet. Av organisasjonserfaring kan jeg nevne
at jeg har sittet i styret i flere frivillige organisasjoner, og jeg har vært meddommer i Sandnes
Tingrett. Jeg har styrekurs i regi av Innovasjon Norge og Handelshøyskolen BI.
NSSK er klubben i mitt hjerte og jeg skal jobbe for et godt og inkluderende miljø. Jeg brenner
for rasen og dens utvikling, og synes det er kjempeviktig å beholde de gode egenskapene til
rasen, både typemessig, helsemessig, gemyttmessig, som brukshund, utstillingshund og som
familiehund.
TONE HINDENES
Jeg er 49 år og har hatt sheltie siden 2008. Jeg er innehaver av kennel Minsheltie og driver aktivt med utstilling,
men synes også det er morsomt å gjøre andre aktiviteter
sammen med hundene bl.a turer i skog og mark og agility.
Shetland sheepdog er en så utrolig allsidig rase, det synes
jeg det er viktig å få fram.
Min bakgrunn er fra kontor/administrasjon og butikk. Jeg
har vært butikksjef innen dagligvare og interiør og er vant
til å både lede og samarbeide med andre for å nå felles
mål. Jeg har fremdeles tro på at vi i NSSK sammen skal
klare å fremme alle sheltiens flotte egenskaper og ta vare
på det rasetypiske i avlen.
Jeg har ikke mye erfaring med organisasjonsarbeid og har
derfor takket ja til å være varamedlem for å lære.

Vi har en fantastisk rase å ta vare på og jeg ønsker at klubben
og medlemmene bør ha et godt samhold som inkluderer alle og
fremmer rasen i sin helhet.
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VARAMEDLEMMER TIL STYRET
ANITA LØVIK
Eg er 29 år, busatt på Sunnmøre og arbeidar som
lærar. Min fyrste sheltie kom i hus i 2010, og sidan den
gong har eg forelska meg heilt i rasen. Me trenar og
konkurrera aktivt i rallylydigheit og lydigheit. I tillegg
prøver me ulike andre sportar for moro skuld.
Eg er utdanna trinn 1 instruktør for NKK og har fleire
ulike kurs heile året. I tillegg har eg hatt ulike verv.
Mellom anna leiar i korps og ungdomsklubb, ulike verv
innanfor velforeining, idrettslag og kor. No er eg leiar i
den lokale hundeklubben, og har vore dette ein del år. Eg er også klubbkontakt for NSSK Møre
og Romsdal.
Eg driv eit lite oppdrett av sheltie, men har enno ikkje kennelnamn. I tillegg til å drive aktivt
med hundesport trivast me aller best i fjellet. Det er ei fryd å drive med ein så allsidig rase.

VALGKOMITE
LEDER
LIZ SKÅRN
Mitt navn er Liz Skårn, jeg er 44 år og jobber som sykepleier på et
sykehjem, i tillegg er jeg hovedtillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund for
Tolga Kommune.
Jeg bor på Tynset sammen med min mann og 4 barn. Her driver vi
oppdrett av shetland sheepdog, pomeranian og islandshest. Jeg har
tidligere hatt verv i Norsk Pomeranian Klubb hvor jeg satt i valgkomiteen.
Jeg brenner for rasen vår og ønsker å bidra til å få en flott og inkluderende klubb for alle medlemmene.

MEDLEMMER TIL VALGKOMITE
ARNHILD CARLSEN
Mine første to sheltier, Golden Country Star og Willownut`s
Count On Me, født i 1985 og 1986 var etter to halvsøstre,
og felles far UK importen Nuch Lythwood Stiletto. I 1987
hadde jeg det første kullet, som forvert på tispen Golden
Country Star. Utstillingsdebuten min ga en 4 plass, med
fin grønn sløyfe i valpeklasse, superstolt, og dermed var
det gjort. I 1990 fikk jeg mitt første eget kull fra Golden
Country Star, og søkte kennelnavnet Sheltibo. 2 hunder,
ble til 3 da jeg beholdt den beste tispa, Sheltibo`s Satin
Shoeshette, far var Nuch Philhope Shoestring. Jeg vet ikke
hvor mange kull og antall valper det har blitt på 32 år, men en god del.
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Jeg drev alltid lite og fokusert, og på det meste hadde jeg ti hunder, men stort sett lå antallet
på 5 tisper hjemme. Jeg har vært så heldig at de aller fleste virkelig har blitt gamle hunder hos
meg. I 2005 overga jeg kennelnavnet Sheltibo til forvert/samarbeidspartner Heidi Fossaas, og
søkte om nytt kennelnavn, Croft`s. Det ble senere ett tett samarbeide hvor vi var 3 par, og det
var en fantastisk reise vi hadde sammen. Croft`s ble Årets Oppdrett mange år på rad, mange
championtitler ble tatt, og hundene våre scoret høyt på listene i 10 år. Det var ett aktivt tiår,
med mye reising og fullt fokus på hund for oss alle. Vi baserte alt på den gamle tispelinja rett
opp fra 1985, og var heldige å få inn en nylaget /hannhund/tispelinje via INT N DK HR SLO UCH
Croft`s Brown Sugar, og Croft`s Wild Wine, laget fra en tysk import Zaffira Of Silver-Shadow
og Eastflash Walk On Top.
Det har vært mange oppturer og noen nedturer….Det positive er å få så mange gode venner,
gleden av hundene og det de bidrar med til hverdag og fest. Ære og berømmelse og kreditt for
den lange jobben man har lagt i å studere rasen, lese stamtavler og finne fine partnere til jentene våre. Som alle andre, har vi møtt på helse-utfordringer, som er uunngåelig når man driver
med avl på levende individer, og jeg sier igjen som så ofte før. Jeg vet at de aller, aller fleste gjør
det vi kan for at alt skal bli så bra som mulig, både for valpekjøpere, hundene og minst mulig
problemer, ikke minst for oss selv. Utover det rår vi ikke over den boksen med gener oppi, som
ristes rundt for hver kombinasjon vi gjør. Hvis jeg skal gjengi ett av de største øyeblikkene,
må det bli når Croft`s Wish I Had An Angel ble Best In Show valp på det store valpeshowet på
Nesbyen i 2012. Det var alle raser med og mange, mange valper. Første certifikatet til Nuch
Sheltibo`s Christmas Star henger høyt. Og alle de herlige stundene ved valpekassa, den varme
kontakten med de nybakte mødrene, og å plukke ut stjerna i kulla etterhvert….har vært fantastisk. Stor takk til dere andre som var med og dro lasset i Crofts de ti årene som gikk, uten
dere ville ikke suksessen vært så stor. I dag er det Janne Andersen og meg som er innehavere
i Croft`s og vi driver nå i veldig liten skala med kun to hunder hver. Tispelinja jobbes videre
med hos Kjanto, Cirenita, Sheltifarmen og noen få andre flinke og dedikerte….
Når det gjelder klubbarbeide, har jeg vært medlem i NSSK siden 1986, stort sett sammenhengene. Jeg var med i styret over en tid, og hadde også ansvaret for premiekomiteen. Har god
kjennskap til klubbarbeide, regnskap, og det å arrangere alt av aktiviteter. Jeg er autorisert
ringsekretær i NKK, og var med, først som sekretær, så som leder i Avd. Vestfold det siste året
før vi overførte NKK avdelingen til regioner. Jeg er så godt som ferdig utdannet dommer, en
utdannelse som tok 6 år, kun siste eksamen gjenstår. Ønsket mitt for NSSK er en klubb, hvor
uenighet og splittelse skal være fraværende, kun være ett samlende og inkluderende organ.
Det vil være målet mitt, om jeg blir valgt inn i valgkomiteen. Tiden har endret seg radikalt de
siste årene, med den muligheten internett og sosiale medier gir oss, så ønsker jeg at NSSK
framover skal nyttgjøre seg dette med fokus på helse, samarbeide og informasjon, som også
NKK legger mer og mer opp til. Vi har flotte verktøy til rådighet nå, så vi sammen kan jobbe
for den herlige rasen vår.
HANNE BOLGNES
Hanne Bolgnes, 50 år. Hatt sheltie siden 1970. Eier kennel Thoco sammen
med min mor Brit-Unni. Første kull ble født i 1974 og har hatt kull jevnlig
etter det. Kennelens første import, Lythwood Sophy, kom fra England i
1980 og den siste kom nå i november 2017. Vi har importert hunder fra
Storbritannia, Sverige, Estland og Australia samt eksportert hunder til
Sverige, Finland og Nederland. I tillegg har vi hatt rasene Løwchen og
Polsk Owczarec Nizziny. Ble autorisert ringsekretær i 1990.
Jobber hos NTNU, Fakultet for økonomi, Handelshøyskolen lokalisert i Trondheim. Per i dag sitter jeg i ansettelsesråd ved NTNU og i valgkomiteen i Norsk tjenestemannslag.
Av verv jeg har hatt i NSSK er medlem av valgkomite, vara styremedlem, leder av interimstyre,
leder av klubben samt klubbkontakt for Sør-Trøndelag. Brenner for en klubb med stor aktivitet
i distriktene.
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MEDLEMMER TIL VALGKOMITE

REVISORER

MARIANNE SUHR

REVISOR

Jeg fikk min første hund i 1972, en schæferhund, denne rasen hadde
jeg i 30 år og drev et lite oppdrett under kennel Runabjørn, kennelnavn registrert i 1977.
I 1981 fikk jeg min første shetland sheepdog, pr. i dag har jeg 4 hunder som bor hjemme. I 2003 hadde jeg mitt første sheltiekull, har oppdrettet 42 valper til nå.
Min erfaring med klubbarbeid er allsidig, har stiftet Norsk Schæferhund klubb avd. Finnmark hvor jeg var leder over flere år , har også
hatt andre verv i klubben. Jeg har vært leder for Voss Sauealslag med sine vel 200 medlemmer.
Har også hatt et lite sauebruk hvor vi drev kontrollert avl.
HILDEGUNN SOLBERG NES
Ellingsøy, Sunnmøre.
Utanom den store interessa for hund, er eg lærar, og mentor for
nye lærarar. Har hatt ein del oppdrag og kurs innan skuleverket.
Eg var og ein periode oppmann og dommar i friidrett, og har laga
lyrikkprogram, m.a. ved Det Norske Teatret i Oslo.
Eg har nesten alltid hatt hund, og sheltie sidan 80-talet. Fantastisk
allsidig denne rasen vår! Har og eit lite hobbyoppdrett, Nezmarka.
Hundane mine er stort sett med over alt, også på skulen og i klasserommet. Mange der ute som får ein betre dag med hund!
Eg har trena brukseigenskapar, utan nødvendigvis konkurrering. Men no er to av sheltiane i
familien aktive i rallylydigheit, den eine i eliteklassen.
Sjølv om eg ikkje har brukt så mange helger i utstillingsringen har vi opplevd både BIR, BIM og
Cert. No har eg meir tid, så blir nok oftare å sjå der også.
Eg er opptatt av at ein bevarer det typemessige, ikkje minst gemyttet, og sjølvsagt dei gode og
allsidige eigenskapane til rasen, i ein klubb det er godt å vere medlem av.

IVAR FREDRIKSEN
61 år, bor på Stokmarknes i Hadsel kommune. Partner i regnskapskjeden Økorådgruppen, 7 kontor med totalt 60 ansatte. Er autorisert
regnskapsfører.
Samboer med 2 barn. Aktiv politiker, sitter i kommunestyret for Høyre i
Hadsel kommune.
Har 4 sheltier, to gutter på 1 år, en tispe på 3 og en gutt på snart 9.

BJØRN WÆHRE
Født i -56 og er fortsatt aktiv i jobb. Har jobbet i over 30 år i medlemsavdelingen i Nortura SA og er fortsatt der, men har hatt ulike roller,
og for tiden tilførselsleder med ansvar for et dyreslag i Midt-Norge. Har
også jobbet et år som regnskapsfører før jeg startet i Nortura.
Har hatt ulike verv i frivillige organisasjoner, blant anna 5 år i styret i
NSSK og sitter også i styret for Nattravnene. Av de 5 åra i styret i NSSK
var det tre år som leder.
Når det gjelder hund har vi (jeg og Elisabeth, der ho er den mest aktive) et lite oppdrett med Shetland Sheepdog. Vi har også ei tispe av
japansk spisshund. Har stort sett 1 – 2 kull i året, men for meg er hundene mest venner og
turkamerater.

VARAREVISOR
KARI STORLIEN

VARAMEDLEM TIL VALGKOMITE
YLVA NEGARD
30 år gammel og bor i Bergen med samboer og to sheltier. Jobber hos
Optiker, og har bachelorgrad i Globalisering og Utvikling, og i Kunsthistorie.
Min første egen hund og Sheltie kom i hus i 2014, og kunne ikke tenke
meg noen annen rase. Vi trener lydighet, men konkurrerer foreløpig
ikke. Vi har gått en del utstilling med minstemann, og synes det er
kjempegøy. Ellers blir det mange turer i skog og mark. Sheltien er en
helt fantastisk rase å jobbe med, med en helt fantastisk energi og flott
gemytt.
Har hatt en rekke ulike verv, der jeg har blant annet sittet i valgkomité
for Hedmark Arbeiderparti. Håper jeg kan være med på å bidra til å skape et godt styre for NSSK.
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63 år, og bosatt i Ringsaker. Jeg har jobbet med regnskap i noen år nå,
og har takket ja som vararevisor i NSSK, da jeg gjennom min utdanning
har regnskapserfaring.
I mine unge år spilte jeg håndball, da var jeg også trener for laget en
tid. Har også vært med som speiderleder på landsleir og landsdelsleir.
Verneombud har jeg også vært.
Dette er mitt første verv i klubben, og jeg gleder meg til å ta fatt med
det jeg kan bidra med, og dra erfaring med å være tillitsvalgt.
Jeg fikk min første sheltie i 2006, og siden den gang har det økt på til å bli 4 herlige sheltietisper. I alt har jeg hatt 6 kull, hvor jeg har vært delaktig sammen med min forvert, på
samtlige fødsler. En fantastisk erfaring og opplevelse i seg selv. Rasen har trollbundet meg med
sin væremåte, og jeg elsker å ha dem rundt meg, som de familiehunder de er, døgnet rundt.
Jeg bidrar så gjerne med å skape et godt miljø i positiv driv, til våre medlemmer.
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