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Presentasjon av nye kandidater 
 
Styret: 
 
Kasserer Nicolai Brechan 
Mitt navn er Nicolai Brechan. Alder: 48 år, utdannet som bygningsingeniør og er daglig leder for Gulv 
og Takteknikk AS, spesialfirma innen idrettsgulv. Jeg er gift med Nina og vi har Carl August (16) 
sammen. Vi bor inntil markagrensen litt vestenfor Sognsvann, Oslo. Hver dag har vi gleden av flotte 
turer med vår 4 år gamle Berner Sennenhund: Quattro, fra Triomar Kennel, Klavestadhaugen, Østfold.  
Vi er alle glade i friluftsliv sommer som vinter, og Quattro som er glad i å kjøre bil er alltid med. Om 
sommeren er han glad i en svømmetur og sover gjerne ute om natten. 
Jeg er oppvokst med hund og gleder meg til å kunne bidra som kasserer for klubben til denne 
fantastisk familiekjære rasen. 
 
Varamedlem Gudrun Kjøsnes 
 
 
Redaksjonskomiteen: 
 
Redaktør Marie Reime Lunde 
Jeg er en dame fra Voss med en sønn på 8 år og samboer. Jeg har de siste 5 årene jobbet som anleggs 
maskinfører og yrkessjåfør, resten av dagene går med til barn,hund å familielivet. Min samboer og 
sønn er heldigvis litt hunde gal de også så turer å utstillinger er alltid gøy å reise på da de er aktivt 
med. 

Jeg har drevet med hund siden jeg var 15 år, men det var først da jeg fikk min første Berner for 4 år 
siden att jeg aktivt begynte å reise på utstillinger, den ene Berner jenta ble plutselig over noen år til 4 
flotte Berner jenter, samt att interessen for eget oppdrett kom snikende, noe som resulterte i Kennel 
Berner Leiren. Dette skulle vise seg å gå veldig bra å med en fantastisk engasjert både sønn og 
samboer ble dette bare en fryd. Den ene av jentene fra mitt første kull ble beholdt her hjemme hos meg 
selv så nå er det 5 Berner jenter i hus.  

Det har alltid vært en stor glede hjemme for hele familien når berner`n bladet kommer i postkassen, 
kjekt å se tilbake på bilder og resultater å viktig informasjon. Så dette ser jeg frem til å jobbe med, jeg 
ser jeg har noen store sko å fylle her etter forrige redaktør, men litt utfordringer skal man ha! Det er ett 
flott blad og en flott rase vi har her i klubben. 

Jeg må til slutt si tusen takk for vervet som Redaktør i Berner`n og ønsker alle ett flott Berner år med 
kjekke utstillinger, treff og turer. 

		

 


