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Presentasjon av nye kandidater 
 

Styret: 
 
Leder: Stein Fauske 
Jeg er 58 år og entreprenør.  
Gift med Gunvor og har to voksne barn. Tidligere to bernere og nå etter ca. 10 år en ny berner. 
Tidligere leder i NBSK i tre perioder. 
Bor i Lommedalen utenfor Oslo 
Jeg er innstilt på å motivere og lede klubben til det beste for to og firbeinte. 
 
Sekretær: Bjørg W. Andreassen 
Litt om meg selv og min hunderelaterte virksomhet, samt litt om min yrkesaktive bakgrunn: 
Hund privat: Jeg vokste opp med jakthund i barndomshjemmet. Fikk min første Berner Sennenhund i 
1988. Hadde mitt første Berner Sennenhund kull i 1990. Siden har det blitt 12 kull til. Har pr. i dag 11 
Berner Sennenhunder, tre 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 nå leder 
siden 2006. Representant i NKKs representantskap (RS) fra 2001 og er det fortsatt. Styret i Sør-
Rogaland Brukshund Klubb fra 2007. Vara, nestleder og så leder fra 2009 og ennå. HS i Norsk Berner 
Sennenhundklubb fra 2005 til 2013, nestleder i 4 år og siden varamedlem. Leder av sunnhetskomiteen 
i Norsk Berner Sennenhundklubb fra 2005 - 2010. 
 
Arrangements ledelse/deltagelse i hundemiljøet: Har vært ansvarlig for utstillingen til Norsk Berner 
Sennenhundklubb avd. Rogaland fra 1992 til og med 2016. Delaktig i utstillingskomiteen i Sør-
Rogaland Brukshund Klubb (Jær-Utstillingen) siden 1996 og hatt ansvar for utstillingen de siste 6 – 7 
årene og har det ennå. Teknisk arrangør for NKKs Internasjonale utstilling i Rogaland fra 1995 t.o.m. 
2010 og overtok hele ansvaret for for NKKs Internasjonale utstilling i Rogaland fra 2011. Har hatt 
ansvar for NKK Region Rogalands Valpeshow siden 1996 og har det fremdeles. Har hatt ansvar for 
DogArra, og dommerinvitasjoner for alle utstillingene, mer eller mindre hele tiden. (Inviterer ikke 
dommere til NKKs Internasjonale utstilling). Har holdt flere kurs opp gjennom tidene, bl.a. "Kurs for 
utstillingsarrangører". Er valgt inn som styremedlem i Disiplinær Komiteen (DK) i NKK fra RS 2015. 
 
Autorisasjon: Har vært autorisert ringsekretær siden 1997. 
 
Yrkeslivet: Er ansatt i Aibel AS som overingeniør innen rør disiplinen. Er leder av ingeniør 
organisasjonen NITO i Aibel AS med ca 550 medlemmer. Har sittet i styret i NITO avd. Rogaland i en 
periode. Sitter som ansatt representant i styret i Aibel AS. 
 
Kasserer: Janne Ekse 
Jeg er født i 1965 og bosatt i Rælingen (v/Lillestrøm). Mor til to jenter, som begge har flyttet 
hjemmefra.  
Har hatt Berner siden 2001, og har nå to tisper på henholdsvis 2 og 3 år, boende sammen med meg.  
Jeg er relativt aktiv i utstillingsmiljøet, syntes dette er morsomt, spennende og sosialt.  
Jeg har også alltid vært opptatt av å gi hundene mental trening, så det har blitt mange kurs og 
treningskvelder med hverdagslydighet, freestyle, trekk og kløv, etc. Først og fremst er de mine beste 
turvenner, og en lang skogstur hver dag er et must for oss alle tre. Vi er veldig glade i fjellet, enten på 
ski eller bena, og reiser på hyttetur så ofte vi kan. 
Jeg har vært aktiv i avd. Øvre Romerike, fra begynnelse til slutt, og har sittet en periode i 
Brukshundkomiteen. 
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Til daglig arbeider jeg som regnskapsmedarbeider i ett engrosfirma som selger sesongprodukter til 
det nordiske markedet, og stortrives med det. 
 
Varamedlem: Kjersti Rossvoll 

Jeg heter Kjersti Anette Rosvoll, født 1964, så jeg begynner å bli en voksen dame. Jeg er i fra Oslo men 
bor i Fredrikstad og er gift. Jobber som inne selger og med prosjektering hos Sarpsborg Metall as.  
Oppvokst med Schæfer men i voksen alder ønsket vi oss en berner og Lille My hentet vi i Desember 
2007 og Love i 2010. Dessverre så mistet vi begge i tidlig alder,  men  vi har "Svensken" Tuzzi som 
kom til oss i juni 2014.  
Har vært aktiv i NBSK avd. Østfold siden 2009 og sitter nå som leder. Hundeholdet består i turer i 
skog og mark, på fjellet, og det er nok her vi trives best. Holder på med lydighet og er vel der jeg er 
mest aktiv, men rundering, felt, blodspor og utstilling er også aktiviteter vi trives med. 
 

Helse og avlskomite: 
 
Leder: Inger Cecilie Grønnerød 
Har oppdrett av Berner Sennenhund under navnet Kamperhaugbamsen. Navnet er med bakgrunn i 
gården vi bor på, Kamperhaug i Halden. 
Vi har fem bernere som bor her hjemme, og har etterhvert hatt noen valpekull. 
Vi har god kontakt med dem alle, selv de som har reist til andre land. 
Vi er periodevis å se på utstilling, når aktiviteten på gården hjemme ikke krever full oppmerksomhet. 
I det daglige er jeg styrer i barnehage, og lærer i oppvekstfag. 
Jeg er spesielt opptatt av at hunder skal få være nettopp hunder, og hund i dyreassistert intervensjon i 
helse, læring og omsorg. 
 
Medlem: Hilde Holst 

Jeg heter Hilde Holst Leknes, 44 år og bor på Ringvål utenfor Trondheim. Jeg er gift med Thomas og 
har to barn, en på 22 år og ei på 15. Huset deler vi broderlig med åtte hunder. Jeg jobber som 
veterinærassistent på Heimdal Dyreklinikk, så det er en travel hverdag med dyr både på arbeid og 
hjemmebane. Jeg fikk min første Berner i 1980, og min kjærlighet til rasen er altoppslukende. Jeg startet 
med hannhunder, men etterhvert som årene gikk grodde det fram et brennende ønske om mitt eget 
avlsarbeid, så i 2004 så kennel Nellvill sitt første kull dagens lys. Det er utstilling og avl som ligger mitt 
hjerte nærmest, og vi turer med bobil i inn og utland med hundene – det være seg utstilling eller 
ferieturer.  
Har siden tidlig nittitallet vært aktiv i NBSK, og hatt mange forskjellige verv. Har vært leder i avd. 
Trøndelag i mange år, sekretær i hovedstyre og sitter nå i valgkomiteen.  
 
 

Valgkomite: 
 
Medlem: Kjersti Olsen 

Fikk min første Berner i 1981, når jeg var 12 år gammel. Har oppdrettet 21 kull siden 1996, under 
kennelnavnet Hubba Bubba's. Har for øyeblikket tre hanner og en tispe hjemme, og ytterligere noen 
boende hos forvert.  
Har hatt flere verv i klubben, først og fremst i HAK.  
Er veldig glad i friluftsliv, reiser, kløvturer i skog og mark med bikkjene, utstilling og topp- og fjellturer 
i Norge. 
 


