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Presentasjon av nye kandidater 
 

Styret: 
 
1. varamedlem: Gro Solberg 

 
Gro Solberg, 1959 modell. Er opprinnelig fra Sarpsborg, men har vært bosatt i 
Rakkestad siden 1983.  

Gift med Børge, og har to døtre som har flyttet ut av redet for lengst. Er velsignet 
med to barnebarn, jenter på 14år og 6år.  

Har hatt berner sennen siden 1991, og verv i NBSK – sentralt og lokalt – siden det. 
Satt også noen perioder i styret NKK Østfold. Prøver å holde antall bernere 
hjemme på fire. 

 
2. varamedlem: Britt Elin Flåten 
 

Britt Elin Flåten er 1977 modell. Opprinnelig fra Drammen, men er nå bosatt i 
Rakkestad.  

Gift med Nina T. Rapp, og sammen har vi hjemme 5 berner sennen og 4 
Amerikanske Cocker Spaniels.  

Jeg fikk min første berner i 2006. Regjerer til daglig på CircleK, Rakkestad.  

Har vært med i utstillingskomiteen til Rakkestad Hundeklubb i tre år, og har nå 
sagt ja takk til å sitte som varamedlem i styret til NBSK. 

 

Helse og avlskomite: 
 
Leder: Anette Vabø-Andersen 

 

 Jeg er 38 år og bosatt i Tvedestrand med mann, barn og hunder.  

Min families første Berner fikk vi da jeg var 8 år, og siden har det vært berner i 
familien. Hund, utstilling, avl og helse har derfor vært en naturlig del av livet mitt 
de siste 30 årene. Berneren er en av mine favorittraser, og min aller første egen 
hund var selvfølgelig en berner. 

I dag driver jeg oppdrett av Dvergpinscher og Norsk Lundehund under 
kennelnavnet Pride Of Norway. Jeg har tidligere vært medlem av avlsrådet i 
Norsk Pinscherklubb, og der var jeg med på å utforme RAS for dvergpinscher, og 

sammen med andre helseentusiaster fått gjennom en rekke endringer, til det bedre, for 
dvergpinscherens helse og fremtid. Hundehelse er mitt hjertebarn og det er lite som gleder meg mer 
enn å se at hardt arbeid fører til resultater, både på helse og gemytt. Når gubben ser på film ser jeg på 
stamtavler. Selv om jeg ikke selv har Berner er jeg fortsatt godt kjent med rasen, både på godt og vondt. 
Jeg har hele tiden fortsatt å holde meg orientert, både på positiv fremgang og utfordringene rasen har.  
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Medlem: Mia Caroline Sandøy 

Jeg heter Mia Caroline Sandøy og er 29 år gammel, jobber som sykepleier og bor 
i Skotbu i Ski kommune.  
 
Jeg har alltid vært glad i dyr, og ble selvfølgelig veldig glad da mamma og pappa 
bestemte at vi skulle få vår første Berner i 1998. Etter hvert begynte de også med 
oppdrett under kennelnavnet Almicami så jeg har under oppveksten fått følge 
med på prosessen fra løpetid til levering av valper.  
 
Min hundekarriere startet med mang en deltagelse i barn og hund før jeg etter 
hvert var aktiv i utstillingsringen med mamma og pappas hunder.  

Per i dag er jeg medeier i en hannhund som til daglig lyder navnet Zappa, og familien har i tillegg en 
fortispe. På fritiden er jeg glad i turer i skog og mark med og uten kløv, driver litt med hverdagslydighet 
helt på nybegynnernivå, og periodevis er jeg også mye på utstilling.  
 
 

Brukshundkomite: 
 
Medlem: Anna Martha Botten 
 

Jeg bor like utenfor Hamar og er sekretær i NBSK, avd. Hedmark. 

Selv har jeg to hunder; Zelda, en bernerblanding på snart 5 år, og Myra, som er 
ekte berner, på snart 1 år. Vi trener litt miljø, agility og rally-lydighet for moro 
skyld i den lokale hundeklubben. Vi deltar også på avdelingens aktiviteter. Ellers 
er turer i naturen, gjerne med kløv, det vi liker best. 

 
 
 

 
 
Medlem: Tom Stenberg 
 

På forespørsel fra valgkomitéen har jeg sagt ja til å stille som kandidat til 
brukshundkomiteen. Her kommer en liten presentasjon av meg og mitt 
hundeliv. 
Mitt navn er Tom Stenberg, bor i Gran på Hadeland og jobber på teknisk drift i 
nabokommunen til der jeg bor.  
Mitt hundeliv startet tidlig, jeg har vokst opp med hunder av forskjellige raser, 
men ble allerede som gutt forelsket i en berner som trasket rundt i nabolaget der 
jeg vokste opp.  

Min første Berner kom i 1985 og jeg har idag berner nr. 8 som selvfølgelig måtte hete Otto, en hannhund 
på litt over 2 år. Jeg har gått en del forskjellige kurs som omhandler hund, var litt aktiv i lydighetsringen 
med min første berner på 80 tallet, har også vært litt innom utstillingsringen. I tillegg har jeg drevet med 
litt og vært aktiv innen handicapkjøring noe som har gitt meg veldig mye. I dag er vel min største 
lidenskap å være ute i skogen og på fjellet sammen med Otto med og uten kløv. Jeg har hatt styreverv 
i den lokale hundeklubben og var medlem i brukshundkomiteen i NBSK den gang den ble stiftet. 
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Redaksjonskomite: 
 
Kasserer: Hilde Solum Beritsveen 
 
Hilde Solum Beritsveen er 54 år, og er bosatt på Brandbu, sammen med mannen Jarle. 
 
Hilde har tidligere jobbet 23 år på pu-boligen Grimebakken, men ikke vært i jobb på noen år nå. 
Hilde er oppvokst med berner, da hennes mor drev oppdrett av berner i mange 10-år. Hilde selv har 
også hatt et flertall bernere, men er dessverre uten hund for øyeblikket. Men det kommer nok en 
berner i hus igjen med tiden. 
Ellers er Hilde er glad i å være ute i skog og mark, og hun har voksne barn og barnebarn hun 
tilbringer mye tid sammen med. 
 
 

Revisjon: 
 
Vara revisor: Ellinor Elvestad 
 
Jeg er 62 år, gift med Per og arbeider som budsjettrådgiver i Troms fylkeskommune, Samferdselsetaten.  
 
Vi fikk får første berner i 1987 og siden har det blitt mange flere. På det meste hadde vi 5 hunder boende 
hjemme, men vanligvis 2 – 3. Overgangen til å være uten hund, som vi har vært etter at vi mistet den 
siste for ett år, siden er derfor stor. 
 
Jeg har tidligere vært kasserer i NBSK i perioden 2010 – 2016. I avdeling Nord, tidligere avd. Troms, har 
jeg vel oppigjennom årene hatt alle verv i styret. For tiden er jeg kasserer, medlem av 
utstillingskomiteen og utstillingsleder ved vår årlige utstilling i Narvik. 


