
Nye tillitsvalgte på valg 2019
Vi presenterer her nye kandidater som sto på valg ved årsmøtet 8. juni 2019. 
 
 

Mari Anne Braathen 

 
Jeg er født i 1952 og opprinnelig fra Gjøvik. Jeg har 
bodd det meste av mitt voksne liv i Oslo, men har 
bodd utenfor Jessheim siden 2001. 
 
Jeg har nylig blitt pensjonist etter et langt arbeids-
liv som ansatt i Oslo kommune, de fleste årene i 
ulike lederstillinger innen helse og omsorg, og de 
siste årene som saksbehandler. 
 
Jeg har hatt berner siden 1992. Nå har jeg ei tispe 
som blir 11 år i juni og hennes barnebarn på 1,5 år. 
Jeg er en del på utstilling, men det viktigste for 
meg er dagliglivet sammen med hundene. Vi er 
avhengig av lange, daglige skogsturer, og setter 
pris på en fjelltur i ny og ne. 
 
Jeg hadde mitt første valpekull i 2011, og har hatt 
to kull etter dette. 
 
Jeg er svært interessert i avl, og forsøker å holde 
meg oppdatert innen feltet. Jeg er opptatt av rasens 
utfordringer når det gjelder helse og levealder. 
 

Jeg var aktiv i avdeling Øvre Romerike, og satt i 
styret der. 
 
 
 

Stine Bøe 
 

 
Jeg er en 1981-modell, og rasen kom inn i mitt liv i 
1982, med foreldre som var aktive utstillere, drev 
oppdrett, og besatte ulike tillitsverv i NBSK 
sentralt og lokalt. Jeg har vært aktiv på ulike 
områder i hundemiljøet – jeg har stilt hund siden 
1997, ble autorisert ringsekretær i 2002, har hatt 
tillitsverv i avdeling Østfold og Oslo & omegn, før 
jeg ble først sekretær og deretter leder av NBSK 
sentralt. Jeg har hatt diverse verv i andre klubber, 
og har også organisatorisk erfaring utenfor hunde-
verdenen. Jeg hadde mitt første egne valpekull i 
2011, og har konkurrert både i utstilling, lydighet, 
rallylydighet, NBF-bruks og RIK.  
 



Jeg er utdannet med en mastergrad fra NTNU, og 
har blant annet jobbet som journalist, nettredaktør, 
konferanseplanlegger og saksbehandler. Jeg har 
vært tungt involvert i Berner’n før, og som vesle-
voksen jentunge ga jeg ut mitt eget bernerblad som 
ble sendt ut til familie og omgangsvenner enten de 
ville ha det eller ei! Jeg har «alltid» hatt en penn i 
hånda, skriver alltid på et eller annet, og har en 
fantastisk roman-idé i hodet som jeg bare må få 
overført til laptopen så den kan bli utgitt. 
 
Jeg ønsker å tiltre redaktørvervet fordi Berner’n 
har en plass i mitt hjerte, og jeg mener det er et 
viktig tilbud til våre medlemmer. Når noe er 
betydningsfullt for en, må en også være villig til å 
legge ned en innsats for å bevare det. For meg har 
Berner’n en viktig oppgave i å dokumentere 
klubbens og rasens historie, samtidig som bladet 
også skal fungere som en kilde til kunnskap og 
underholdning for leserne. NBSKs medlemsmasse 
er mangefasettert, og det håper jeg at Berner’n 
reflekterer i sitt innhold gjennom året. 
 
I dag bor jeg i et såkalt oppussingsprosjekt på Espa 
i Hedmark, sammen med tre bernere i alderen 12 
måneder til 4 år. Fritiden er aldri vanskelig å fylle, 
uten at jeg tror jeg lever et så veldig ekstravagant 
liv. Den tiden som er igjen når hunder, hus og jobb 
har fått sitt, går til et ambisiøst damekor (vi vant 
vår klasse i NM sist vi deltok!), skriving og lesing.  
 
 
 

Anna Fronth 

 
Mitt navn er Anna Fronth. Jeg har røttene mine 
både fra Norge og Sverige, og har flyttet mellom 

de to landene hele livet. De seneste årene har jeg 
bodd i Strömstad på den svenske vestkysten. 
 
Jeg er sykepleier til yrke, og fritiden min bruker jeg 
gjerne ute i naturen sammen med hunden. 
 
Jeg er en stolt og engasjert bernereier! Berneren er 
en fantastisk allsidig hund, og jeg er aktiv på flere 
arenaer med hunden min; lydighet, rally, spor og 
trekk, for eksempel. Men aller best trives jeg ute på 
tur, gjerne på fjellet, og gjerne med kløv på 
hunden. 
 
Jeg ser fram til å få være med og bidra til å lage 
Berner’n til en god leseopplevelse og noe å glede 
seg til. 
 
 
 

Monica Brå Henden 

 
Mitt navn er Monica Brå Henden, 41 år, og jeg 
holder til på Heimdal like utenfor Trondheim. Her 
bor jeg med mann, to snart voksne gutter og 
berneren Ulla Ulldott av Hiselfoss som blir fire år i 
august. Jeg er aktiv i NBSK avdeling Trøndelag, og 
er med på det som skjer der. Vi har også ei 



bernertispe på avlastning, noe både vi og Ulla 
synes er helt strålende. 
 
Jeg jobber innen finansbransjen, og elsker å reise 
når jeg har fri. Er over gjennomsnittet glad i 
håndball, og bidrar som frivillig på diverse 
arrangementer også der. 
 
Jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver i 
NBSK. 
 
 
 

Frode Holland 

 
Frode Holland, 59 år gammel, opprinnelig fra 
Gjøvik, men bosatt ved Bindingsvannet på 
Siggerud i Ski kommune. Jeg er gift med 
sykepleier Anne, og til sammen har vi fem barn og 
tre barnebarn. 
Jeg er ansatt som kjøkkensjef ved Diakonhjemmet 
Sykehus. 
 
Jeg er medlem i NBSK avdeling Oslo og omegn fra 
2008, men ble ikke aktivt medlem i klubben før 
2013. Jeg er leder av NBSK avdeling Oslo og 
omegn, og er nå inne i min tredje periode i 
avdelingens styre. 
 

Jeg trives godt i bernermiljøet. Etter min mening er 
miljøet preget av folkelighet, av godt humør, 
raushet, turglede og en ektefølt og nærmest 
altoppslukende omsorg for våre kjære bernere. 
 
Vår bernerhistorie omfatter til nå 4 hunder: 
Bajaz, født 06.03.2008. Døde tidlig høst i 2018 
Aron, født 09.02.2010, omplassert til oss i 2012. 
Døde våren 2018 
Pia, født 03.04.2012, omplassert til oss i 2016 
Baghera, født 25.08.2012, omplassert til oss i 2018. 
 
Vårt hundehold er basert på at hunden er 
familiemedlem og turkamerat.  Vi har kun hatt en 
hund fra han var valp, og han var med oss til han 
var vel 10 år. Vi har plass og hjerterom, og synes 
også at det er svært givende og utviklende, å 
kunne ta imot omplasseringshunder. 
Utfordringene har vært der, men det er fantastisk 
morsomt og rørende å se en hund finne seg til 
rette, og slå seg til ro i et nytt hjem. 
 
 
 

Mariell Nordvik Kristiansen 
 

 
Jeg heter Mariell Kristiansen, 25 år og bosatt i 
verdens navle, Tangen, i Hedmark. Der bor jeg 
sammen med samboer, to berner sennenhunder og 
to katter.  
 
Jeg jobber som sykepleier på en skjermet enhet for 
personer med demens. I tillegg er jeg også 
forsikringsagent i Agria Dyreforsikring.  
 
Hverdagen med hundene hjemme er topp, masse 
turer i skog og mark. I tillegg farter vi også endel 
på utstillinger i inn- og utland.  



Tone Alstad Pettersen 
 

 
 
Mitt navn er Tone Alstad Pettersen, jeg er 68-
modell og bor på Lundamo i Trøndelag. Jeg er gift 
med Stig og vi har to voksne gutter og er også så 
heldige å ha fått to barnebarn. Det meste av fritid 
går med til familie, venner og hund.  
 
Arbeidsdagene bruker jeg i anleggsbransjen der jeg 
jobber som prosjektingeniør hos Peab Anlegg AS, 
for tiden på prosjekt med å bygge ut E6 Trondheim 
- Melhus til 4-felts motorvei.  
 
Når det gjelder hund, så hentet vi vår første berner 
hos kennel Hiselfoss i 2003 og siden da har vi hatt 
seks bernere. Vi har i dag tre bernere i eie, der den 
eldste, Ixzeus på 8 år bor hos mitt søskenbarn, 
mens Kid på 7 år og Primo Padrino på 4,5 måned 
bor hos oss. Vi liker godt å reise på utstillinger, og 
har gjennom det fått opplevd mye og fått mange 
venner rundt omkring. Nå håper vi på at lille 
Primo Padrino blir en som vi kan fortsette å reise 
på utstilling med fremover. 
 
Jeg har alltid vært aktiv i organisasjoner og hatt 
forskjellige verv opp gjennom årene fordi jeg synes 
det er gøy å være med å bidra. I NBSK har jeg hatt 
verv siden i 2004 da jeg ble valgt inn som medlem i 

redaksjonskomiteen. Etter hvert ble jeg sittende 
som leder i RK og har vært det i flere perioder. I 
NBSK avd. Trøndelag er jeg valgt som revisor. 
 
Etter tre års pause fra verv på grunn av skolegang, 
har jeg nå takket ja til å prøve meg som sekretær i 
styret. Jeg håper det er en rolle jeg kan fylle, og at 
jeg kan være med på å bidra til en god drift av 
klubben.  
 
 
 

Kjersti Rossvoll 

 
Jeg har hatt berner siden 2007, bor i Fredrikstad, 
men er opprinnelig fra Oslo, og har per dags dato 
to tisper - en på fem år og en på 20 måneder. 
 
Jeg har hatt berner siden 2007, og har sittet som 
leder av avdeling Østfold i ni år, men sitter nå som 
kasserer i avdelingen. Jeg har tidligere vært 
medlem av både styret og brukshundkomiteen til 
NBSK. 
 
Vi koser oss med lydighet og rallylydighet, 
blodspor, litt rundering, trekk og kløv, og eksteriør 
- dette er aktiviteter både våre hunder og vi 
tobeinte liker. 
 
 
  

Hilde Jorun Valerstrand 
 
Gift med Magnar, har to barn og fire barnebarn. 
 
Jeg har en spennende og givende jobb som 
rådgiver i fagavdeling for kunst og kultur-
utvikling, Bergen kommune. Fagansvar for utred-



ning og utvikling av gode kunst- og kulturtilbud 
til barn og unge, ivaretakelse og utvikling av 
tradisjonshåndverk og styrking av musikkfeltet.  
 
For ganske nøyaktig 30 år siden fikk jeg og min 
familie vår første berner, Misty, og siden da har 
det ikke vært noe alternativ for oss å ikke ha 
berner. Per i dag har vi berner nummer fem og 
seks, Linus og Pernille. 
 
I juni for et år siden flyttet vi fra Bergen og ut på 
landet til Osterøy. Her har både vi og hundene god 
plass både inne og ute. Her er også mange gode 
turmuligheter både i nærområdet og i fjellene 
rundt. I helgene er vi ofte på hytten som ligger i 
Kvinnherad kommune, Hardanger. Der koser vi 
oss med turer i skog og mark, og fisketurer på 
fjorden. Hundene liker godt å være sammen med 
oss over alt, både hjemme, ute, i bil og i båt. 
 
I tillegg til interesse for hunder driver jeg mye med 
veving, og har sammen med tre andre et eget 
vevstudio hvor vi lager blant annet løpere, pledd, 
duker, puter osv. En super hobby. 
 
 
 


