PRESENTASJON AV KANDIDATER
Valgkomiteen har hatt en bred tilnærming til å søke etter kandidater. Dog har vi
utelatt noen som tidligere har vært sentrale i pågående konflikter. Dette har vært
håndtert likt for begge grupperingene.
Listen over kandidater representerer både personer som undertegnet det siste
mistillitsforslaget, samt en fra det siste styret, og en som undertegnet
støtteerklæring til det forrige styret i siste nummer av Schapendoesposten. Vi har
jobbet aktivt for å skape en balanse, men, forståelig nok, er det mange som ikke
ønsker å gå inn i styret i den situasjonen som har vært gjennom lang tid.
Valgkomiteen har fått en rekke forslag til kandidater, og hovedparten av disse
hadde vi allerede vært I kontakt med før vi mottok nominasjonene, basert på at vi
hadde tatt en bred tilnærming til å finne en balansert sammensetning av styret.
Valgkomiteen har hatt kontakt med de aktuelle kandidatene, med unntak av 1
som det ikke har vært mulig å oppnå kontakt med.
Det har ikke vært mulig å fylle alle vervene, men det er tilstrekkelig med
kandidater til at klubben kan få et beslutningsdyktig styre. Valgkomiteen mener at
de kandidater som stiller til valg er dyktige og i stand til å bringe klubben videre.
De gir også en god balanse i forhold til ulike grupperinger.
Nina M. Nikolaisen
Jeg er blitt bedt av interimsstyret/valgkomitéen om å stille opp som lederkandidat
for Norsk Schapendoes Klubb.
Jeg er født og oppvokst i Stavanger, men har bodd på Østlandet siden 1985.
Mesteparten av tiden er tilbragt på Hedmarken, men jeg flyttet til Gransherad i
Notodden kommune i Telemark i august 2017.Jeg har hatt hund i over 30 år, ca
27,5 av dem hadde jeg Briard. For tiden har jeg 2 hunder, en Lhasa Apso valp fra
kennel Bondekonen og en Schapendoes fra kennel Glimtjärn. Jessie kom til meg i
begynnelsen av august, det er en tispe på litt over 2 år.
Dette er min første Schapendoes, men jeg har fulgt rasen i mer enn 10 år.
Jeg har de siste 14 årene hatt styreverv i både raseklubber og lokale
hundeklubber, der har jeg både vært leder, nestleder, sekretær og styremedlem.
Jeg gått både organisasjonskurs, kynologikurs, og oppdretterskolen 1 & 2 i NKK og
jeg var delegat på representantskapsmøte i NKK i både 2016 og 2017.
Jeg har sagt ja til å stille som lederkandidat av flere grunner. Det er viktig at det
finnes en raseklubb, og da må noen nødvendigvis ta jobben med å opprettholde
den. Akkurat nå er klubben i en sårbar situasjon og da er det viktig at noen stiller
opp. Jeg har ikke til hensikt å ta stilling til de konfliktene som har preget klubben
de siste årene – det har jeg ikke forutsetninger for heller.

Nå er det viktig å se fremover – og konsentrere oss om å arbeide for et felles mål –
rasen vår.
Jeg har tro på dialog og samarbeid – og det håper jeg vi skal få til.
Når det gjelder Schapendoes som rase, er det mitt inntrykk at det i det store og
hele er en relativt sunn rase. Jeg har tro på at de som er oppdrettere av rasen har
kunnskapen som skal til for at det fortsetter sånn. NKK's etiske retningslinjer for
avl skal ligge i bunn, i tillegg til klubbens egne avlsregler. RAS – Rasespesifikk
avlsstrategi -er også et nyttig hjelpemiddel.
Inger Anette Backer
Jeg er en erfaren hundeeier, og har hatt hund i over 30 år. Vår siste hund var en
Bearded Collie, og før det har vi hatt ulike hunder. Schapendoes har vi bare hatt i 1
½ år, og valget den gang var basert på egne undersøkelser av rasen. Jeg verdsetter
rasen, og forstår viktigheten av å ivareta forvaltningen av denne. Jeg har benyttet
mye tid på å forstå begrensningene som ligger I ulike sykdommer og defekter, lest
bl.a. nederlandske avlsregler, og diskutert disse med noen I den nederlandske
klubben for å forstå utfordringene før valg av rase ble gjort. Jeg har bodd i
Nederland, og leser og snakker flytende nederlandsk. Dette gir meg gode
forutsetninger til å bidra i de diskusjoner som kan forventes av kommende
oppdateringer av avlsregler og RAS. Jeg har også diskutert med og lyttet til begge
grupperinger i klubben relatert til pågående høring av oppdaterte avlsregler.
Min hund er fra Billebakken, men dette skal ikke ha betydning for min rolle i
styret. Jeg vil beskrive meg som dyktig på research og har evne til å løfte blikket og
se de store linjene. Billebakken er bare en av mange oppdrettere, og jeg mener
det er verdifullt å lytte til ulike innspill før jeg konkluderer på saklig grunnlag. Jeg
er ikke oppdretter selv, og har heller ikke slike planer.
Jeg har lang erfaring fra foreningsliv, og har vært med i mange styrer og komiteer
tidligere gjennom over 30 år. Jeg har god forståelse for regelverk og formaliteter,
men er også konstruktiv og evner å finne løsninger innenfor de rammer som blir
gitt. Kompleksiteten i strukturen I NKK og klubbene krever mye, men jeg har et
mål om å bidra til forenklinger der dette er mulig.
Jeg er innstilt på dialog, og har i min korte tid i interimsstyret erfart at dette er en
krevende situasjon, men absolutt mulig! La oss samarbeide for å få til en positiv
utvikling av klubben for alle medlemmene.
Hanne Johnsen Mathisen
Jeg bor i Havøysund, Finnmark, og har hatt hund i over 30 år. Vi har hatt både
rasehunder og blandingshunder. Jeg hadde Briard tidligere, og likte rasen men

hadde lyst på en mindre hund da briarden gikk bort. Fikk vite at Schapendoes var
ganske lik briarden, så da var ikke valget vanskelig.
Nå har Røvertufsas Alma vært hos oss i snart 2,5 år. Vi driver med utstilling,
rallylydighet og agillity.
Selv har jeg hatt/har forskjellige verv her i kommunen. jobber som
helsefagarbeider.
Jeg har ikke sittet i noe raseklubb før, men er interessert i å ta vare på rasen slik
den er beskrevet, og vil gjerne lære mer om denne herlige rasen.
Ellen Stene Bakke
Mitt grunnlag for å stille som kandidat til styret er et ønske om at klubben skal
kunne få en enklere overgang, slik at vi kan jobbe for det beste for rasen. Være
med på å bidra for at klubben skal bli et samlingspunkt. Der åpenhet for å kunne
være uenig på sak, ikke stopper det å kunne saklig diskutere og finne et felles
standpunkt, til det beste for rasen og miljøet.
Et av mine hjertebarn er prosjektet med Aninova. Med innhenting av data om
helse, gemytt, eksteriør og bruksegenskaper på rasen. Der dataene blir behandlet
videre av et nøytralt fagmiljø av forskere innen genetikk på husdyr, og som har
flere samarbeids partnere å bygge videre på i forhold til forskningsbaserte
kartlegginger.
Jeg er 46 år bosatt på Hjørungavåg på søre Sunnmøre med mann og barn og en
hund Carnac's Magnificent Miranda. Vi er som oftest å ses på utstillinger i
hovedsak på Vestlandet og i Trøndelag. Har hatt Schapendoes i 6 år så Miranda er
min første hund av rasen. Så da jeg ble medlem i NSK hadde jeg et ønske om å
kunne bidra i klubben. Jeg ble da medlem av avlsrådet for NSK våren/sommeren
2015 og valgt inn i styret fra våren 2017.
Fra tidligere så har jeg vært aktiv oppdretter av Norsk Elghund grå og Strihåret
Dachshund siden 1989. I den tiden var jeg for en 10 års periode webmaster og en
del av datateamet for innhenting og til rettelegging av data for avlsrådet i Norske
Elghundklubbers forbund, og var i de senere år medlem av avlsutvalget for Norsk
elghund grå.
Edmund ten Hacken
Jeg er blitt spurt om å stille som styremedlem for styret i Norsk
Schapendoesklubb.
For 30 år siden flyttet jeg til Norge, er opprinnelig fra Nederland og har på grunn
av mitt morsmål de beste muligheter til å få oppdatert meg på utviklinger og
endringer vedtatt i klubben i Schapendoesens hjemland.

Jeg er en erfaren hundeeier, har tidligere hatt en Golden Retriever i 13 år og en
Bouvier des Flandres i 10 år før jeg i 2015 fikk min første Schapendoes fra kennel
Carezzando.
Jeg har en ledende stilling i et internasjonalt konsern, er diplomatisk samt
løsningsorientert og har i tillegg hatt mange forskjellige verv innen ulike lag,
foreninger og selskaper. Dette betyr at jeg har god erfaring fra styre og
organisasjonsarbeid.
Selv om jeg til nå ikke har vært så aktiv innen utstilling, agility, sporsøk mm. ser jeg
viktigheten av å ha en godt fungerende raseklubb som også er et godt sosialt
møtested for klubbens to- og fire bente. Det er derfor jeg er villig til å bruke noe
av min fritid som styremedlem for å bidra til at klubben kan få en ny og positiv
utvikling hvor samtlige medlemmer føler seg hjemme.
Liv Guldal
Jeg bor i Tønsberg og har bodd her siden 1989.
Jeg har to små blandingshunder som er litt over fem år. 1. september 2017 fikk jeg
endelig min første Schapendoes. Dette er en flott gutt som heter Baltasar. Han
skal ikke på utstilling og han skal mest sannsynlig heller ikke bli pappa. Han har
overbitt. Godt det ikke er sånn for mennesker.
Vi besøkte en Schapendoes i Hønefoss i 2010, men det ble ikke kjøp den gangen
fordi vi ofte reiste til Tyskland for å følge med på at båten vår ble bygd.
Ann-Kathrin (Anki) Engedahl Olsen
Jeg har blitt spurt om å stille som vara til valgkomiteen.
Jeg er en uerfaren hundeeier. Jeg fikk min første hund i mai 2017, en herremann
ved navn Hårek og han kommer fra kennel Billebakken. Årsaken til valg av kennel
var at en venninne hadde kjøpt en Schapendoes fra samme kennel året før. Det
var slik jeg ble oppmerksom på rasen og falt pladask. Hårek skulle i
utgangspunktet leve et familieliv i Sarpsborg, men jeg ble fort ganske hekta på
ulike aktiviteter. Vi har vært på en utstilling og fikk cert på første forsøk. Derfor
blir det flere utstillinger fremover. Ellers driver vi aktivt med lydighetstrening i
Sarspborg Schæferhundklubb og vi har tatt bronsemerket.
Jeg liker rasen veldig godt og stortrives med min hund. Jeg synes de interne
kranglene i raseklubben er vanskelige og unødvendige. Jeg har ikke kompetanse til
å velge side og har ingen intensjon om det heller. Jeg forholder meg nøytral. Det
jeg dog er veldig sikker på: Jeg har en flott Schapendoes og det vet jeg heldigvis at
alle tenker om sin hund.
Jostein Skår-Ekse

Eg er bedt om å stille som revisor for klubben.
Eg er gift med Wenche og har to gutar på 10 og 13. Eg er frå Ål i Hallingdal og har
budd her dei siste 5 åra. Før dette budde me 17 år i Bergen. Me er ikkje erfarne
hundeeigarar. Billebakkens Hampus på 1 ½ år er familiens første hund. For oss er
Hampus først og fremst ein sosial familie- og turhund. Me er ikkje aktive
deltakarar på utstillingar eller andre hunderelaterte aktivitetar.
Som bakgrunn for å ta på meg vervet som revisor, har eg blant anna utdanning
innan økonomi og administrasjon. Eg har jobba med anskaffelsar, som
bedriftsrådgjevar og jobbar no i Bane NOR.
Eg er opptatt av at klubben no må ta ein restart og legge gamle konfliktar til side.
Eg har ikkje inngåande kjennskap til tidlegare konfliktar og meiner det uansett
ikkje skal vera retningsgivande for det som skal skje framover.
Schapendoesklubben er ein liten klubb for ein liten rase. Dette gjer at den må vere
inkluderande for alle eigarar av rasen. Det må vera rom for forskjellige meiningar i
klubben og med det følger også å ha respekt for andre sine meiningar. Klubben må
styrast etter demokratiske spelereglar, men med respekt for dei som til ei kvar tid
er i mindretal. Det er difor viktig med ein ryddig organisasjon som styrer etter
vedtekne lover og reglar og som fremmar ein god og inkluderande
organisasjonskultur.

