
 

 

Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling  

(E-GF) 26. juni 2016 kl. 12.00 

Nebbenes Nordgående Kro 

 
På grunn av feil i forrige utsendelse, er Ekstraordinær Generalforsamling 
blitt utsatt og dermed også valglister m.v. Vedlagt følger oversikt over 
kandidater som er på valg til E-GF. Denne innkalling og vedlagte 
stemmeseddel, erstatter alt annet som er sendt ut før. Stemmesedler fra 
forrige innkalling kan ikke brukes. De som har sendt inn stemmeseddel på 
forrige innkalling, må sende inn ny. Som ønsket på ordinær 
generalforsamling, har de aller fleste sendt inn en kort presentasjon, 
med besvarelse av 5 spørsmål som valgkomiteen har stilt alle: 

 
1. En kort presentasjon av deg selv 
2. Hvilke erfaringer har du med klubbarbeid? 
3. Hvor lang "fartstid" har du med Collierasene? 
4. Hva kan du tilby klubbens medlemmer? 
5. Hva mener du er viktig for klubben videre, og hvilke verdier ønsker du 
å skape? 
 

Rekkefølgen i presentasjonen er at de, som valgkomiteen har innstilt, 
kommer først og de som er motkandidater til samme poster, kommer 
etterpå. Stemmeseddel ligger før presentasjonene. Siste frist for 
innsendelse av forhåndsstemme er 17. juni 2016. Innkalling og 
stemmeseddel ligger også på hjemmesiden. 

Vel møtt!  



 

 

 

 

 

Når du skal stemme er det følgende retningslinjer som må følges for at 
stemmeseddel skal bli godkjent: 

 

Du kan ut for hver av vervene bare sette 1 - ett - kryss for en ønsket 
person, det vil si at det ikke kan velges mer enn 1 person pr verv, flere 
kryss i JA innen samme verv, gjør stemmegivingen på vervet ugyldig, du 
kan stemme nei eller blank på en eller flere kandidater på samme verv. 
Dette med unntak av styremedlemmer der det skal velges inn tre - 3 – 
styremedlemmer for 2 år og et – 1 – medlem for 1 år, slik lovene 
foreskriver. 

 

Styret konstituerer hvem som skal inn de forskjellige styreverv 
(sekretær, kasserer m.v.) og hvem som stiller for 2 hhv. 1 år. 

 

Du må sjekke at du følger nøye hvordan du skal «pakke» den 
stemmeseddel: Når du har utfylt din stemmeseddel, legger du den i en 
konvolutt og lukker den. Det skal ikke stå noe på denne konvolutten! Du 
legger i den anonyme konvolutten i en ny konvolutt, som du setter inn 
avsender på bak. På den måten ser mottaker tydelig avsender, sjekker at 
vedkommende er medlem og tar ut den anonyme konvolutten, slik at det 
på E-GF ikke fremkommer avsender eller navn på annen måte. 

 

  



 
 

 

STEMMESEDDEL PÅ PERSONER SOM ER PÅ VALG E-GF 26.06.2016 Nebbenes 
Nordgående Kro, kl. 12.00 
Stemmeseddel sendes til Norsk Collie Klubb, c/o Birgit O. Bratlistuen, Øvermoen 8A, 2836 Biri. Blir åpnet på 
GF. 

Du må legge din stemmeseddel i en anonym konvolutt og så legge denne i en ny konvolutt, som du 
sender, med tydelig avsenderadresse bak. Merk konvolutten med E-GF. 

 

Verv  Navn Info JA  NEI  

Valg til styret:     

Styreleder (2 år) Birgit O. Bratlistuen Valgkomiteens innstilling   

Styreleder (2 år) Tom Lund Foreslått av Anita Østerbø   

Styremedlem (2 år) Hilde Jensen Valgkomiteens innstilling   

Styremedlem (1 år) Heidi Helle Valgkomiteens innstilling   

Styremedlem (2 år) Hilde Mathisen Valgkomiteens innstilling   

Styremedlem (1 år) Margunn Horstad Valgkomiteens innstilling   

Varamedlem (1 år) Barbro Bøe Werner Valgkomiteens innstilling   

Varamedlem (1 år) MayBritt Rødland Valgkomiteens innstilling   

Varamedlem (1 år) Vibeke Iversen Valgkomiteens innstilling   

Valg til valgkomiteen:     

Leder valgkomite (2 år) Astri Hedenstad Valgkomiteens innstilling   

Leder valgkomite (2 år) Tore Grønhaug Foreslått av Anita Østerbø   

Medlem (2 år) Ellinor Monsen Valgkomiteens innstilling   

Medlem (2 år) Therese Klungervik Valgkomiteens innstilling   

Varamedlem (1 år) Anita Østerbø Valgkomiteens innstilling   

Andre:     

Revisor (1 år) Unni S. Holbrook Valgkomiteens innstilling   

Vararevisor (1 år) Gretha F. Uleberg Valgkomiteens innstilling   

 
Andre foreslåtte kandidater av privatmedlemmer: 
 

Styremedlem (1 år) Elin Lund Foreslått av Anita Østerbø   

Styremedlem (2 år) Lill Kristin Nilsen Foreslått av Rikke Brudevoll   

Styremedlem (1 år) Anita Ragnarsdotter Foreslått av Therese Klungervik (mail mottatt 11.5.)   

Styremedlem (2 år) Heidi Line Olsen Foreslått av Rikke Brudevoll   



 
 

 

  



 
Presentasjoner av valgkomiteens innstilte kandidater: 

 

Presentasjon Birgit Olstad Bratlistuen 

 
1. En kort presentasjon av deg selv 

 
Jeg er 36 år, bor på Biri og har pr i dag 3 hunder hjemme samt en på deleie. Jeg har fått inn bikkjehår med morsmelka da mine 
foreldre drev et aktivt oppdrett av elghund. Min hovedaktivitet har vært utstilling, men jeg har også trent litt lydighet og tatt 
appellmerket med to av mine hunder samt den siste tiden også jobbet litt med spor. Jeg har tidligere jobbet som kjøkkensjef på 
en klinikk for narkomane og hadde der utover kjøkkenet ansvar for arbeidstrening for klientene. Bygget opp min egen bedrift fra 0 
og jobbet som daglig leder for en stab på 5 ansatte samt alt det arbeid det ellers innebærer å eie og drive en bedrift. 
  

2. Hvilke erfaringer har du med klubbarbeid? 
 
Innen Norsk Collie Klubb var jeg medlem av redaksjonskomiteen på starten av 2000 tallet og hadde da ansvar for korrespondanse 
inn mot Hundesport samt skriving av kritikker til kritikkhefte. Kasserer i NCK fra 2014 – 2016. Leder avlsrådet fra 2014 – 2016. 
Nestleder avd Hedmark 2015 – d.d 
Utover klubbarbeid utført i regi av NCK har jeg tidligere vært gruppe leder i 4H gjennom flere år. 
 

3. Hvor lang "fartstid" har du med Collierasene? 
 
Jeg fikk min første collie i 1996 og har da hatt 10 collies i løpet av de siste 20 årene. Jeg fikk mitt første valpekull i 2000.  
Mitt kennelnavn er Fairytopia, og har gjennom mine 20 år som collie eier og 16 år som oppdretter fått sett mange av medaljens 
baksider og vet at ikke alt er rosenrødt i dette gamet. 
 

4. Hva kan du tilby klubbens medlemmer? 
 
Jeg vil gjerne tilby klubbens medlemmer ærlighet, åpenhet og tilgjengelighet. Jeg ønsker at alle medlemmene blir behandlet med 
respekt og verdighet uavhengig av deres meninger og ståsted. Jeg ønsker å jobbe for et økt fokus på fellesskap og samhold i 
klubben. 
 

5. Hva mener du er viktig for klubben videre, og hvilke verdier ønsker du å skape? 
 
 Det er viktig at klubben ikke glemmer sin oppgave som raseklubb, nemlig å forvalte rasene. Men for å kunne forvalte rasen må 
klubben legge til rette for de som utvikler rasen videre, nemlig oppdretterne.  Jeg mener også det er viktig for klubben å 
oppdatere RAS slik at dette til enhver tid er et oppdatert verktøy for klubbens oppdrettere, slik at de kan ivareta begge våre raser 
på best mulig måte helsemessig så vel som mentalt og eksteriør.  

Klubben må bli mer lydhør for sine medlemmer og må legge kursen slik vi i størst mulig grad omfavner alle. 
Økte aktiviteter i ulike deler av landet må stå i fokus, dette for å gjøre klubben mer tilgjengelig, men også for å øke samholdet og 
følelsen av tilhørighet til klubben. 
Jeg mener også det er viktig å legge til rette fra klubbens side for vekst innen ulike aktiviteter for klubbens medlemmer, gjerne på 
lokalt plan. 
 
Klubben må også ha fokus på å tilby sine representanter innen styre og stell relevante kurs og opplæring via NKK slik at de kan 
utføre sin jobb på best mulig måte. 
 
Siden det nå etter de nye lovene er styret som skal innsette medlemmer i de ulike komiteene håper jeg at vi kan få på banen flere 
engasjerte mennesker som vil bidra innenfor sine interesseområder.  
Jeg ser det som nødvendig å ha aktive og engasjerte komiteer som vil jobbe sammen med styret for å øke positive og nødvendige 
aktiviteter i klubben. 
 
God kommunikasjon er helt essensielt for å rekke ut i hele landet og jeg har noen klare tanker om hvordan klubben kan gjøre 
dette bedre. 
 
  



 
Presentasjoner av valgkomiteens innstilte kandidater: 

 
Presentasjon Hilde Jensen  

1. En kort presentasjon av deg selv:   

Jeg er ei positiv og engasjert dame  som bor sammen med samboer og 4 hunder på Ingeberg, rett utenfor Hamar. Kennelnavnet 
vårt er Casthica.  Er vokst opp med Sheltie, så kan vel si at hundegalskapen er medfødt.  Har i samarbeid med min mor og bror 
oppdrettet Shetland Sheepdog,  Groenendael og  Collie langhår.   

Har også fulgt den Korthårede Collien tett i en del år, kan vel si at jeg har god kjennskap til flere raser, og hårlagsvarianter.  Har 
tidligere trent en del Agility, LP og spor med både Sheltie og Collie, men nå er det utstilling som er min store interesse.   

 2.      Hvilke erfaringer har du med klubbarbeid? 

Jeg var en av flere som var med å starte opp Hedmarkscollien i 1992 etter hvert ble vi en underavdeling av NCK, der jeg hadde 
styreverv som kasserer i perioden 1996 - 2005.  Etter en del år uten verv, ble jeg igjen med i avdeling Hedmark i fjor, også denne 
gang som kasserer. Pr.dags dato er jeg nyvalgt leder for avdelingen.  

 I 2015 ble jeg valgt inn som styremedlem, og håper selvsagt på fornyet tillit etter ekstraordinær generalforsamling.   

 3.      Hvor lang fartstid har du med collierasene? 

Har vært en stolt og aktiv Collieeier siden 1985. Da kom min første Collie, Nuch NV-94 La-Min-So Aglitter Angel In April, inn i livet 
mitt, og drømmen om å eie en Collie ble en realitet.  Ble medlem av NCK samme år. For meg er det: En gang Collie, alltid Collie.  

4.      Hva kan du tilby klubbens medlemmer?  

Som styremedlem i NCK vil jeg jobbe for at vi blir en mer inkluderende klubb, spesielt da på tvers av alle bruksgrener.  Vil også 
jobbe for at vi når ut til flere av medlemmene som ikke bor på det sentrale Østlandet, men at vi blir en mer landsdekkende klubb. 
Er også villig til å være med å bidra hvis det er en underavdeling som f.eks sliter med å få arrangert utstillinger etc.  

Jeg er beredt til å jobbe når klubben skal arrangere utstillinger. Og vil jobbe aktivt for at vi kan ha ett bredere spekter på våre 
arrangementer enn kun utstilling.  

5.       Hva mener du er viktig for klubben videre, og hvilke verdier ønsker du å skape? 

Det aller viktigste og første skritt på vegen videre er åpenhet, og ikke minst informasjon ut til medlemmene. Medlemmene har 
krav på å få vite hva styret jobber med, og styret har plikt på seg til å informere. Raskt og mere effektivt.  

Det mener jeg er det første vi må ta tak i. Videre må vi jobbe for ett bedre samhold medlemmene i mellom, på tvers av 
hårlagsvarianter og bruksgrener. Sammen må vi kjempe for å vise frem Collien som den allsidige hunden den er.   

Nå i dag så finnes det ulike typer innad i Collie, og tror vi har mye å lære av hverandre uavhengig av hvilken type som står ditt 
hjerte nærmest. Sammen er vi sterkere, og sammen vi kan vi virkelig få frem hvor flotte rasene våre er, i stedet for å kjempe i mot 
hverandre.  

Vi er jo alle enige om at vi har verdens beste rase. Gjensidig respekt, åpenhet og tillit, er gode verdier som er rasen vår verdi.  

  



 
Presentasjoner av valgkomiteens innstilte kandidater: 

 

Presentasjon Heidi Helle 

 

1. En kort presentasjon av deg selv 

Jeg heter Heidi og er ei godt voksen dame som bor på Evenes i Nordland. Jeg er innehaver av Privat Collies. Jeg jobber som 
inspektør for Arbeidstilsynet i Nord Norge.  
Jeg bor sammen med 6 hunder; 3 colliehanner, 2 collietisper og 1 sheltietispe. I tillegg eier og deleier jeg noen collies som bor hos 
venner av meg. 

  

2. Hvilke erfaringer har du med klubbarbeid? 

Som hundeeier er jeg opptatt av at hunden skal ha et tilbud i sin hverdag. Dette har ført til at jeg som hundeeier hele mitt 
hundeliv har deltatt aktivt i mange plan innen hundeverden med ymse aktiviteter som lydighet, spor, agility, litt rally og 
bruksarbeid og hverdagslydighet. Jeg har vært en aktiv oppdretter så derfor har også hundepsykologi, helse og det å ta vare på 
hunden på en god måte vært viktig for meg. I mine mange hundeaktiviteter har jeg deltatt både som leder og deltaker.   

 
For NCK har jeg vært primus motor for 8 offisielle og 1 uoffisiell utstilling i tillegg til mange collietreff og tema-møter.  Var også 
aktiv med i en gruppe for å startet NCK avd. Nord. 

 
Jeg har vært aktiv i lokale hundeklubber og hatt mange typer verv; leder, styremedlem, sekretær og kasserer.  
Jeg har vært autorisert ringsekretær for NKK  i  over 20 år. Forøvrig er jeg en ivrig utstiller selv - liker å konkurrere både i inn og 
utland. 
Har også en del erfaring fra ikke hunderelaterte organisasjoner, politisk og i jobbsammenheng. 

 

3. Hvor lang "fartstid" har du med Collierasene? 

Heldige meg voks opp med collie fra jeg var 8 år :) Fikk min egen Collie i 1978 fra Nutslade Collies i England. Hun ble mor til mitt 
første colliekull i 1981. Jeg har hatt mange kull etter det og klart å få mange norske og også noen internasjonale champions.  
 

4. Hva kan du tilby klubbens medlemmer? 

Jeg har lang fartstid og ganske mye erfaring som jeg gjerne deler. Men jeg er absolutt ikke ferdig utlært så har store ører for å 
lære mer. Har sterke meninger om mangt og meget og fokus er hele tiden å ivareta rasen der standarden, helse og gemytt er 
hovedoppgaven. Jeg gir rom for nye innfallsvinkler fra nye oppdrettere- men det er viktig å være ydmyk for at dette er en gammel 
ærverdig rase som ikke skal være gjenstand for "motejag". 

 

5. Hva mener du er viktig for klubben videre, og hvilke verdier ønsker du å skape? 

Jeg mener det er viktig at klubben blir mye mer demokratisk slik at alle medlemmene føler tilhørighet til klubben. 

 Vi må ta i bruk moderne teknologi som multimedia slik at det blir uproblematisk å ha møter, uavhengig av hvor du bor i landet, og 
slik at styre kan ha representanter fra hele landet. Jeg mener også at alle ledere i regionale avdelinger skal ha fast plass i 
hovedstyret.  

 
Min drøm for NCK er at alle medlemmer skal enes om at collien er vakker, og passer den inn i FCI-standarden så er det ikke så 
viktig hvor den kommer ifra. 

  



 
Presentasjoner av valgkomiteens innstilte kandidater: 

 

Prensentasjon Hilde Mathisen 

1. Hilde Mathisen, 50 år ung og bor I Trondheim. Jeg bor sammen med Lars (grillsjef ), og har 3 barn på 15, 22 og 30. 

2. Jeg har vært med I avd. Trøndelag siden 2002.  
Jeg har vært leder I avd I flere år. Avdelingen fungerer veldig bra, vi har aktive folk I avdelinga som elsker å hjelpe til der det 
trengs, og som kan det meste. 
 
Jeg er vel en sånn altmuligmann, kan brukes til alt fra kaffekoker til skriver...invitere dommere og gjerne sjåfør.  
Jeg kan å sette opp telt og pleier å huske slegga.(Ikke I snøværet på Sunndalsøra) 
Vi har ett utrolig godt samarbeidende avdelingsstyre og medlemmer.  Vi har ofte møter der vi planlegger året framover 
 
3. Jeg har 3 stk Langhåret Collie, 2 hjemme og ei på fo'r . Ola 8 år, klassisk gentleman og ei lita russisk prinsesse, Christal (Tistel) . 
Den eldste damen vår, Fiffi (LaVida's Orchid the first sister),gikk over regnbuen I fjor sommer. Hun var mor til de 2 kullene jeg har 
hatt. 
Jeg har kennelnavn Junehill , og håper å ta det I bruk neste år. 
 
Alfa og Omega at man har flinke folk rundt seg for da fungerer alt! 

4. Jeg er positiv og for det meste tilgjengelig åkke som.Jeg stiller alltid opp om det skulle være noe. 

Kanskje litt dumsnill, men har den innstillinga at jeg får igjen for det senere..Har ikke tall på hvor mange hunder jeg har badet og 
fikset før utstilling/valpeshow 

Kommer det noen og spør meg om hjelp på utstilling, ser jeg ikke først I katalogen om det er en konkurent , men henter 
saksa. Dette er meg I ett nøtteskall, stadig ute etter å lære mer. Jeg er såpass "liten" at jeg tørr å spørre erfarne oppdrettere om 
råd, jeg har for lengst skjønt at jeg ikke kommer noen vei med nesa I sky. Da skremmer man vekk folk istedet for å bli kjent med 
folk rundt seg. 

5. Få smittet folk med samarbeidet vi har I avdelingen vår.  
La alle skjønne at styret er der for alle medlemmer. NCK har jo over 500 medlemmer, og mange kjenner ikke til deg eller meg... 

Styret må bli synlig og delta I det som skjer. Jeg håper å få lov til å jobbe ut mot medlemmene. Synes f.eks hetsing på Fb er totalt 
unødvendig, og at når det oppstår må det slåes hardt ned på. 

Det har blitt alt for enkelt å henge ut folk. har opplevd dette selv, og ønsker at folk er såpass voksne at de holder seg for gode til 
slike ting. 

Så jeg håper jeg kan bidra til at alle kan se at vi får til å samarbeide, og at de positive resultatene da er rett rundt hjørnet. Vi må 
jobbe for det ja , for ingenting skjer av seg selv! 

  

  



 
Presentasjoner av valgkomiteens innstilte kandidater: 

 

Presentasjon Barbro Bø Werner 
 
1. En kort presentasjon av deg selv: 
****Min første lekekamerat var hund, da var jeg 3,5 år. I 1984 kjøpte jeg min første egne hund som var en labrador. Jeg begynte 
med agility i 1987 og lydighet i 1988, da med en sheltie. Har konkurrert i både lydighet og  agility i mange år, men ikke mange 
konkrurranser pr år. Har drevet med utstilling av forskjellige raser siden 1985. Trente også en del søksarbeide på 80- og 90-tallet, 
men nå blir det bare en sjelden gang. Har også rasene Griffon Belge, Petiti Brabancon og Russisk Tsvetnaya Bolonka. Hadde siste 
kull med Griffon i 2014, jeg beholdt en selv.  
 
Den gamle Colliegjengen kjenner meg nok, men de som har kommet til etter 2000 kjenner meg nok ikke. Jeg er utdannet 
instruktør i lydighet. Tok også kurset for å bli agilityinstruktør. Klarte teorien og praksisen. Men det viste seg at man måtte ha en 
hund i kl II.  
 
Det hadde jeg ikke, Fikk beskjed om at min erfaring i følge NKK var for gammel. Dermed er jeg ikke godkjent agilityinstruktør, men 
jeg holder kurs allikevel.  
 
 
2. Hvilke erfaringer har du med klubbarbeid? 
****I mars 1986 var jeg med og startet Hadeland Hundeklubb. Har vært både styremedlem og kasserer for denne klubben. Da vi 
startet måtte det meste gjøre analogt for PC var jo ikke noe man hadde på den tiden. (jammen hørtes jeg gammel ut nå ;) )  
 
Vi lagde klubbavisen, tok bilder, bygde agilitybane, lagde noe som het tørrfiskløpet, ja, alt vi kom på av ideer hvor det kunne bli en 
aktivitet. Jeg har holdt uttallige agility-, og lp-kurs for denne klubben. I dag er jeg æresmedlem, men er der sjelden. Jeg var 
journalist under VM i agility i 2007 på Hamar. Åtte av tolv artikler som ble trykket i hundesport hadde jeg skrevet. 
 
3. Hvor lang "fartstid" har du med Collierasene? 
****Jeg kjøpte min første korthårscollie i 1988. Jeg hadde to kull på henne under kennelnavnet Jarobas. Dette vil si at jeg har hatt 
Collie i eget eie i litt over ti år,og fulgt med rasen opp gjennom årene sammen med Catharina. 
 
4. Hva kan du tilby klubbens medlemmer? 
****En blidt vesen, med mye humor, som ikke er redd for å ta i et tak når det skulle trenges. Jeg kan si min mening om 
nødvendig, men også holde kjeft når dette er påkrevd. Har ideer til aktiviteter og konkurranser som jeg ser at ikke har vært holdt i 
collieklubben før. Pluss over tredve års erfaring med aktivt hundehold i flere grener som sikkert kan brukes til noe. 
 
 
5. Hva mener du er viktig for klubben videre, og hvilke verdier ønsker du å skape? 
****Et godt samhold er viktig for at en klubb skal kunne fungere. At man har bredde på aktiviteter som man tilbyr sine 
medlemmer. Man har så lett for å glemme de som ønsker å ha kun en familiehund. Lage aktiviteter både for disse og barna er 
viktig. Får man med barna, kommer de voksne også.  
 
Her er noe jeg gjør for å skape et bedre miljø og å ønske nye velkommen: 
Står det en person alene med samme rase som meg går jeg alltid bort og inviterer denne bort til de andre og meg. Dette for å gi 
de nye en mulighet til å bli kjent og å skaffe venner med samme rase og interesse som en selv.  
 
Slik mottok jeg også nye medlemmer i Hadeland Hundeklubb. Dette er noe jeg mener er viktig. Ønske nye velkommen  
på treninger og ved utstillingsringen slik at de føler seg velkommen av oss som har holdt på noen år. 
 
Det er mange som ikke kommer igjen etter første gangs utstilling fordi de ikke kjente noen og fordi ingen pratet til dem.  
Alle har vi verdens flotteste hund når vi har fått den i hus. 
  



 
Presentasjoner av valgkomiteens innstilte kandidater: 

 
Presentasjon av Margunn Horstad 

1. En kort presentasjon av deg selv Jeg heter Margunn Horstad og kommer fra Førde i Sunnfjord. Jeg bor nå i Bergen men 
planlegger å flytte til Vestfold (har overtatt bolig der, men vil bruke litt tid før flytting mht jobb.) Jeg er gift med Einride som har 
mest interesse for hest, men som tar godt ansvar for mine hunder når jeg er på jobbreiser.  
 

2. Hvilke erfaringer har du med klubbarbeid? Jeg har tidligere vært sekretær i NCK avd. Vestlandet. Jeg har også vært aktiv med i 
Førde brukshundklubb sin utstillingsavdeling.  

3. Hvor lang "fartstid" har du med Collierasene? Jeg har vokst opp med hund (buhund) og jeg har hatt collie siden 1987. Siden det 
har det alltid vært collie hos oss og antallet har variert fra 1-3. Jeg har hatt ett valpekull i 2005 - det var en fantastisk opplevelse og 
erfaring. Jeg har nå planlagt valpekull igjen og de ventes i månedskiftet mai-juni 2016.  

I mellom perioden ble det ikke valpekull mest grunnet jobbforhold og vanskelig å få tid til valpekull. 

4. Hva kan du tilby klubbens medlemmer? Jeg er opptatt av at alle collie eiere skal føle at deres medlemskap i NCK betyr noe for 
de og at de er verdifulle som medlemmer. Det betyr at alle typer aktiviteter med hund er like verdifulle og at de som "bare" har en 
familiehund er likestilt med de "aktive medlemmer" og de som jobber aktivt med collie i ulike grener.  

Jeg selv liker å stille ut mine hunder i tillegg til å lære de generell lydighet - og har et ønske om å kunne lære de så mye at jeg 
kunne stille i konkurranse med de. Nysgjerrig som jeg er har jeg kurset meg i/prøvd med på flere felt som agility og blodspor.  

Likevel er det fine turer og naturopplevelser som har gitt de fineste opplevelsene. Jeg er tilhenger av klikkertrening i innlæring og 
jeg er i tillegg opptatt av dyrevelferd. Jeg studerer fag innenfor dyrevelferd ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet, Ås). Jeg holder nå på med 3. av 6 halvårskurs.  

5. Hva mener du er viktig for klubben videre, og hvilke verdier ønsker du å skape? 

Jeg velger å nevne spesielt 3 ting som jeg ser på som viktig for klubben: 1.Ivareta collie standard 2. ivareta god helse og 3. fremme 
trygge collier med godt gemytt. Det foreligger en godt utarbeidet RAS spesifikasjon for Collie som er viktig å følge og å videreføre.  

I tillegg vil jeg vil bidra med å tenke helhetlig og at collie klubben skal være av interesse for alle collie eiere uavhengig av hva de 
bruker collien sin til. Jeg mener også vi har et spesielt ansvar for de nye collieeierne og ønsker å tilrettelegge for at de skal få lære 
av de erfarne innen de ulike områder. Jeg har tro på at vi må ha et våkent øye for modernisering (faglig utvikling/tilby kurs/digitale 
kritikker osv).  

Jeg opptatt av samarbeid og samhold både blandt styremedemmer og NCK medlemmer.  

Jeg har ikke tro på at vi kan bli enig om hva som er «den fineste» collien – men jeg har veldig sterk tro på at vi skal ha vår egen 
smak og samtidig ha stor respekt for at andre har en smak som kan avvike fra vår egen så lenge det ikke direkte avviker fra collie 
standard. 
 

Presentasjon MayBritt Rødland 

1. May Britt Rødland 30 år,  gift og 3 barn. Bor på Vikeså sør-rogaland. 

2. Lite erfaring med klubbarbeid,  men satt som styremedlem 2 år i Nedstrand kjøre og rideklubb,  var med å arrangerte ett par 
stevner og kurs. 

3. Kjøpte min første collie i 2009,  etter det har det bare blitt flere,  fikk godkjent kennel navn 2012. 

4. Sterkt engasjement for rasen, fremtids bevisst, 

5. Alle skal inkluderes,  samme om en har utstillings,  familie eller brukshund. . Uansett om collien en har er av klassisk, moderne 
eller amerikansk type. 

Jeg ønsker å være med på å skape ett enda bedre miljø der alle er og blir inkludert,  det er medlemmene som er klubben ikke 
styret. 



 
 

Presentasjoner av valgkomiteens innstilte kandidater: 

 

Presentasjon Astri Hedenstad 

 

Jeg har hatt Collie siden 1979, og hatt oppdrett siden 1987 da jeg fikk mitt første kull.  

I dag har jeg 9 langhåret og 1 korthåret Collie.  

Jeg har vært medlem av klubben siden 1979. For uten å være levende interessert i avl og utstilling, så er jeg også veldig opptatt av 
helse på hundene, samt at jeg synes at ALLE klubbens medlemmer skal stå i fokus og være likeverdige og ha like mye å si uansett 
hvilke interessefelt man driver innen med hundene sine.  

 

Den viktigste oppgaven hundene har er å være familiemedlem, og det er en side det burde fokuseres mere på. jeg har lang 
erfaring innen ulike organisasjoner, og hadde også hovedansvaret for ICS konferanse i Bergen i 1995.  

 

Brenner for at medlemmene skal føle tilhørighet til klubben og at klubben møter dem med det samme. 

 

Presentasjon til valg på ekstraordinær GF i NCK 2016. Stiller som kandidat til medlem i valgkomiteen. Ellinor Monsen 
 

1. En kort presentasjon av deg selv 
Jeg heter Ellinor Monsen, bor i Tromsø sammen med gubben og vovvan. Jobber som selvstendig næringsdrivende innenfor 
trafikkopplæring. Både som daglig og faglig leder. I tillegg til Trafikklærerutdanning har jeg også tatt Høyskoleutdanning i Praktisk 
Pedagogisk opplæring. I dag har vi 2 collier. Min største interesse med hundene er ulike «bruksrelaterte» ting. Trener og 
konkurrerer i flere ulike grener. Har hatt/har 2 collier i elite lydighet. Den ene er pensjonert i konkurransesammenheng. 
Konkurrerer også NBF bruks, blodspor og litt til. Deltar innimellom på utstillinger. Aktiv i lokal hundeklubb. 
 

2. Hvilke erfaringer har du med klubbarbeid? 
Her har jeg vel vært innom det meste. Innenfor Røde Kors hjelpekorps og andre Redningsgrupper har jeg hatt de fleste verv 
samtidig som jeg var aktiv på denne biten selv. 
Innenfor fotball har jeg også hatt mange ulike verv også lederverv i klubb og arbeid i fotballkrets, idrettsråd og sentralt innenfor 
kvinnefotball. Har alle trinn i Norges Fotballforbunds lederutdanning. Også den høyeste utdanningen der. Ulike verv i lokal 
hundeklubb samt leder for bruks og aktivitetskomiteen i NCK. Vært i valgkomiteer i mange organisasjoner. Også med i nkk nord 
som aktiv vara. 
Har blitt en del utdanning innenfor organisasjon og ledelse på disse årene.  Studie i organisasjon og ledelse(jobbrelatert), 
skolelederkurs (jobbrelatert), mange kurs underveis i de verv jeg har hatt mm. Jobbet mye med ungdom. 
 

3. Hvor lang "fartstid" har du med Collierasene? 
Har hatt collie i ca. 15 år.  Vært medlem av collieklubben like lenge. Ikke drevet med oppdrett. Stort sett har vi minimum hatt 2 i 
hus på samme tid. 
 

4. Hva kan du tilby klubbens medlemmer? 
Litt av min fritid for å jobbe for organisasjonen.  Kan vel egentlig brukes til det meste. Nå står jeg som kandidat til medlem i 
valgkomiteen. Da vil jeg naturlig nok bidra med den organisatoriske bakgrunnen jeg har og bidra til og sette sammen ett styre med 
ulik kunnskap og motiverte folk. 
 

5. Hva mener du er viktig for klubben videre, og hvilke verdier ønsker du å skape? 
Jeg mener klubben har ett stort potensiale for forbedring når det gjelder ett ryddig og godt styrearbeid/annet arbeid, og ikke 
minst ett stort potensiale til forbedring når det gjelder kommunikasjon og informasjon til medlemmene. Vil også være av stor 
betydning for medlemmene at styret bidrar til og samle medlemsmassen selv om man har ulike syn. Alle trenger ikke like samme 
type collie, men man må respektere hverandre som medlemmer av samme klubb. Her har etter mitt syn styret og andre med verv 
en viktig rolle i å gå foran som «ett godt eksempel». For meg er viktige verdier for rasene  helse både psykisk og fysisk samt 
eksteriør. Av type er den klassiske collien den som har størst plass i mitt hjerte. Ønsker og bevare colliens gjeterhundegenskaper 
så godt som mulig. Selv om det er vanskelig i dag og få brukt den som gjeterhund mener jeg mye av dette kan ivaretas ved å bruke 
rasene i andre aktiviteter der hunden får brukt sine iboende egenskaper og man gjennom dette kan se hvilken vei utviklingen på 
dette området går. Det betyr ikke at jeg ikke aksepterer og respekterer andre som har andre preferanser.  Forbedringer på disse 
områdene kan jeg være med og bidra til.  
 



 
 

Presentasjoner av valgkomiteens innstilte kandidater: 

 

 

Presentasjon Unni S. Holbrook 

 

Medlem av Collieklubben i ca. 1 ½ år. Bor i Kristiansand. Jeg har en collie langhår tispe. 

 

Jeg har sittet i styrer innen hestesporten i mange år og har lang er faring med styrearbeid.  

 

Jeg er utdannet siviløkonom, og sitter også som revisor i hestesportsammenheng. 

 

 

 

 

Presentasjon Gretha F. Uleberg  
 
1. Jeg har alltid vært interessert i hunder, jeg passet hunder når venninner passet barn. Hadde særoppgave og senere foredrag om 
hund på skolen. Familien hadde beagle noen år, men fikk ikke min egen før jeg var gift, da ble det en langhåret collie.  

Med den konkurrerte jeg i lydighet og utdannet meg til lydighetsinstruktør. Når den døde tok jeg pause og hadde en Boston 
terrier. I 2015 skaffet jeg oss en langhåret collie igjen. 

  
2. Jeg har tidligere vært aktiv med i den lokale hundeklubben og vært både kasserer og revisor der. 
  
3. Den forrige collien hadde jeg i nesten 12 år og nåværende i vel ett år. 
  
4. Jeg kan tilby medlemmene min kunnskap om dressur og atferd. 
  
5.Jeg synes det er viktig for klubben at den holder en god tone på tross av uenigheter og streber etter å holde rasen frisk og trygg. 
  
 

 

 

 
Valgkomiteen har ikke mottatt presentasjoner fra følgende innstilte kandidater: 
 
Varamedlem: Vibeke Iversen 
Medlem valgkomite: Therese Klungervik 
Varamedlem valgkomite: Anita Østerbø 
 
 
  



 
Presentasjoner av foreslåtte kandidater: 

 

Her følger presentasjoner av kandidater som er foreslått av private medlemmer utenom valgkomiteens 
innstilling: 

 

Presentasjon Tom Lund 

Tom Lund teknisk driftsleder i Høeg eiendom. 
 
For Oslos nyeste breem bygg. 
 
Utdannet fra BI personal ledelse og prosjekt ledelse 
 
Personal ansvar i over 15 år. 
 
Bor i Askim med våre 5 Collier. 
 
 
 
Klubb arbeid har jeg erfaring fra Norstrand jeger og fisk. Som er en jakt og fiske klubb. 
 
Her var jeg representant ved jakt. Har drevet aktiv jakt med hund i 15 år. 
 
Jeg var nestformann 8 år. 
 
Jeg har ikke sittet i styret eller hatt verv  i NCK. 
 

Collie har jeg hatt siden 2009. Og elsker denne rasen. 

Jeg stiller som kandidat til formannsvervet. Dette fordi jeg tror medlemmene og rasen trenger flere bein å stå på. Medlemstallene 
går ned. Kommunikasjon og åpenhet viktigere. Flere må få komme på banen å delta.  
 
Vi må sammen se at Collien er i en utvikling og finne veien sammen. Og respekt for andres innsats, uavhengig av personlig 
meninger.  
 
Som formann ønsker jeg å satse mye mer på komiteer. Som får utstrakt myndighet innen sitt område. Samt at disse besittes av 
personer som fra før ikke sitter i styret. Dette for å få bredde. 
 
 Og siden mange Avd ikke lenger er aktive, håper jeg flere ønsker å delta i en komitee. 
 
Styrets jobb og mitt ansvar blir da å følge opp komiteene. Samt gi dem nødvendig bistand fra styret så de får gjennomført sine 
planer. 
 

Jeg håper om jeg blir valgt, at medlemmene føler mer eierskap, stolthet over klubben. Noe som gir positiv omtale i sosiale medier 
og videre anbefale klubben til nye valpe kjøpere. Når dere får delta aktivt innen selv valgt område. 

Og at øvrige medlemmer viser respekt for de som bidrar eller selv går aktivt inn.Vi trenger medlemmer. Vi trenger oppdrettere, Vi 
trenger folk som bruker Collien aktivt i alle grener. 

Sist men ikke minst åpenhet og ærlighet. 

  



 
Presentasjoner av foreslåtte kandidater: 

 

Presentasjon Elin Lund 

Kun 39 år og noen mnd. En snakker ikke om alder  
To barn gift og bor opp en trapp og inn en dør. 
Der bor også mine 5 hunder. 
Jobber ja med barn utdannet eller veldannet ? 
 
Det kommer an på øynene som ser. 
 
Ja jeg har erfaring fra NCK. 
Har sittet noen år som sekretær.  Da ryddet jeg litt opp i kommunikasjon mellom hovedstyret og Avd. 
Samt fikk ref ut på nett så alle skulle få innblikk. Og mulighet til å komme med innspill til styret. 
 
Collie er jeg født med. Og i min familie fikk min far sin første Collie i 1962. Min egen fikk jeg som 13 åring.  
 
Siden har jeg hatt, eller har til sammen  10 Collier. 
 
Flere er importert fra ulike land. 
 
Verdiene ligger i grunnlaget til at NCK ble startet. 
Per i dag ser jeg fremdeles dette som høyst aktuelt. 
 
Vil jobbe med respekt for rasen. 
 
Som rase klubb er det rasen som skal ha hovedfokus. 
 
Da må også ny informasjon, ny forskning tas med i arbeidet for rasens beste. 
 
Jeg ønsker å ta vare på eller ta opp igjen tradisjoner i klubben som har blitt borte.  
Samt omfavne nytenking og mulighetene som nå ligger i å opprette grupper som sammen kan fremme rasen på enda flere arenaer. 
 

 

 

Presentasjon Heidi Line Olsen 
 
Heidi Line Olsen, 52, ugift og ingen barn. For tiden 60% ufør ellers kokk/husmor/SFO  på Ringkollstua/Hønefoss. Bor i Lunner på 
Hadeland. 
Har oppdrettet hunder under kennelnavnet TERRIBEL .Hadde mitt første kull for 22 år siden. Jeg har oppdrettet Norfolk/Cairn og 
Silky terriere, og ett kull Basset Hound. Jeg har sittet som vara for styret i Cairn Terrier Klubben i Norge, og jeg har sittet i styret for 
Terriergruppa i HRFI ( Islandske Kennel Klubben ) . Jeg har også sittet som formann i Norsk Marsvin KLubb i en årrekke. 
 
Jeg har hatt venner i colliemiljøet siden 1985, bla. Vigdis Berg ( La- Min -Zo ) ,  og de siste 20 år, Catharina Engebretsen ( Callips ) . I 
1992 var jeg på besøk hos Birgit og Trevor , Kennel Foxearth , sammen en venninne og under dette besøket falt jeg for rasen og 
bestemte meg for at når jeg ble voksen skulle jeg ha en korthår. For to uker siden flyttet Brage inn !!! 
 
Jeg har sagt ja til å være med, for jeg vet at selv om det er ca. 500 medlemmer i klubben så er det ikke lett å få folk til å sitte i et 
styre. Jeg har gjort det før, jeg bor sentralt , jeg har tid til det og jeg synes det er gøy. 
 
Jeg tror alltid vi kan gjøre ting bedre, uansett hva det er . Det er viktig å være god til flere ting, ikke bare fokusere på en sak. Huske 
hva det er vi driver med og hvorfor. Jeg er god på multitasking . Kaller en spade for en spade, og er for gammel til drittpreik. 
 
Jeg er interessert i å kunne bruke hunden min, ikke bare avl og utstilling, men har fått meg en hund som jeg også skal bruke i 
jobben min. Friluftsliv SFO med unger fra 6 - 13 år, som blir motiverte til å bruke naturen gjennom bl.a. hunder.  
 
Og mitt hjerte brenner for å kunne få folk vekk fra skjermer og annet forstyrrende og ut i naturen, og da spesielt barn og unge.  
  



 
Presentasjoner av foreslåtte kandidater: 

Presentasjon Lill Kristin Nilsen 
 
1. En kort presentasjon av deg selv 
Svar : Jeg heter Lill Kristin Nilsen, er 39 år og bor i Lavangen kommune, sør i Troms. Har utdanning innen helse, men jobber i dag som 
miljøterapaut på et omsorgssenter for mindreårige flyktninger, i tillegg til at jeg for tiden er i åpningfasen av et hundepensjonat. Er 
gift og har en voksen datter.  Jeg har siden 2001 hatt oppdrett av collie langhår under kennelnavnet Phrostmade. 
 
2. Hvilke erfaringer har du med klubbarbeid? 
Svar : Er for tiden styremedlem i NKK avdeling Troms og Finnmark og har vært det de siste 3 periodene, har tidligere sittet i styret i 
NCK nord og var også med i kulissene når avdeling Nord ble stiftet. 
 
3. Hvor lang "fartstid" har du med Collierasene? 
Svar : Har hatt collie hele livet, men startet med utstilling i 1997 og hadde mitt første kull i 2001. 
 
4. Hva kan du tilby klubbens medlemmer? 
Svar : Jeg kan dele den erfaringen som jeg har hatt med collie igjennom livet med dem og som oppdretter og utstiller. 
 
5. Hva mener du er viktig for klubben videre, og hvilke verdier ønsker du å skape? 
Svar : Jeg synes det er viktig for klubben å favne så mange som mulig, ikke bare de mest ihuga utstillerne. Livet med collie er så mye 
mer enn utstilling, og utstilling er en sport som veldig få driver med. Og når man ser trenden med at så få stiller på utstilling, så må vi 
se på andre måter vi kan favne alle medlemmene våre på. Sånn som klubben er pr i dag, så er det nok kanskje litt for “gammeldags” 
der det er utstilling som får den største plassen både når det kommer til arrangementer og plass i medlemsblad. Flotte 
utstillingshunder med mange titler er nok ikke en lengre det adelsmerket det en gang var, og det må vi ta inn over oss, og lage 
miljøet i klubben til et miljø for alle med collie, ikke bare de som vinner på utstilling. 
 
Det er viktig å skape verdier som tar vare på rasen som helhet, ikke bare den eller den typen.  Vi liker forskjellige typer collie, sånn er 
det bare og det er det ingen grunn til å krige over. 
 
Det blir viktig fremover å ivareta rasene våre og vise medlemmer og andre at avl på renrasede hunder ikke kun handler om å se best 
ut, men å avle frem collies med kort og lang pels som kan glede eierne sine i mange år gjennom å være en frisk og sunn hund i kropp 
og sjel. 
 

 

 

Presentasjon Anita Ragnasdotter 

1.anita ragnarsdotter 45 år bor utafor Fredrikstad Eier tre collier fler er på vei i løpet av par mnd 

2. Har vært leder i en foreldredrevet barnepark som var privat Startet opp me foreningen for ungdom i østfold Sittet i styret der Er 
styremedlem i norsk belgisk fårehund klubb Starter i disse dager opp avdelingen i østfold Vært tett knyttet opp til / samarbeid 
med minn mann i innebandy og fredrikstad og omegn rideklubb den redda vi faktisk fra og bli nedlagt Der av bred erfaring fra 
foreningsarbeid 

3. Jeg har hatt collie langhår i 7 år Ellers hatt hund rundt meg fra 10 års alder Eid egne hunder i 23 år 

4. Nytenkning og nyskapning Alle skal bli respektert uansett hva slags type collie man har Drive opp klubben til og bli en attraktiv 
klubb Få igang aktiviteter som rasen har anlegg for Ønsker en aktiv og positiv klubb 

5. Det er viktig og skape positivitet inn i klubben Få flere avdelinger opp og gå Positivt miljø Tenker att collien er like viktig for de 
som vil ha en turhund til de som vil drive aktivt og vi skal prøve og favne alle Ønsker att det skal være åpenhet i klubben Jeg er en 
som fikser opp og liker og ordne God på samarbeid Liker få ting gjort Stolt av rasen vår og ønsker være en god representant for 
den 

 
 

Valgkomiteen har ikke mottatt presentasjoner fra foreslåtte kandidater fra privatmedlemmer: Leder Valgkomite Tore Grønhaug  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Returadresse: Birgit O. Bratlistuen, Øvermoen 8A, 2635 Biri 
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