Gunn Marit Bertheussen
Min interesse for pinscherrasen kom i starten av 2000-tallet. Vi var heldige å få vår første pinscher i
2004, ei Black&tan tispe ved kallenavn Shira vårt første pinscherkull kom til verden i 2012. siden
har interessen for pinscher og hund generelt økt med årene og nå har det mildt sagt blitt en livsstil.
Vi har 8 hunder hjemme, 5 pinschere og 3 jakthunder. Vi er aktive på jakt og alle hundene trenes
innen spor/søk (smeller og barn hunt - har egen bane på låven) i tillegg reiser vi en god del på
utstillinger i inn og utland.
Vi bor på gård og driver to fjøs i tillegg til å drive med hund. Jeg er utdannet Yrkesfaglærer innen
Helse og oppvekstfag i bunn, men jobber nå kun hjemme. Har nylig startet firmaet Med Hunden I
Fokus der vi har økt fokus på grunnopplæring av hund, søk og spor. Jeg har tatt dressurinstruktør
utdannelse via NJFF og NKK, ettersøksinstruktør via NJFF og er autorisert ettersøksdommer via NKK.
Starter opp med ringsekretærutdannelse nå i slutten av februar og det er planlagt å gå NKKs trinn 2
instruktørutdannelse for jakthund i vår.
Tidligere har jeg vært engasjert i avlsrådet i Norsk Pinscherklubb med ansvar for pinscherrasen og
som leder i avlsrådet. Jeg er avlskontakt på Vestsibirsk Laika og sitter som kontaktperson for rasen i
Norske Elghundklubbers Forbund. Der jobbes det med å ferdigstille RAS. De siste årene har jeg sittet i
styret i Nord Trøndelag Elghundklubb der jeg har hatt hovedansvar for å arrangere utstilling og å
bidra på andre aktiviteter som feks blodspor.
Jeg har et ønske om å bidra mer inn i NPK for å kunne øke fokuset på våre flotte raser. Det er de jeg
kjenner aller best og det er de jeg brenner mest for å få frem jeg ønsker at NPK skal være en
medlemsklubb som gir tilbud til medlemmer i hele Norge. Ha fokus på klubbens flinke
distriktskontakter og å øke samarbeidet på tvers av rasene våre. Som lederkandidat kan jeg nevne at
jeg har god kjennskap til alle dataprogram klubben bruker via NKKs system. Jeg er kjent med frister
klubben har innen NKK. Jeg har et ønske om et fellesskap der alle er inkludert og at klubbens
aktiviteter fremmes i tiden framover.
Godt valg alle sammen

Vibeke Pettersen
Jeg har to Pinschere, og hadde mitt første kull i fjor. Jeg er utdannet lærer, har Nkk trinn 1
utdannelsen, er ringsekretær, og godkjent rallylydighetsinstruktør.
Jeg fikk min første DP i 2010, og min første Pinscher i 2013.
Jeg konkurrer aktiv med mine hunder, og er opptatt av at de skal få god, og positiv mental
stimulering. Blodpor og Rallylydighet har vært mine hjertesporter, men vi har og konkurrert for gøy i
LP og AG.
Jeg har tidligere vært vara i styret til NPK, og leder i valgkomiteen. idag har jeg verv i både den lokale
hundeklubben, i NKK TF, og stiller til valg i Norsk Rallylydighetsklubb. Jeg har vært med i både

utstillingskomiteer, og stevnekomiteer, i tillegg til at jeg holder kurs. Man kan trygt si at mitt
engasjement innafor hund er like over gjennomsnitt.
Jeg stiller til valg fordi jeg liker å være med å påvirke positivt. Jeg er opptatt at klubbenes lovverk skal
følges, og at vi til enhver tid skal jobbe for å bedre klubbens samhold. Jeg er som kjent for mange,
ikke redd for å si upopulære ting, spesielt dersom det gavner klubben, men jeg er også opptatt av at
man skal skille sak og person.
Godt valg!

Eva Jeanett Hunstad
Min første pinscher kom til meg i 2006, det var starten på et aktivt liv med pinscher.
Jeg har vært styremedlem, sittet i utstillingskomiteen, vært valpeformidler for dvergpinscher og
pinscher, samt vært distriktskontakt.
Jeg ønsker sterkt å bidra i klubben igjen med mine erfaringer som hundeeier og oppdretter.
Som oppdretter har jeg fokus på allsidigheten til dvergpinscher og pinscheren.
Jeg brenner for å forbedre mentalitet, helse og sunne rasetypiske hunder.
Samtidig ønsker jeg å fremme allsidige aktiviteter til klubbens medlemmer.
Jeg håper atter en gang på å få tilliten til å sitte i styret igjen, at det er flere år siden jeg satt i styret
sist ser jeg på som en fordel da jeg har mange flere erfaringer å bidra med. Godt valg alle sammen!

Aria Olsen
Jeg heter Aria og er 30 år. Er utdannet grafisk designer og liker å være kreativ. Jeg kommer fra et lite
sted i Finnmark, men bor nå i Bergen med mine 2 Dvergpinschere Atiko og Atoya. Atiko er en 3 år
gammel hann som også kommer fra nord og Atoya er ei tispe på 10 mnd som kommer fra Russland.
Jeg og mine firbeinte holder på med utstilling og andre hundeaktiviteter. Ellers bruker jeg mye tid på
å studere generelt hund og stamtavler sammen med andre oppdrettere.
Jeg ønsker å stille til valg i styret til NPK, da jeg er selvtenkende og engasjert. Jeg er opptatt av at
raseklubben skal bidra til at våre raser skal ha best mulig utgangspunkt for fremtiden. Jeg ønsker
også å være med på å jobbe for medlemmene våre og bidra til et bra og inkluderende miljø for alle.

Trine Grunnevåg
Jeg heter Trine Grunnevåg. Er utdannet frisør. Har 2 pinscher gutter, Felix på 5 år og Fenris på snart 2
år. Utstilling ligger mitt hjerte nærmest, driver også litt med lydighet. Har fått mange nye venner jeg
ikke ville vært uten gjennon NPK. Har vært medlem i klubbens valgkomitee siden 2017. Jeg stiller til
valg som valgkomiteens leder for jeg vil bidra med godt sammarbeid med klubbens styre,

medlemmer og deres hunder. Jeg sitter også i min lokale hundeklubbs utstillingskomitee. Samarbeid
og godt miljø er viktig for meg for en velfungerende klubb.
Ønsker alle et Godt valg

Tommy Hunstad
Jeg ble kjent med rasen pinscher da jeg ble sammen med Eva Hunstad i 2015. Jeg har vokst opp med
schæfer, men valgte "bytte rase" til gordon setter fra 2010 da blant annen interessen for jakt tok seg
mer opp. Det beste med pinscheren i mine øyne er at det er en rase med lite sykdom, jeg har vært
uheldig tidligere med syke hunder og ønsker ikke dette for noen. Det er også en utrolig allsidig rase,
arbeidsvillige og rolige å ha i hus. Ønsker nå å inkludere meg i klubbens arbeid og aktiviteter i året
som kommer. Godt valg

Caroline Hals
Jeg er 37 år og bor i Oslo. Jeg har hatt dvergpinscher siden 2004. Videre har jeg hatt ulike verv i NPK
siden 2006 som blant annet leder, styremedlem, leder i avlsrådet, leder i utstillingskomiteen,
redaktør i PP og årboken. Jeg er utdannet ringsekretær og autorisert eksteriørdommer.

Annika Bjørset
Eg er 29 år og jobbar som sjukepleiar. Eg bur med kjæresten min i Førde og vi har ei pinschertispe på
snart 5 år som heite Molly. Vi har drive mest med utstilling, men trener også litt blodspor. Eg har vore
del av valgkomitéen i NPK og ønsker å fortsette å bidra til klubben og dei flotte rasane våre

