
Presentasjoner fra kandidater på valg 

Lederkandidat: 

 

 

Mitt navn er Ann Kristin Hals, er nok bedre kjent om Annki. Selv om jeg har hatt hund i alle år, så skal jeg 

ikke påberope meg mer enn 28 år innen avl, oppdrett og utstilling. Begynte med paillon, og fikk min første 

Shih Tzu i 2001. En rase det skulle vise seg å bli mitt hjerte nærmest. Jeg er en person som kanskje kan være 

litt rett på sak, stiller spørsmålene som andre kanskje andre ikke vil svare på. Det har nok ikke gjort meg så 

veldig populær. Og Det hjelper nok ikke at jeg er en stor konkurrent.  

Selv om jeg ikke fikk promotert meg selv i 10 års kalenderen i år, var jeg så heldig å være med å starte 

klubben for 10 år siden. Og de 2 siste årene så har jeg sittet som sekretær i styret. Noe jeg uten tvil synes er 

veldig moro. Flott og kunne være med å jobbe for rasen vår. Og planlegge hvordan vi kan bli flinkere til å 

møte hverandre på forskjellige plattformer. Og jeg synes vi er på rett vei. Selv om veien er lang å gå. Jeg 

håper dere alle er kloke i deres valg på hvem som skal styre klubben deres! Kanskje se tilbake på hva som 

har vært, hvem som har vært med på å styrke klubben med å delta på klubbens arrangement. Uavhengig av 

hvem som har sittet i styret. Jeg tror på at vi må fornye oss, at man må hjelpe hverandre fremover. Være seg 

ny eller gammel. Jeg håper jeg får æren av å sitte i styret, men skulle jeg ikke bli valgt så håper jeg at de som 

blir valgt vil sette av tid til å jobbe videre i den retning de mener er best for rasen, klubben og medlemmene 

sine. 

 

Med vennlig hilsen 

Annki       

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Kjersti Sollien Iversen, stiller til valg som leder, nestleder eller styremedlem. 
 

Bosatt i Hammerfest. Gift, 3 barn i alder 16-20 år, jobber som butikksjef og hundefrisør.  

Har hatt Shih Tzu i 30 år, og driver oppdrett under kennelnavnet North Exotic, sammen 

med min mor. Aktiv utstiller. Nå stiller jeg mest en Shih Tzu og de andre rasene 

mine.  

Har kun kull de gangene jeg skal ha meg noe nytt selv.  

 

Jeg har vært aktiv i diverse organisasjoner, med flere tunge verv 

i flere ti år, men for å ta med det jeg sitter i nå så er det 

følgende: 

Jeg har vært leder av Norsk Bobil og Caravan Club avd. 

Hammerfest siden 2015. Har like lenge vært sekretær i Vest-

Finnfinnmark Jeger- og Fiskerforening.  

Verv jeg sitter inne i for tredje periode på rad. 

Jeg har også vært med i styret til Hammerfest Og Omegn 

Hundeklubb i to ulike perioder siden 2006. Første gang som 

styremedlem, nå som kasserer. Jeg har også siden 2006 vært i 

utstillingskomitéen i samme klubb, og har flere år vært leder av den.   

Jeg er politisk aktiv, og er også i styret i Hammerfest Parkering KF og Hammerfest Havn KF for perioden 2019-2023. 

Har også tidligere vært i Sunnhetsutvalget i Norsk Shih Tzu Klubb. 

Pr dags dato har jeg ikke noe direkte verv i NSTK, bortsett fra at jeg er redaktør både for Shih Tzu Nytt for andre gang 

og Mynden, som er bladet til Myndeklubben med et opplag til nesten hele gruppe 10. Jeg sitter også i skrivende stund 

i Arbeidsutvalget for Afghansk Mynde, men tar ikke gjenvalg der, etter 2 år.  

 

Jeg har hatt organisasjonskurs, kynologikurs og jeg mener min brede erfaring fra dette, er svært nyttig i en klubb som 

NSTK.  

Jeg har vært aktiv i hundemiljøet i hele mitt liv, og er spesielt opptatt av avl på sunne og friske individer.  På bakgrunn 

av min interesse for rasen Shih Tzu, har jeg opp gjennom årene tilegnet meg en enorm kunnskap om rasen, pelsstell, 

miljøet og ikke minst lover, regler og retningslinjer, som jeg mener vil kunne komme klubben til nytte. 

 

Det er nok flere som ser på meg som en rød klut, og muligens ikke tåler min direkte fremtoning, og klare svar. Og det 

er helt greit.  

Men når vi snakker om kunnskap og erfaring, er det nok få i klubben som kan matche den bakgrunnskunnskapen og 

erfaringa som jeg har innenfor organisasjonsvirksomhet, og også hundeklubberfaring og det å arrangere utstillinger fra 

a-å.  

Så kan man jo spørre seg om, man skal sette sammen et velfungerende styre ut ifra hvilken man som medlemmer liker 

best, eller fra de som har det om trengs for å kunne drive klubben fremover de neste årene, med de utfordringer som vi 

vet ligger fremfor oss.  

Som medlem av klubben siden 1990, fra den gang den var underlagt Norsk Miniatyrhundeklubb, er det min oppriktige 

mening, at et styre trenger styremedlemmer med bred erfaring og kunnskap, for å fungere optimalt etter de gjeldende 

lover og regler som er. Vi har hatt altfor mange episoder denne perioden jeg har vært medlem, som bryter med det 

som er av lover og regler i en hundeklubb.  

Det er ikke bra, og skal man endre på det, må nye koster med erfaring og kunnskap inn. Godt valg 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Lederkandidat: 

 

 

 
Mitt liv med shih tzu startet i 1996. Har kun hatt hanner i mitt eie. Jeg har 
aldri vært i tvil om at dette var den riktige rasen for meg. 
Jeg har vært heldig med oppdretterne hvor jeg har kjøpt mine hunder fra. De 
har vært en viktig mentor og motivator underveis også på utstillinger, hvor 
jeg har deltatt rundt om i hele landet og litt utenfor Norges grenser. Har til 
sammen hatt 7 hanner, men nå har jeg bare 2 i mitt eie og trives med det. 

Hildur J. Johnsen 

Bosted: Heggedal i Asker kommune 

 
Tidligere erfaring med organisasjonsarbeid: 
❖ Tillitsverv i fagforeninger i fm. mitt yrkesaktive liv 
❖ Frivillige organisasjoner på 1980 og -90 tallet som sekretær og leder 

❖ 2 år som kasserer i AU for Shih Tzu (NMHK) samt i redaksjonen av Shih Tzu Nytt i 1 ½ år. 
(Før rasen dannet egen klubb) 

 
Av privat interesse gjennomgikk jeg organisasjonskurs i regi av NKK i 2010. 

 
❖ Kan vel si at jeg var en av pådriverne til oppstart av egen klubb for rasen. 
❖ Ble valgt inn som leder i interimstyret i klubben. 
❖ 2010: Valgt til leder i NSTK (2 år). 
❖ 2012: Valgt til leder (2 år). 
❖ 2014: Valgt til leder (2 år). 
❖ 2016: Varamedlem i styret (1 år). 
❖ 2017: Varamedlem i styret (1 år). 
❖ 2018: Valgt inn i som vara i valgkomiteen (1 år) 

➢ I løpet av perioden ble jeg konstituert som leder da komiteens leder valgte å trekke seg. 
❖ 2019: Valgt inn som leder i valgkomiteen (2 år) 

➢ Har trukket meg fra dette vervet f.o.m. 21. januar 2020. 
 

Viktige oppgaver for klubben som jeg har deltatt aktivt i ved siden av mine verv kan nevnes bl.a.: 
❖ Utgivelsen av Shih Tzu Nytt. 
❖ Shih Tzu Kalenderen alle år den har vært utgitt. 
❖ Championatboken 2016 – utgitt i 2 permer. 
❖ Shih Tzu kompendiet (dommerkompendiet). 
❖ Informasjonsbrosjyren. 

 
Jeg kan vel si at jeg har vært aktiv pådriver og motivator i forskjellige oppgaver som naturlig 
tilfaller klubbens eksistens. 

 
Jeg stiller meg til disposisjon som lederkandidat for NSTK’s medlemmer til valget 2020, da jeg 
fortsatt har stor interesse og igjen har funnet lysten til å jobbe for klubbens medlemmer og vår 
herlige rase. 

Ønsker alle et godt 

valg. 

Asker, 04. februar 

2020. 

Hildur J. Johnsen (sign.) 



________________________________________________________________________ 

 

 

Nestlederkandidat: 

 

 

 

     Jeg falt pladask for shih tzu for mer enn 30 år siden, og 

har siden den gang i større eller mindre utstrekning 

vært aktiv utstiller og oppdretter under kennelnavnet 

Lac-Me sammen med min gode samarbeidspartner Eva 

Larsen. Min mentor på rasen var shih tzuens far i 

Norge, Børre Hasle. Han satt på enorme mengder unik 

kunnskap om shih tzu som type, anatomi og avl. Jeg ble 

virkelig interesserte «to the bone» i rasen. 

 

      I starten kjøpte jeg hunder etter nordiske store stjerner 
og engelsk importer, uten at dette førte til noe. Jeg fant 
etter hvert ut hvilke linjer jeg likte best, og veien til 
suksess startet med Ch Shieriko’s Nina Ricci som var 
et resultat av 

      kjente engelske import linjer fra Lhakang i skjønn forening med kvalitetslinjer fra Boreas kennel. 
Nina ligger bak de fleste Lac-Me hunder som finnes i dag. 

 

      På jakt etter det som for meg var den «riktige shih tzuen», reiste jeg langt (jeg bodde i verdens 
nordligste by) for å finne de riktige hundene og brydde meg ofte ikke så mye om titler. Jeg 
brukte flere unge hannhunder i avl før de fikk tittel. Det å gjenkjenne riktig «type», tror jeg har 
vært en avgjørende faktor for at Eva og jeg har klart å få i alt 36 champions, derav 26 av eget 
oppdrett. 

      Mange av dem internasjonale champions, og en rekke hunder med vinnertitler fra de nordiske 
land. Vi har hatt en forkjærlighet for linjer fra Santosha/Lhakang/Tangse/Khe-San og Boreas, og 
det har satt sitt preg på oppdrettet vårt. Jeg har opplevd de mest fantastiske hundene, men også 
de største tragedier. Erfaring og kunnskap om de ulike linjene er ikke noe man kan lese seg til 
eller får servert på sølvfat. Jeg setter utrolig stor pris på de kunnskapsrike menneskene jeg har 
møtt underveis, som har delt med meg! 

 
      En Lac-Me hund som har betydd mye for avl i inn og utland er Ch Lac-Me’s Sweet Home Chicago 

(eid av Wenche Romøren). Han har etterkommere fra Russland i øst til Irland i vest. Mange av 
dagens skandinaviske stjerner har ham på stamtavlen sin. En annen Lac-Me hund som har satt 
spor etter seg i utlandet er Ch Lac-Me’s Instant Karma, han er den norskoppdrettede shih tzu 
gjennom tidene med flest avkom utenfor Norges grenser (eid av Sanna Yrjanainen). 

 

Jeg har pr. i dag 6 shih tzuer og en borzoi, hvor 3 av shih tzuene er på for hos gromme 
mennesker med gode hjerter, og de øvrige 4 er hos oss. Til daglig deler jeg hobbyen med min 
samboer Jan, som etter hvert har blitt et vanlig syn i ringen med «Tiff». Han har også sittet i styret 
for NSTK som nestleder i en periode, og vi har begge vært vara til styret i to år tidligere. 

 
Jeg håper årsmøtet tenker helhetlig og velger et godt sammensatt styre, slik at arbeidet blir effektivt 
og konstruktivt. Tid er noe de fleste har for lite av. Med flere gode folk på lag tror jeg arbeidet i 
styret kan være givende og fruktbart. Takk for tilliten til dere som har spurt om jeg ville stille til valg! 

Godt valg folkens!  

 Merete Baraa 



_______________________________________________________________ 

 

NestLederkandidat: 

 

Knut Arild Flatner 
Bosted: Oslo 
Med utdannelse ifra Eidsvoll Videregående skoles Handel og Kontor - Regnskapslinje og 
danseutdannelse ved Statens Balletthøgskole kan man si jeg har en variert utdanning. Har 
jobbet som profesjonell dansekunstner i Norge og Europa i perioden 1996 fram til i dag, og 
er nå ansatt som Førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo, avd Dans. 
Når det kommer til styrearbeid, kan jeg vise til bred erfaring ifra 1999 fram til i dag. Jeg 
ønsker trekke fram vervet som nestleder for Fagforbundet for profesjonelle dansekunstnere 
i Norge (NODA) og vervet jeg pr dags dato innehar som kasserer i styret i Forskerforbundets 
avdeling på Kunsthøgskolen i Oslo. Begge styrene har som mandat å representere 
medlemmer med store ulikheter hvor kommunikasjon og åpenhet har vært viktig. 
Min kjærlighet til rasen ble vekket da jeg fikk min første Shih Tzu i 1989. Denne kjærligheten 
har nå vokst til en sterk interesse og engasjement og flokken her hjemme består nå av 4 
herlige store personligheter som alle beriker hverdagen. Jeg gjennomførte NKK´s 
Kynologikurs i 2017, noe som har gitt meg verdifull kunnskap som jeg drar nytte av inn egen 
kennel: Bella Figura´s Kennel. 
De av dere som vanker på utstilling, har nok sett meg ringside en eller annen gang de siste 5 
årene. Jeg håper jeg kan bidra inn i klubbens styre som nestleder med min årelange erfaring 
ifra ulike styreverv samt mitt brennende engasjement for rasen og for klubbens medlemmer. 
 
Med vennlig hilsen 
Knut Arild Flatner 

 

 

___________________________________________________________________________ 



Stiller til valg som styremedlemmer: 

 

Hei hei. Mitt navn er Lene Granholt og er 43 år. Er gift og har ei voksen datter.  

Holdt på med hund i hele mitt liv, og det er min største lidenskap.  

  

  

Jeg vil jobb for klubben og medlemmene våres. Og ikke minst rasen vår. Vil gjøre mitt beste for ett godt 

samarbeid.  

Med vennlig hilsen Lene N Granhol 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Jeg heter Marlen Selnes, er 28 år, bosatt i Lofoten, jobber innen verkstedindustrien som mekaniker.  Jeg er 

lidenskapelig opptatt av rasen Shih Tzu. Som menneske er jeg rettferdig, hardtarbeidende, liker å være del 

av et team, og hjelpende med det jeg kan bidra med. Jeg har hatt Shih Tzu i 6 år, for 3 år siden meldte min 

interesse seg for utstilling og jeg har siden da vært aktiv innen utstilling. Jeg har takket ja til å kunne sitte i 

styret, jeg kan bidra positivt med at jeg har en lidenskap og interesse for rasen, jeg er løsningsorientert, jeg 

har lyst til å få en enda bedre klubb og gjøre en jobb for rasen i positiv retning.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

 
 

 

Jeg heter Anne Lise Edvardsen og er snart 41 år. Har takket ja til å stå på valg som styremedlem i klubben. 

Har sittet i styret i NSTK frem til årmøtet 2019. Har vært og er fremdeles leder i utstillingskomiteen. Noe jeg 

ser på som veldig spennende og lærerikt. Håpet er at det blir valgt inn ett velfungerende styret, som kan 

forsette å jobbe for det beste for klubben og rasen vår.  

 
Jeg og min mann har kennelen Good Move, og har et lite oppdrett av Shih Tzu. Vi har 3 barn og 6 Shih 

Tzuer hjemme nå        Vi fikk vår første Shih Tzu i 1998, og har holdt på med utstilling siden da. 
I tillegg til hundene, så er håndarbeid min store lidenskap. 

 
Har vært med i Norsk Miniatyrhundklubb avd Nord sitt styre siden avdelingen ble opprettet, også som 

leder i flere omganger, har da også vært i utstillingskomiteen i alle år. Jeg sitter også i komiteen til 

turnforeningen min datter er aktiv konkurranseturner i. 

 
Med vennlig hilsen, Anne Lise Edvardsen 

______________________________________________________________________ 

 

 

Ritha Helene Vangen   Presentasjon til valg 2020   styremedlem 

Født i 1957 
Bosted: Brumunddal 
 
Singel, 2 voksne barn 
Oppvokst med hund og fikk min første hund i 1965. Til daglig jobber jeg som skadekonsulent for et forsikringsselskap 
hvor jeg i hovedsak har bygning- og innboskader som hovedområde i tillegg til produksjonsavbrudd på landbruksdyr. 



I mitt liv med hunder har jeg hatt både Collie, Sankt Bernhard, Bichon Frise, Schäfer, Shih Tzu og Engelsk bulldog. 
Mitt første møte med Shih Tzu var i 2000 og siden den gang og frem til 2016 var Shih Tzu min eneste rase. I dag har 
jeg 6 Shih Tzu, 2 Sankt Bernhard og 10 Engelsk bulldog. På grunn av slittasje i skuldre og armer har jeg måttet gå til 
det skritt å skaffe meg en korthårsrase for utstilling men kommer fortsatt til å ha Shih Tzu hjemme. Jeg har hatt flere 
kull med rasen Shih Tzu og 3 kull med Engelsk bulldog. En fellesnevner for disse to rasene er at de tilhører 
kortsnutene og således er en av BOAS-rasene, noe jeg synes er både interessant og bra for de raser det gjelder og 
spesielt med tanke på testing og avl for helsemessig gevinst, nettopp for å bevare rasene for fremtiden. Mitt 
kennelnavn er for øvrig Juhua’s som på kinesisk betyr ”krysantemum”, nettopp pga det krysantemumliknende 
uttrykket i Shih Tzu-valpenes ansikt der pelsen vokser til alle kanter. Min andre kortsnuterase kan jeg vel heller kalle 
”skrukketroll”kanskje ☺ 
 
Jeg har siden 2000 vært med og lede miljø- og utstillingstrening for alle raser, for tiden her i Brumunddal hvor jeg 
bor. Fra samme år har jeg vært aktiv i utstillingsmiljøet og vært engasjert i styrearbeide hvor jeg har innehatt mange 
forskjellige styreverv og har vært engasjert i det å arrangere utstilling. Mitt første styreverv hadde jeg i Norsk 
Miniatyrhund Klubb avd Hedmark over en del år. Senere var jeg delaktig i Rasegruppa for Shih Tzu som ble avskaffet 
da Norsk Shih Tzu klubb ble grunnlagt i 2010. Jeg har i flere år, frem til 2018 hatt forskjellige styreverv i Norsk Shih 
Tzu klubb, en utrolig interessant og lærerik periode og noe jeg har et stort ønske om å fortsette med. 
 
Jeg stiller meg til disposisjon for NSTK’s medlemmer til valget 2020 som styremedlem, da jeg fortsatt har stor 
interesse for vår herlige rase og klubbens medlemmer. 

 

Kandidat til Vara styremedlem: 

 

Jeg heter Camilla Lagestad og er 41 år. Jeg kommer fra Harstad i 
Troms men har nå bodd halve livet i Tønsberg i Vestfold. Her bor jeg med min hund og katt. 
Jeg er utdannet allmennlærer og jobber på en barneskole. Jeg har i tillegg en liten helgestilling som 
miljøterapeut i en bolig. 
Jeg bor i et sameie med 30 leiligheter. I dette sameiet har jeg vært styremedlem i 1 år og styreleder i 7 år. 
Jeg valgte å tre ut av styret i fjor. Jeg har en liten interesse for ishockey. Jeg bidrar som frivillig under 
hjemmekamper med å stå vakt i hallen. Jeg har inneværende år også vært styremedlem i supportergruppa, 
Vikingssupport. 

  Jeg går ut av dette vervet ved kommende valg. 
Jeg har alltid vært opptatt av dyr. Jeg vokste opp på en gård der jeg hjalp mye til. Vi hadde alltid hund og 
katt i tillegg til dyra i fjøset. 
Som voksen har jeg savnet å ha hund og når jeg bestemte meg for å få, var det et lett valg å velge Shih Tzu. 
Rasen passer meg perfekt. I sommer fikk jeg Oskar. Han skal få være kortklipt og aktiv ute i all slags vær og 
føre. Jeg kommer ikke til å ta han på utstilling. Nå går dagene etter jobb til å være sosial med han. Det blir 
mange turer, hundeparker, besøk med hunder, lesing og diskusjoner om rasen. Det er altoppslukende og 
jeg tror jeg kan bidra positivt. Å være vara i 1 år passer meg bra. Da har jeg 1 år til å sette meg inn i det som 
rører seg og kan se om dette er noe for meg å engasjere meg dypere i. 

 
Mvh Camilla Lagestad 

 

 



 

___________________________________________________________________________ 

Presentasjon av Revisor 2020 i NSTK 

 

Mitt navn er Maria Kristina Engen. Jeg er født i Göteborg i 1966. Er gift og har to voksne barn, en bonus 
datter og to barnebarn. Jeg har bodd i Oslo siden 1987. Per dagens dato bor vi i Ås kommune. 

Jeg startet mitt frivillig arbeid som Styremedlem/Kasserer i Oslo Syd- Revmatikerforening. Min interesse for 
regnskap og økonomi startet der og etter flertall studier og kurs endte jeg med å ta utdannelse som 
Bedriftsøkonom på BI og ble ferdig utdannet i 2005. 

Tidligere i NSTK har jeg hatt verv som: Revisor fra 2011 t.o.m. 2015, Styremedlem/kasserer fra 2016 til 
august 2018, fortsatte som kasserer frem til juli 2019. Har i tillegg vært engasjert i Avlsrådet og 
representant i NKK’s Brachycephalråd. 

Jeg har deltatt i utarbeidingen av: Første utgaven av RAS (Hovedsakelig statistikk), Shih Tzu Kompendiet 
(Dommerkompendiet) og Helseundersøkelsen. 

Har vært heldig eier av fem underbare shih tzuer, den første fra 2005, og har vært aktiv utstiller siden da. 
Har to tisper og en hane i hjemmet per i dag. Mitt kennelnavn er Maria-My. Men har bare oppdrettet et 
kull så langt. 
Med vennlig hilsen Maria 

Kristina Engen 10/2-2020 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vararevisor kandidat Michael Rosendahl 

 

 

Jeg er kandidat til vervet som vararevisor ved valget i 2020. 

Har nå vært valgt revisor i to to-års perioder. 

I en rekke år har jeg vært involvert i poengutregninger til Mestvinnerlisten. 

Har vært aktiv utstiller i en 10-års periode fra 2007. 

 

Privat er jeg en 73-årig pensjonist, bosatt i Bergen. 

 

Michael Rosendahl 

_________________________________________________________________ 
 

Leder kandidat i valgkomite 
 

 

 

 
 
 
 
Anita Rædergård, Holter 

 
Jeg er 55 år gammel, gift og har drevet med hund siden jeg var liten. Fikk min første Shih Tzu i 2007 og 
til sammen er flokken min på 5 stk. Jeg er også veldig opptatt av helse på hund. Har hatt verv i klubben 
og nevner her utstillingskomiteen, avlsrådet og regionskontakt for Østlandet. 

Jeg har vært medlem av NSTK siden oppstart av klubben. 



 
Med vennlig hilsen 
Anita Rædergård 

___________________________________________________________________________ 

Representant i Valgkomiteen – 2 år 

 

 
Mitt navn er Laila Midtun Pedersen. Jeg bor i Bergen med mann og fire Shih Tzuer. 
Har drevet med rasen Shih Tzu i 35 år, og er oppdretter av Tea-Cakes- Kennel. 
2010 ble jeg valgt inn i Norsk Shih Tzu Klubb styre, det ble 7 år som kasserer/styremedlem og sekretær. 

 

 

Representant i valgkomitee 1 år 

 

Hei, jeg har vokst opp med Shih Tzu. Vår første Shih Tzu kom i 1982, en nydelig tispe fra Boreas kennel. Jeg var 6 år 

og siden den gang har rasen betydd mye for meg. I dag har jeg 4 Shih Tzu hjemme. Har stilt aktivt på utstilling i 

mange år. Noe jeg brenner for er å bevare den rette type Shih Tzu.  

Hilsen Lena Kristin Sletvold 

 

 

__________________________________________________________________________ 



Representant til vara i Valgkomiteen 
 

 

Eva K. Larsen 
Sortland 

For de av dere som ikke kjenner meg. Jeg heter Eva, og har drevet med denne rasen i over 30 år. 
Har vært med i div verv både med rasen og sentralt i NMHK, bla oppstart av avd. i NMHK nord, 
leder, arrangert div utstillinger, open show, handlerkurs osv osv...i mange år. 
Vil derfor si jeg kjenner til klubbvirksomhet meget godt og ikke minst kjenner jeg miljøet godt. 
I dag har jeg "trappa ned" i form av å "bare" ha 4 hunder hjemme og ikke så aktiv som tidligere. 

 
Med vennlig hilsen 
Eva K Larsen 

 


