Schæferhundeklubben for Danmark Repræsentantskabsmøde d. 18.3.2018
Følgende kandidater er opstillet:
Landsformand:
Peter Maltha Larsen
Ole Sarbæk
Næstformand:
Karin Christiansen
Ole Sarbæk
Lene Carlson
Aase Jensen
Sekretær:
Tina Nørgaard
Ole Sarbæk
Aase Jensen
Bestyrelsesmedlem:
Ole Sarbæk
Helen Kragh
Aase Jensen
Brugshunderådsformand:
Vivi Gilsager
Suppleant for brugshunderådsformand:
Erik S. Ahrends
Avlsrådsformand:
René Jørgensen
Jan Kvist
Henning Karlsen
Ole Sarbæk
Suppleant for avlsrådsformand
Ulla Hansen
Jan Kvist
Henrik Jensen
Ole Sarbæk
Suppleanter til HB:
Karin Louise Hooge
Jørgen Poulsen
Ole Sarbæk
Aase Jensen
Jan Herneth

Anmeldelse af kandidatur
Navn : Peter Maltha Larsen
Adresse : Bækkeskovvej 41
Medlemsnummer : Medlem i Kreds 4 …. Nr 96
Telefonnummer : 26300300
Email adresse : Pml@hfors.dk
Opstiller som : Landsformand
Civilstand : Jeg er gift med Tina og vi har 2 drenge på 30 og 29 år. Professionelt har
jeg i mit erhvervs liv været Direktør i flere af Danmarks største virksomheder (ISS,
Berendsen, TDC, og Dong) . Er i dag Direktør i Hillerød Forsyning.
Organisatorisk arbejde : Jeg har været medlem af vores klub i 47 år og været
Brugsprøve dommer i 37 år . I 12 år sad jeg som bestyrelse medlem i Kreds 3. Jeg har
2 deltaget i planlægning / afvikling af de 2 WUSV WM som Danmark har været vært
for. Jeg har af flere omgange siddet i HB i alt 17 år, hvor de 14 år har været som
Landsformand, som også er den post jeg i dag besidder. Jeg er Æresmedlem i vores
klub og har modtaget DKK’s guldnål. Deltog som hundefører 2016 i IPO DM og i 2017
både i IPO DM og WM.
Hvad kan du bidrage med? : Jeg vil fortsætte det daglige arbejde HB/ FU med bla. At
være den daglige kontakt til Kredsene og hjælpe dem med de daglige ”problemer”.
Arbejde i FU. Arbejde med de målsætninger der er beskrevet i HB’s beretning. Med
min administrative WM erfaring sidder jeg også WM 2018 styregruppen for at
medvirke til et flot WM2018. Endelig naturligvis varetage de opgaver som HB måtte
pålægge mig.
Dato : 2 Februar 2018

Anmeldelse af kandidatur
Navn : Karin Christiansen
Adresse : Bovvej 40
Medlemsnummer : 441
Telefonnummer : 23676915
Email adresse : karin.fc@get2net.dk
Opstiller som : næstformand
Civilstand : gift med Erik, to voksne børn på hhv. 37 og 34 år.
Organisatorisk arbejde : Blev medlem af klubben i 1978, hvor jeg var sekretær i
kreds 18. Jeg er kredsformand i kreds 38 - Haderslev, og har været det siden 1980.
Jeg er i kredsen avlsvejleder, hvalpetræner og BRK. Jeg har været med til at
arrangere SPH DM, DM-VM-udtagelser, LD-skuer og HAS. Jeg har siddet i HB i flere
perioder på forskellige poster. Jeg sidder i Forretningsudvalget,
arrangementsudvalget og Ungdomsudvalget, hvor jeg har deltaget i Ungdomslejren
15 gange. Er æresmedlem.
Hvad kan du bidrage med? : Med min erfaring med kredsarbejdet, vil jeg arbejde for
at styrke kredsene. Min store interesse er også ungdomsarbejdet. Derudover vil jeg
udføre det arbejde HB pålægger mig.
Dato : Agerskov d. 14.2.2018

Anmeldelse af kandidatur
Navn : Lene Carlson
Adresse : Hærvejen 34, 4660
Medlemsnummer : 6852
Telefonnummer : 51843500
Email adresse : Lene.carlson@mail.dk
Opstiller som : Næstformand, HB
Civilstand : Organisatorisk arbejde : Hvad kan du bidrage med? : Dato : 18.02.2018

Anmeldelse af kandidatur
Navn : Tina Nørgaard
Adresse : Vonsildvej 134, 6000 Kolding
Medlemsnummer : 7396
Telefonnummer : 51407562
Email adresse : straxorden@gmail.com
Opstiller som : HB sekretær
Civilstand : Samboende
Organisatorisk arbejde : HR, IT og regnskabsansvarlig professionelt - samt
administrator og bogholder for 2 mindre virksomheder. Jeg er nuværende sekretær i
HB, medlem af kåringsudvalget samt ansvarlig kårings- og ringsekretær.
Hvad kan du bidrage med? : Jeg vil fortsat gerne står til rådighed for klubbens
medlemmer ved evt. IT spørgsmål og samtidig videreudvikle de systemer vi gratis
benytter. Samtidig vil jeg gerne bidrage til, at vi får et super VM i oktober med en
masse glade deltagere og tilskuere.
Dato : 13-02-2018

Anmeldelse af kandidatur
Navn : Helen Kragh
Adresse : Vejlbyvej 51
Medlemsnummer : 15704
Telefonnummer : 25464164
Email adresse : helenkragh@gmail.com
Opstiller som : Bestyrelsesmedlem
Civilstand : Gift
Organisatorisk arbejde : Mange års erfaring med organisatorisk arbejde
Hvad kan du bidrage med? : Organisatorisk arbejde
Dato : 13.02.2018

Anmeldelse af kandidatur
Navn : Karin Louise Hooge
Adresse : Ølsmosevej 11
Medlemsnummer : 13315
Telefonnummer : 52117702
Email adresse : hooge90@hotmail.com
Opstiller som : Suppleant
Civilstand : Samboende
Organisatorisk arbejde : Læge og advokatsekretær
Hvad kan du bidrage med? : Nye ideer og et positivt sind
Dato : 14.02.2018

Anmeldelse af kandidatur
Navn : Jan Herneth
Adresse : Maribovej 97, 4990 Sakskøbing
Medlemsnummer : 11559
Telefonnummer : 25336002
Email adresse : volley@herneth.dk
Opstiller som : Suppleant til HB
Civilstand : Gift
Organisatorisk arbejde : Jeg har været med til at starte kreds 41, som dengang hed
Sakskøbing i 78/79 som udløber af kreds 15 - Nakskov. Sidenhen har jeg siddet i
Dansk Volleyball bestyrelse gennem 8 år med ansvaret for økonomi, elitearbejde og
arbejdet med de danske volleyballdommere fra rekruttering, udvikling og
internationalt dommerarbejde. Var tillige med i arbejdsgrupper til at arrangere og
afvikle internationale volleyball mesterskaber, først EM for herrer U19 i Randers
2011 og senere EM herrer i 2013 i samarbejde med Polen, med 2 puljer i Danmark,
Odense og Herning og finalekampe i parken København, september 2013. De
seneste år har jeg i samarbejde med bestyrelsen i kreds 56 – Præstø afholdt SPH-DM
for både Schæferhundeklubben og DKK. Har en kort periode også siddet i BHR under
Vivi Gilsagers ledelse.
Hvad kan du bidrage med? : Med baggrund i mine uddannelse, systemudvikling (IT)
og økonomi, ser jeg forskellige områder som kan understøtte bestyrelsesarbejdet.
Min personlige interesse/viden for schæferhundearbejde ligger mere i retning af
brugshundearbejde uddannelse/træning.
Dato : 18.02.2018

Anmeldelse af kandidatur
Navn : Jørgen Poulsen
Adresse : Kokkedalsvej 30, 9460 Brovst
Medlemsnummer : 9112
Telefonnummer : 25672244
Email adresse : jpoulsen67@gmail.com
Opstiller som : 2. suppleant
Civilstand : gift og i arbejde
Organisatorisk arbejde : Medlem af kreds 67, har været formand i en del år,
fungerer i dag som træner.
Hvad kan du bidrage med? : Uddannelse er et nøgle ord. Jeg behandler folk med
respekt og at man får det man giver.
Dato : 16-2-2018

Anmeldelse af kandidatur
Navn : Aase Jensen
Adresse : Haurholmvej 80
Medlemsnummer : 574
Telefonnummer : 27640018
Email adresse : aaje038@gmail.com
Opstiller som : Næstformand, sekretær, bestyrelsesmedlem, suppleantposterne
Civilstand : Gift
Organisatorisk arbejde : Været formand i Kreds 10 i 18 år, og er nu kasserer i kreds
10. samt 10 år som næstformand i FOA Brønderslev
Hvad kan du bidrage med? : Min viden i forhold til organisatorisk arbejde i en fritids
forening samt i en veldrevet fagforening, hvor forhandling og sagsbehandling var
dagligdagen for os alle, og samarbejde var i højsædet.
Dato : 18-02-2018 Kl. 21.25

Anmeldelse af kandidatur
Navn : Ole Karl Sarbæk
Adresse : Gosmervej 21, Ørting, 8300 Odder
Medlemsnummer : 314
Telefonnummer : 86554646 / 28255546
Email adresse : ole@kweo.dk
Opstiller som : Det kan godt udvikle sig til et turbulent repræsentantskabsmøde, og
jeg ved ikke hvad vej det gå. Derfor prøver jeg at gardere mig. Jeg stille op som
Landsformand, Næstformand, Sekretær, Bestyrelsesmedlem, Avlsrådsformand,
Suppleant til AR, Suppleant til HB. Nu er det ikke for at fornærme de siddende på
posterne, men man kender jo ikke dagen, før solen går ned, og man kan jo trække
sig, hvis udviklingen passer ind i ens kram. Vil egentlig være fuldt ud tilfreds med
posten som Bestyrelsesmedlem.
Civilstand : Jow Jow da.
Organisatorisk arbejde : Jeg har sammenlagt siddet i kredsbestyrelser i omkring 30
år. Aktiv deltagelse af opbygningen af 3 kredse, og har kun nedlagt en. Instruktør og
figurant i en evighed, S/G avlsvejleder siden 23.11.98. Opdrætter siden 20. 04. 87, =
331 hvalpe på 61 kuld. Har deltaget ved repræsentantskabsmødet ca. 40 gange. Har
stillet utallige lovforslag, hvoraf en del er blevet vedtaget. Medlem af
Schæferhundeklubben i 41 år.
Hvad kan du bidrage med? : Love og bestemmelser er lige mig, og uanset hvad jeg
evt. bliver valgt til, så vil jeg holde et vågent øje at man overholder love og
gældende bestemmelser. Min store erfaring med Schæferhundeklubben, og racen,
vil altid være nyttig. Det der taler til min fordel er, at jeg ikke er bange for at give
udtryk for min mening, da jeg ikke skal deltage i konkurrencer eller avlskåringer.
Dato : 15.02.2018

Anmeldelse af kandidatur
Navn : Henni g karlsen
Adresse : Baldersvej 4
Medlemsnummer : 1923
Telefonnummer : 24444947
Email adresse : Henningbkarlsen@gmail.com
Opstiller som : Avlsrådsformabd
Civilstand : Samvo
Organisatorisk arbejde : Bestyrelsen 8 kreds 6
Hvad kan du bidrage med? : Ro og udvikling
Dato : 18-2.18

Anmeldelse af kandidatur
Navn : René Viggo Emil Jørgensen
Adresse : Højvangen 39 2860 Søborg
Medlemsnummer : 521
Telefonnummer : 28286989
Email adresse : kennel.hassenkam@godmail.dk
Opstiller som : Avlsrådsformand
Civilstand : Bor sammen med Tina, har 4 børn tilsammen og 5 børnebørn.
Selvstændig fotograf siden 1980. Har arbejdet som konsulent i firmaerne Dolphin
Group og Iltihouse i 18 år, firmaer som beskæftiger sig med kommunikation,
samarbejde, ledelse og medarbejder træning/udvikling .
Organisatorisk arbejde : Blev medlem i 1978, har siddet i kredsbestyrelser (AU) er i
dag aktiv i kreds 55 Furesø. Har været opdrætter i 25 år og opnået opdrætternålen.
Har været eksteriørdommer siden 1995 og kåringsdommer fra år 2000. Formand for
dommerudvalget i en årrække, stadig aktiv i udvalget. Har været dommer på vores
hovedavlsskue siden 1996. Tidligere medlem af avlsrådet og formand. Blev i 2017
Æresmedlem.
Hvad kan du bidrage med? : Bidrage med international erfaring som
eksteriørdommer. Jeg vil bidrage med direkte kommunikation, på en pæn og sober
måde. Jeg vil også bidrage med at simplificerer, hvor der simplificeres kan, så vi
undgår for megen bureakrati og unødvendige problemer. KIS- Keep it simple. Mit
vigtigste bidrag er mit engagement og faglighed for schæferhunden og mod til at
tage de svære beslutninger som er nødvendige for at bevare racetypiske brugbare
schæferhunde.
Dato : 18-02-2018

Anmeldelse af kandidatur
Navn : Jan Kvist
Adresse : Skuderløsevej 16 b 4690 Haslev
Medlemsnummer : 2851
Telefonnummer : 21727270
Email adresse : Jan@teamkvist.dk
Opstiller som : Avlsrådsformand
Civilstand : Direktør
Organisatorisk arbejde : Formand kreds 8. C instruktør schæferhundeklubben for
Danmark
Hvad kan du bidrage med? : Arbejds ro. Bevare schæferhunden i toppen
Dato : 14-02-2017

Anmeldelse af kandidatur
Navn : Jan Kvist
Adresse : Skuderløsevej 16b
Medlemsnummer : 2851
Telefonnummer : 21727270
Email adresse : Jan@teamkvist.dk
Opstiller som : Suppleant til avlsrådsformand
Civilstand : Direktør
Organisatorisk arbejde : Formand kreds 8. Har stået i spisen for has og c instruktør i
schæferhundeklubben for Danmark
Hvad kan du bidrage med? : Arbejds ro og schæferhundens frame
Dato : 18-02-2018

Anmeldelse af kandidatur
Navn : Ulla S. Hansen
Adresse : Hestehaven 16, 6100 Haderslev
Medlemsnummer : 1400
Telefonnummer : 22773036
Email adresse : teampakas@teampakas.dk
Opstiller som : suppleant til AR-formandsposten
Civilstand : læreruddannet
Organisatorisk arbejde : tidligere medlem af AR
Hvad kan du bidrage med? : mange års opdrættererfaring, fungerende
eksteriørdommer dommer, er rimeligt funderet skriftligt på dansk, tysk og engelsk.
Godt kendskab til racen hele vejen rundt, godt kendskab til SV.
Dato : 18.02.2018

Anmeldelse af kandidatur
Navn : Henrik Jensen
Adresse : Atterupvej 13 4293 Dianalund
Medlemsnummer : 3031
Telefonnummer : 71711300
Email adresse : Schoen@schoen.dk
Opstiller som : Suppleant Avlsrådet
Civilstand : Direktør, samlevende
Organisatorisk arbejde : Ja egen fra virksomhed i 18 år og kasserer i kreds 23 et par
år
Hvad kan du bidrage med? : Erfaring, Opdrætter i 21 år Kennel Schön sports,- og
udstillingshund, Hundefører begge varianter i 40 år, arbejde med mindre regler samt
mere gennemskuelighed i klubben.
Dato : 18.02.2018

Anmeldelse af kandidatur
Navn : Vivi Gilsager
Adresse : Olaf Ryes Vej 14
Medlemsnummer : 2345
Telefonnummer : 40172342
Email adresse : vivi@gilsager.dk
Opstiller som : BHR Formand
Civilstand : Gift
Organisatorisk arbejde : Blev medlem af klubben i 1984, er brugsprøvedommer. Har
efterhånden i nogen år, været BHR formand og er stor tilhænger af udvalgstanken
(opdel arbejdet i passende grupper, lad personer med speciel kompetencer bidrage
til løsningerne) Driver virksomhed, er formand for brancheforeningen Klimaskærm.
Hvad kan du bidrage med? : Klubben står overfor en stor opgave, nemlig at tilpasse
foreningslivet anno 2018, med den foreningsstruktur, som i dag og tidligere har
dannet grundlag for foreningsdrift. Det kniber gevaldigt med frivillig arbejdskraft,
det er nødvendigt at tænke nyt. Forsat arbejde for brugsprøvesporten, i forhold til
IPO programmerne krævers en særlig indsats, for at sikre nye
konkurrencehundefører. Det nye program byder på nye discipliner, flere typer spor,
fritsøg m.f. og endelig er Agility en stor sportsgren i Schæferhundeklubben i Holland,
Italien og Tyskland.
Dato : 14-2-2018

Anmeldelse af kandidatur
Navn : Erik Søndersø Ahrends
Adresse : Pottervej 4
Medlemsnummer : 1286
Telefonnummer : 21789695
Email adresse : e.ahrends@mail.tele.dk
Opstiller som : Suppleant til BHR. formanden
Civilstand : Samlever.
Organisatorisk arbejde : Lager ansvarlig.
Hvad kan du bidrage med? : BHR. - DKKs. BHU. Dommer. formand for DUU.
Dato : 13.2.2018

