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Instruktører Bergen 2020 

Navn Instruktør E-post Telefon Erfaring 

     

Else Pedersen NKK trinn 1 elsepede@broadpark.no 
 

958 73 994 Instruktør siden ca. 1999. Har trent egne 
hunder til klasse 3 lydighet og eliteklassen i 
jakt. Har trent en til jakt championat og 
deltar på jaktprøver og workingtester. 
Godkjent som figurant ved mh-test, k-test 
og funksjonsanalyse 
Har for det meste hatt labrador, men har 
også hatt puddel og en blandingshund 
 
 
Oppdrett av Labrador:  
Kennel Labelsedor 
 

Liv-Edel Jægersen NKK trinn 1 
Rallylydighetsinstruktør 
 

Livedelo@hotmail.com 
 

950 87 636 Har hatt NSDTR siden 1999. Har drevet mye 
med agility og den ene tolleren ble 
agilitychampion. Driver fremdeles litt med 
agility, men rallylydighet og lydighet har hatt 
førsteprioritet i det siste. Fikk i oktober 2020 
en champion i rallylydighet. Har i dag tre 
stykker i klasse elite. 
Begge tispene mine er i klasse 2 i lydighet. 
Har også deltatt en del på jakt. 
 
Oppdrett av toller:   
Kennel Nova Solstreif 
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Jacob Rømer NKK trinn 1 romer.jacob@gmail.com 
 

921 64 904 Er utdannet NKK instruktør i 2010. Har trent 
hund siden jeg var ungdom (lydighet og 
jakttrening med apporterende hund) 
Har hatt flere ulike hunder fra stor til 
mellomstor rase. Nu har jeg en liten Jack 
Russel blanding samt Labrador Retriever. 
 

Hildur Eilertsen NKK trinn 1 hildueil@online.no 
 

917 40 929 Mangeårig hundefører i norske 
redningshunder.  Fikk godkjent første 
redningshund i 1988 og har vært aktivt med 
i NRH siden da. Har hatt flere godkjente 
hunder og er treningsansvarlig for et 
treningslag i Dio Hordaland. Andre 
aktiviteter er Brukshundprøver, 
lydighetsprøver, blodsporprøver, jaktprøver 
for retrievere og tidligere aktiv hundekjører, 
områdemester og kretsmester i 
hundekjøring. Har hatt flere raser: flest 
schæferhunder, Lhasa apso, vorster, engelsk 
setter og nå har jeg labrador retriever, som 
jeg konkurrer med på jaktprøver. 
 
Oppdrett av labrador:   
Kennel Hilkans 
 

Karen-Sofie 
Skotheim 

NKK trinn 2 
Instruktør Redningshunder 
Dommer Redningshunder 

so-skoth@online.no 
 

900 68 754 Instruktør og Dommer i Norske 
Redningshunder, Aktiv hundefører i Norske 
Redningshunder. Tidligere konkurrert i Bruks 
kl. A og Elite lydighet konkurrert hund til vilt 
spor champion. Drevet aktiv med hund 
siden jeg var 10 år. Har hatt Collie, Schæfer, 
Papillon og nå Chesapeak Bay Retriever. 
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Oppdrett av Chesapeak:  
Kennel Isvani 
 

Lasse Solberg NKK trinn 2 Bruks 
Dommer redningshunder 
Instruktør redningshunder 

lasso1947@gmail.com 
 

950 82 290 Er godkjent instruktør trinn 2 NKK 
(brukshund), samt instruktør og dommer i 
Norske Redningshunder.  
Har hatt flere godkjente redningshunder.   
 

Marianne Øyerhamn Canis/Fjellanger Marianne@oyerhamn.com 
 

997 15 065 Har instruktørutdannelse fra Fjellanger 
Hundesenter og har 1-årig klikkertrener 
utdannelse fra Canis Hundeskole.  
 
Har to hunder. En Flatcoated Retriever som 
jeg trener Rallylydighet i klasse 3 og bruks 
trening med, og en Pinscher som jeg har 
trent spesialsøk og Rallylydighet med. 
 

Christina Getz NKK trinn 1 c.getz@online.no 
 

480 74 873 Utdannet Trinn I instruktør i 2019. Er aktiv 
innenfor Retrieverjakt og litt blodspor. Har 2 
labradorer, har også hatt Flatcoated 
retriever. 
 

Stine Sanden NKK trinn 1 stine.sanden7@gmail.com 
 

958 16 997 Utdannet trinn 1 instruktør i 2019 og har 
hatt labrador siden ungdomskolen. Trener 
og konkurrerer i blodspor og rallylydighet, 
og har hund som er Viltsporchampion og 
Utstillingschampion. Gikk på Stend VGS 
hundelinjen og har nå Golden og Pinscher. 
Har også Dyreassisterte intervensjoner fra 
NMBU. 
 

Nils Jakob Eide Dommer blodspor 
 

nilsjakob.eide@gmail.com 
 

916 50 134 Er ettersøksøksdommer, og har i mer enn 10 
år hatt en Curlycoated Retriever godkjent 
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som ettersøkshund.  I dag har jeg ingen egen 
hund, men trener familiens Labrador i 
blodspor og er leder av blodsporkomiteen. 
 

Ann Christin Sjøtun NKK trinn 1 
Dommer lydighet 

annsjotun@yahoo.no 
 

922 64 523 Konkurrerer I klasse III i lydighet og har 
Golden som er lydighetschampion. 
Har også hatt Corgi. 
 
Oppdrett av Golden retriever: 
Kennelnavn Gullpoten 
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