
Presentasjon av nye kandidater til styret 2021/22 
 

Verv, navn Presentasjon 

 
Styremedlem (2 år) 
Janne Larssen 
Valgkomiteens innstilling 

  

 
 
Jeg heter Janne Larssen, bor i Haugesund og jobber 
som assistent på en smådyrklinikk. 
 
Hund har alltid vært min lidenskap og siden 2003 har 
jeg hatt et lite oppdrett på cavalier. 
I tillegg har jeg drevet med utstilling, lydighet og 
agility. 
Jeg har deltatt på mange kurs innen avl og oppdrett, 
både klubbens egne kurs og i NKK’s regi, i tillegg til 
instruktørutdanning og nå sist hundemassasje. 
Har vært styremedlem i Cavalierklubben flere 
perioder og hatt verv som kasserer og 
medlemsansvarlig, siste året som vara. 
 
 
 
 
  

 
Styremedlem (2 år) 
Espen Sjøseth Stuart 
Valgkomiteens innstilling 

 

 
Hei, mitt navn er Espen Sjøseth Stuart.  
Jeg er gift med Tina K. Pettersen Stuart som er 
medeier i Gostuen kennel. Og vi har en datter 
sammen, Thea, som også er glad i Cavalier.  
Tina er grunnen til min interesse for rasen, Cavalier.  
Når vi ble sammen for snart tolv år siden, ble jeg 
bokstavelig talt «kastet» ut i det, med både utstilling 
og oppdrett. Siden da, har jeg lært utrolig mye av 
både Tina og Inger. Jeg tror aldri man kan bli helt 
utlært, så jeg vil lære mer om rasen, rasens beste, 
oppdrett og utstilling. Jeg har alltid trivdes med 
utstilling og synes oppdrett er spennende.  
Jeg har ikke noe erfaring fra styreverv tidligere, men 
en gang må være den første, og jeg er mer en villig til 
å lære. 
Jeg jobber til vanlig som lagermedarbeider, med 
ansvar for varemottak og kundebehandling. Jeg er 
nøye, har klare meninger og liker å holde orden, og 
vil få ting gjort. 
Ser fram til en utfordrende og lærerik periode. 
 
 
 
 
 
 
  



 
Styremedlem (2 år) 
Tord Bruhjell 
Foreslått av Nina Kallekleiv 
 

 

 
 
Jeg har som allerede nevnt  vært en del av Kennel 
Pecassa de siste 3 årene. 
 
 
Hund har alltid vært en del av mitt liv, men det er 
først i tiden med Kennel Pecassa jeg har fått innblikk i 
hva en oppdretters hverdag er, med de gleder og 
utfordringer det innebærer i forhold til rasens 
utvikling og hvilke rammer en har å jobbe etter. 
 
Jeg kan med hånden på hjerte si at jeg aldri har vært 
bort i en rase med slike fantastiske egenskaper, med 
det gode glade lett virrete lynne og uomtvistelige 
kjærlighet til menneskene rundt den – finnes det 
ingen tvil om at – «once you go cavalier you never go 
back…». 
 
I min tid i Pecassa har jeg fått innblikk i det 
omfattende arbeidet det er å finne de rette linjene og 
bygge videre på. 
Det er et møysommelig og utrolig viktig arbeid som 
må ligges ned i forkant for å oppnå de riktige 
kombinasjonene og evne å lese stamtavle data. 
I lys av dagens situasjon med rettsak hengende over 
oss, ønsker jeg å bidra der jeg kan for å sikre fortsatt 
bærekraftig utvikling av rasen. 
 
Jeg ønsker svært gjerne å bidra til en god forvaltning 
og utvikling av rasen. 
 
 
 
 
 

 
Varamedlem (1 år) 
Tove Fernås 
Valgkomiteens innstilling  
 

 

 
Jeg er 62 år og har vært glad i dyr bestandig.  
Vanket i stallen fra jeg var 7 år og fikk min første 
hund til konfirmasjon og min første hest når jeg var 
19år. 
 
Siden har jeg alltid hatt hunder. 
Cavalieroppdretter, 
Kennel Solberget ( siden ca år 2000)  
Trives best når gjengen ( hundene)  og jeg er på turer 
i skogen eller på fjellet.  
Har nå Mikke, Candy og Ronja ( Border Terrier 
valp)  hjemme, men flokken blir nok flere igjen 
etterhvert. Jeg har tidligere vært med i styret i 
2019/2020. 
 



 
Varamedlem (1 år) 
Elisabeth Juli Levinsen 
Valgkomiteens innstilling 

 
 

 
Jeg er opprinnelig fra Haugesund , men har nå bodd i 
Kristiansand siden 2013. Sammen med meg bor mine 
to yngste barn på 16 og 17. i tillegg har jeg to voksne 
døtre .  
Jeg er vokst opp med hund, og er vant med mange 
raser og blandingshunder.  
Men etter å ha blitt kjent med min første cavalier så 
er det ingen andre som kan sammenlignes! Nå har 
jeg 3 stk, og har hatt ett kull, neste kull er på vei( 
håper jeg). 
Så jeg er nokså fersk.  
Men er opptatt av godt avlsarbeid, fortrinnsvis med 
fokus på helse og gemytt.  
Har ellers hatt mange ulike verv, i velforening , 
idrettslag , 17.maikomiteer osv.  
 
Stiller gjerne til valg , både for å lære, også fordi jeg 
gjerne vil bidra med det flotte arbeidet klubben gjør. 
 
 

 
Varamedlem (1 år) 
Hege Sæverås 
Foreslått av Nina Kallekleiv 
 

 

 
 
46 år gammel dame snart på vei inn i mitt sjette år 
som helfrelst matmor for Cavalier. Det er nå fem år 
siden jeg tok imot min første cavalier fra Nina’s flokk 
og hvilken reise det har vært. Som forvert har jeg fått 
følge oppdrettet og det arbeidet oppdretter legger 
ned i å avle friske, gode individer og bygge sunne 
avlslinjer. Dette har gitt meg dyp respekt ikke bare 
for det arbeidet som blir lagt ned for hvert kull, men 
den dedikasjonen en seriøs oppdretter har for denne 
fantastiske rasen. Da jeg ble spurt om jeg ville stille til 
valg for cavalierklubben, var jeg ikke i tvil om hva 
svaret måtte bli. Ønsker å være med å jobbe til det 
beste for rasen, oppdrettere og eiere av cavalier med 
de utfordringer som i dag ligger foran oss. 
 

 
Varamedlem (1 år) 
Arnt Magnus Nautnes 
Foreslått av Nina Kallekleiv 
 
 
 

 
Vinteren 2014 begynte jeg og familien min seriøst å 
anskaffe oss hund. Dette hadde modnet seg over 
flere år. 
Vi ønsket en familievennlig, liten eller mellomstor 
rase. Vi vurderte og sjekket først rundt det å få det 
nye familie medlemmet gjennom omplassering. I 
dette arbeidet ble vi gjort oppmerksom på 
muligheten for å bli forvert. 
Det var slik vi begynte letingen etter oppdrettere som  
bruker forverter i sitt oppdrett.  
Vi tok kontakt med Nina Kallekleiv  høsten 2016 og i 
november 2017 var vi så heldige å bli forespurt om vi 
var interessert i å bli forvert for en 4 og et halvt år 
gammel tispe. 



2 kull og 2 år senere ble vi forvert for en ny fantastisk 
frøken.  
Samarbeidet vi har hatt med oppdretter har lært oss 
masse om fôring, pelsstell og ikke minst avl. 
Min eldste datter har hatt sin debut i ringen med 
utstilling. 
Vi har på få år blitt enda mer glad i rasen og synes 
mye av det negative rundt sykdommer bygger på 
uvitenhet og fordommer som blir forsterket av enkelt 
tilfeller. Er en opptatt av helse og følger regler og 
retningslinjer ved oppdrett, innehar inngående 
kunnskap om avl og linjer, hvordan kombinere riktig, 
genetikk og arvelære vil sjansen øke for å avle friske 
hunder.  
 
Cavalieren står i en utfordrende tid. Rasen trenger en 
sterk klubb.  
 
Rasen har et utrolig gemytt og jeg håper virkelig at vi 
unngår en utvanning av Cavalieren med å blande inn 
andre raser. 
Cavalier er for oss en aktiv familie hund som passer 
for alle. 
Jeg ønsker svært gjerne å bidra til en god utvikling for 
rasen, oppdrettere og eiere av Cavalier. 
 

 

 


