Kandidaturer 2019
Anmeldelse af kandidatur
Navn : Peter Maltha Larsen
Adresse : Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj
Medlemsnummer : 96, medlem i kreds 4
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 erhvervsliv
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 klubben i 48 år og været brugsprøve dommer i 38 år. I 12 år
sad jeg som bestyrelsesmedlem i Kreds 3. Jeg har 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 18 år, hvor de 15 år har været
som landsformand, som også er den post jeg i dag besidder. Jeg er æresmedlem i klubben og har
modtaget DKK’s guldnål. Deltog som hundefører 2016 i IPO3 DM og i 2017 både i IPO3 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. Endelig naturligvis varetage de opgaver som HB måtte
pålægge mig.
Anmeldelse af kandidatur
Navn : Tina Nørgaard
Adresse : Vonsildvej 134, 6000 Kolding
Medlemsnummer : 7396
Telefonnummer : 51407562
Email adresse : straxorden@gmail.com
Opstiller som : Kasserer
Civilstand : Samboende
Organisatorisk arbejde : Jeg arbejder til dagligt i en mellemstor virksomhed med ansvaret for regnskab, HR
og IT. Jeg har siddet i HB et par på nu og kender de forskellige procedurer. Blandt andet har jeg ansvaret
for vores hjemmeside og medlemssystem.
Hvad kan du bidrage med? : Schæferhundeklubbens administration og bogholderi har i mange år været
forældet, og det er vi ved at få lavet om på, så vi kan fremtidssikre vores forskellige funktioner.
Anmeldelse af kandidatur
Navn : Jan Herneth
Adresse : Maribovej 97, 4990 Sakskøbing
Medlemsnummer : 11559
Telefonnummer : 25336002
Email adresse : volley@herneth.dk
Opstiller som : Sekretær
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. I flere 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.
Sidste år (2018) trådte jeg ind i HB som 1. suppleant for repræsentantskabet 2018.
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. Derudover vil jeg
arbejde for en god omgangstone i vores forening og styrke samarbejdsrelationerne mellem HB og
kredsene, samt at have fokus på medlemspleje og medlemstilbud som kan medvirke til at fastholde og
udvide Schæferhundeklubben for Danmarks position overfor øvrige hunde foreninger og DKK
Anmeldelse af kandidatur
Navn : René Jørgensen
Adresse : Højvangen 39 2860 Søborg
Medlemsnummer : 521
Telefonnummer : 0045-28286989

Email adresse : kennel.hassenkam@godmail.dk
Opstiller som : Avlsrådsformand
Civilstand : Jeg er født i 1957. Har siden 1990 boet sammen med Tina i Søborg. Vi har 4 børn tilsammen og
5 børnebørn. Har været selvstændig fotograf siden 1980 og arbejdet som konsulent i firmaer som
beskæftiger sig med kommunikation, ledelse og medarbejder træning/udvikling.
Organisatorisk arbejde : Blev medlem af Schæferhunde klubben i 1978, og SV i 1980, har siddet i
kredsbestyrelser (AU) er i dag aktiv i kreds 55 Furesø. Har været opdrætter i mere end 25 år og opnået
opdrætternålen sammen med Tina. Har været eksteriørdommer siden 1995 og kåringsdommer fra år
2000. Formand for dommerudvalget. Har dømt på vores hovedavlsskue siden 1996. Blev i 2017
Æresmedlem.
Hvad kan du bidrage med? : Mit vigtigste bidrag er mit engagement i schæferhunden og mod til at tage de
svære beslutninger, som er nødvendige for at bevare racetypiske brugbare schæferhunde. Jeg vil også
bidrage til, at vi får en kultur, hvor vi hjælper og taler ordentligt til hinanden, med respekt for vores
forskelligheder. Jeg vil sikre at harmoniseringen med SV og WUSV bliver tydelige retningslinier og at
Danmark ikke bliver sammenlignet med lande som ikke lever op til de krav og den høje standard, vi har
herhjemme. Der skal være respekt for det arbejde vi har gjort i mange år.
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 : nuværende og tidligere medlem af AR
Hvad kan du bidrage med? : medlem siden 1986. Mange års opdrættererfaring, fungerende
eksteriørdommer, er rimeligt funderet skriftligt på dansk, tysk og engelsk. Godt kendskab til racen hele
vejen rundt, godt kendskab til SV. I disse år sker der store ændringer i SV/WUSV, og jeg vil gerne bidrage
til, at Danmark kommer godt igennem diverse forhandlinger og aftaler, så vores klub står stærkt i den
internationale sammenhæng. En sammenhæng, som jeg mener, vi bør forblive i, men med ønske og krav
om mindre dominans fra tysk side.
Anmeldelse af kandidatur
Navn : Erik S. Ahrends
Adresse : Pottervej 4 - 6500 Vojens
Medlemsnummer : 1286
Telefonnummer : 21789695
Email adresse : e.ahrends@mail.tele.dk
Opstiller som : Suppleant for BHR formanden
Civilstand : Samlevende
Organisatorisk arbejde : Dommer-BHR-BHU-DUU
Hvad kan du bidrage med? : at lede DUU samt BHR i sammenarbejde med BHR. formanden.
Anmeldelse af kandidatur
Navn : Bent Andersen
Adresse : Tykmosevej 16
Medlemsnummer : 84
Telefonnummer : 52194010
Email adresse : Scheelseng@mail.dk
Opstiller som : Kasserer
Civilstand : Revisor/folkepensionist
Organisatorisk arbejde : Tidl. kasserer i flere perioder
Hvad kan du bidrage med? : Korrekt, fejlfrit kvalitetsregnskab
Anmeldelse af kandidatur
Navn : Henrik Jeberg
Adresse : Engdraget 2, 4140 Borup
Medlemsnummer : 1241
Telefonnummer : 41762855
Email adresse : Hlj@cowi.dk
Opstiller som : Suppleant
Civilstand : Gift
Organisatorisk arbejde : Tidl. formand, HB medlem, BHR medlem
Hvad kan du bidrage med? : Visioner for klubben

Anmeldelse af kandidatur
Navn : Henrik Wittrup
Adresse : Kong Olafs Vej 20 17
Medlemsnummer : 17535
Telefonnummer : 28430095
Email adresse : hwittrup@mail.dk
Opstiller som : suppleant
Civilstand : Gift
Organisatorisk arbejde : WUSV VM og næstformand.
Hvad kan du bidrage med? : Ny tænkning,masser af energi-gå på mod .
Anmeldelse af kandidatur
Navn : Henrik Jensen
Adresse : Atterupvej 13 4293 Dianalund
Medlemsnummer : 3031
Telefonnummer : 71719393
Email adresse : schoen@schoen.dk
Opstiller som : suppleante til Hovedbestyrelsen
Civilstand : Samboende med Kristina Andersen, hvor vi sammen opdrætter af begge varianter i Kennel
Schön
Organisatorisk arbejde : Selvstændig erhvervsdrivende, Næstformand i VSI under DI, træner, figurant i div.
hundeforeninger i gennem åren
Hvad kan du bidrage med? : Udvikling af kredse, træningspladser, samt vil gerne se flere unge gå med
schæfer, derfor også fremsendt forslag til udvalget.
Anmeldelse af kandidatur
Navn : Siff Malou Olsen
Adresse : krogstrupvej 1, 3630 jægerspris
Medlemsnummer : 10276
Telefonnummer : 20967427
Email adresse : miffe93@hotmail.com
Opstiller som : suppleant til HB
Civilstand : .
Organisatorisk arbejde : ja
Hvad kan du bidrage med? : Et nyt ungt synspunkt. Efaring inden for både sport, udstilling og avl. 9 gange
deltager på ungsdomslejr 3 gange deltager til ipo DM.
Anmeldelse af kandidatur
Navn : Aase Jensen
Adresse : Haurholmvej 80, 9800 Hjørring
Medlemsnummer : 574
Telefonnummer : 27640018
Email adresse : aaje038@gmail.com
Opstiller som : De ledige poster der viser sig på dagen
Civilstand : Ja
Organisatorisk arbejde : Ja
Hvad kan du bidrage med? : Organisatorisk viden
Anmeldelse af kandidatur
Navn : Ole Karl Sarbæk
Adresse : Gosmervej 21
Medlemsnummer : 314
Telefonnummer : 28255546
Email adresse : ole@kweo.dk
Opstiller som : Samtlige poster der er på valg, eller måtte komme på valg !
Civilstand : Ja
Organisatorisk arbejde : Ja
Hvad kan du bidrage med? : Jeg vil arbejde meget kraftigt på at Schæferhundeklubben skal genvinde
respekten. Det kniber med medlemmernes respekt, og andre foreninger har ikke medet til overs for vores
klub.
Anmeldelse af kandidatur
Navn : Fritz Bennedbæk
Adresse : Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested
Medlemsnummer : 147
Telefonnummer : 23684400
Email adresse : fritz@normanner.dk
Opstiller som : Formand for avlsrådet

Civilstand : Gift
Organisatorisk arbejde : Hvad kan du bidrage med? : -

