
1 
 

 

 

Distrikt Østfold NVK 

Ved leder Unn Johannessen                                           Østfold 05.01.2023 

 

 

 

Valgkomiteen i Norsk Vorstehundeklubb 

Ved leder Marius Kjønsberg.  

 

 

Vi vil med dette foreslå vårt medlem Maria Lundberg som kandidat til hovedstyret. Vi 

mener hun vil bidra positivt inn i hovedstyret. Styret i NVK Østfold vil også 

understreke at det kan være bra å rekruttere nye motiverte og  interesserte personer 

til styret.  

Maria presenterer seg selv under.  

 

På vegne av styret NVK Østfold  

Unn Johannessen  

Distriktsrepresentant Østfold.   
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Maria Lundberg 

Georg Stangs gt.2, 

1511 Moss 

23.04.72 (Tromsø) 

Samboer med Jon Terje Hellgren Hansen. 

Mob: +47 930 938 89 

maria@marialundberg.no 

Kort bio - Maria Lundberg 

Jobber som seniorkonsulent med leder- og org.utvikling i stiftelsen Administrativt 

Forskningsfond 

AFF (www.aff.no). 

Styreerfaring: 

 Styreleder i Oslo Sanitetsforening (2022-) 

 Styremedlem i Oslo Sanitetsforening (2020 – 2022) 

 Styreleder i Stiftelsen Fotografihuset (2022 -) 

 Styremedlem i Fotografihuset AS 2020 – 2022 

 Styreleder i den fotografiske Stiftelsen Se (2010 – 2015) 

 Styremedlem i den fotografiske Stiftelsen Se 2004 – 2010 

 Styreleder i Sameiet Brageveien 5 A og B 2000 – 2008 

 Styreleder i studentenes aikidoklubb, Tromsøstudentene, 1992 – 1994 

Utdanning: 

 Hovedfag i sosialantropologi 

 Storfag i pedagogikk 

 Master practitioner coach 

 Doktorgrad i ledelse 

 Psykoterapeut (under utd. 2022 – 2024) 

Motivasjon for å bidra i styret i NVK: 

Jeg har alltid hatt interesse for hund i jakt- og bruksøyemed og hatt hund som livsstil. 

Jeg har vokst 

opp med fuglehunder (settere og SV) i familie /nærmeste slekt der vi alltid har vært 

aktive innen jakt, 

fortrinnsvis småviltjakt. Jeg har eid og trent egen jakthund siden 1998 (hhv KH 

weimaraner, deretter en SRHP, nå to cesky fousek / tsjekkisk vorsteh). Da vi fikk 
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SRHP fra svenske Kennel Classic Dreams i 2012 og rasen var relalivt ukjent i norsk 

sammenheng, oversatte jeg sammen med min samboer og en annen som hadde 

SRHP fra samme kennel, rasestandarden til norsk, og fikk rasen godkjent under 

norsk weimaranerklubb. 

Vi har nå oversatt rasestandarden for tsjekkisk vorsteh til norsk og har som mål at 

rasen godkjennes som rase under NVHK. Dette fordi vi er opptatt av seriøst 

hundehold og at jakthundraser i Norge skal ha en kvalitetssikring i form av 

rasestandard og klubbtilhørighet. Begge våre tsjekkiske vorstehere er premierte og 

brukes aktivt ifm trening, prøver, jakt og utstilling. Jeg er aktiv i Østfold 

Fuglehundklubb og i NVK Østfold, og har de siste to årene også stilt som frivillige 

hjelpere på Åstjern, og på utstillinger og prøver i regi av ØFK /NVKØ. 

Jeg trener aktivt og allsidig med hund hele året og er blitt helt «bitt av basillen» mtp å 

få resultater i samarbeidet mellom hund-fører gjennom kunnskap og ny læring. Ifm at 

vi fikk tsjekkisk vorstehhund og begynte å trene med andre medlemmer i NVK og 

delta i aktiviteter, har jeg erfart hvor utrolig verdifullt det er med en aktiv klubb som 

tilrettelegger for nettopp slik kunnskap og læring gjennom et inkluderende miljø, der 

man får muligheter for deltakelse i ulike aktiviteter i et sosialt og jakthundfaglig 

fellesskap, der også sunt, positivt hundehold står i fokus.  

Jeg har gjennom de to seneste årene møtt mange rause og inkluderende vorstehfolk 

fra NVK som har betydd mye for min egen læring og utvikling som fuglehundeier, og 

jeg har fått gleden av å oppdage hvor mye en seriøs og aktivt klubb har å si for de 

ressursene man som medlem får tilgang på, mtp kunnskap, erfaringsdeling, utvikling 

og læring. Dette har gitt stor glede og styrket min egenmotivasjon mtp å fortsette å 

trene med hundene våre, og å utvikle også meg selv som jakthundeier. 

Med dette som utgangspunkt har jeg en sterk motivasjon for å bidra til 

vorstehhundfellesskapet gjennom å delta i styresammenheng i NVK. Jeg har både 

lyst til å lære mer om og bidra for å videreutvikle alt det gode arbeidet klubben gjør 

på ulike områder for å fremme vorstehhund som allsidig jakthund og positivt 

hundehold, samt også lære mer om rasen og om vorstehhund i bruks- 

ogjaktsammenheng. Å få bli kjent med flere folk og hunder i vorstehhundmiljøet 

gjennom å bidra i styresammenheng ser jeg på som en stor bonus. 

Jeg har mange års erfaring fra tidligere og nåværende styrearbeid, samt at jeg i 

jobbsammenheng både underviser i styrearbeid og veileder styrer i effektivt 

styrearbeid. Jeg er løsningsorientert, har god arbeidskapasitet- og arbeidsglede, er 

glad i å få til gode ting sammen med andre folk, og sist men ikke minst: Jeg elsker 

selvsagt vorsteh!  

Beste hilsen Maria Lundberg 

 

 


