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Kursledelse & instruktører på Sølen 2013  
  
Kursleder/sekretær: Bjørn Olsen og Elisabeth Lutdal 
 
Instruktører: 
 

Monica Tegler, brukslydighet/rundering. 
Monica har drevet aktivt med brukshund siden 1989, deltatt på NM med 
4 forskjellige hunder. Har blitt Norgemester i samtlige grener, rapport, 
spor og i rundering med to ulike hunder. 
Har også deltatt på Nordisk Mesterskap i 4 ulike grener, spor, 
rundering, rapport og i tillegg også i gjeting Monica har blitt Nordisk 
Mester i spor to ganger og en gang i rundering. 
Monica startet karrieren med schæferhund, men har de siste 13 årene 
hatt Border Collie. De to siste hundene er fra eget oppdrett. Hun har for 
tiden 5 hunder som spenner fra 13 år til valp. 
 
 
Kari Anne Lier Hansen, brukslydighet/rundering 
Kari har tidligere sittet i NBF's styre samt hatt ansvaret for resultatsiden 
til NBF i flere år.  
Hun har vært aktiv på konkurransefronten siden hun skaffet den første 
hunden i 1989. 
Kari har deltatt på flere NM og Nordiske Mesterskap i brukshund med 
to schäferhunder og en golden. Hun har for tiden tre hunder, hvorav en 
som er aktiv innen brukshundsporten. Det er ei golden tispe på sju år 
som var Årets Sporhund 2009, har både gull og bronse fra NM i spor, 
en 5. og en 3. plass fra Nordisk i spor samt et par Cert i rundering i 
tillegg til 1 pr. i klasse III lydighet og 1. premie i begynnerklasse på 
jakt. I tillegg har Kari to labradorer, en unghund samt ei labrador tispe 
på fire år som hun starter i eliteklasse på jakt med 
 
Ingar Oliversen, brukslydighet/spor  
Ingar fikk sin første hund i 1989, har deltatt på NM med 4 hunder, med 
gull i rapport, sølv i spor. Har også deltatt på Nordisk Mesterskap med 
3 hunder, og har fått sølv og gull i spor. 
Ingar driver aktivt med tjenestehund i heimevernet, for tiden med eget 
oppdrettet Border Collie Tunevannets Olli. Han er utdannet instruktør 
på forsvarets hundeskole, og er også brukshund dommer. 
 
 
 
Nina Kroken, brukslydighet/spor 
NKK instruktør trinn II, patruljehundefører i politiet. 
Nina konkurrerer i NBF klasse A spor og kl. B rundering med sin 
schæfer i tillegg til daglig å bruke hund i tjenesten. Har de siste seks år 
hatt godkjent tjenestehund av typen malanois. Har fungert som 
instruktør for Indre Østfold Hundeklubb og Elverum Hundeklubb. Nina 
ble Norgesmester for patruljehunder i politiet 2011. 



    

  Page 2 of 3 
 

 
 

Hilde Nordli, brukslydighet/rundering 
NKK instruktør trinn 1 
Hilde har drevet aktivt med hund siden 1995 da hun begynte å 
konkurrere i lydighet. 
Har trent lydighet, agility, NRH og bruks (spor og rundering).  
Hilde holder til på Flateby og hvor hun er aktiv som instruktør i Flateby 
Hundklubb. 
Hun har i dag to Australske kelpier som hun konkurrer med i både 
lydighet og bruks, begge to har opprykk til A rundering og spor.  
Den ene er i Elite lydighet og den andre opprykk til KL III.  
Hilde brenner mest for brukshundsporten og da spesielt for runderingen. 
Hun ble Norgesmester i rundering i 2012. 
 
 
Mette Madsen Falck, rundering 
Hund har vært en del av mitt liv siden 1993, startet med lydighet men 
etter hvert ble det bruks og fortrinnsvis rundering som ble 
hovedsporten. Har deltatt på flere NM i rundering og to Nordiske 
Mesterskap med en 4 plass som beste resultat med min forrige hund 
Akersborg Zac som også hadde opprykk til Elite lp. Nå er det borderen 
Borntobe Zpes som trenes i rundering og lp, vi startklar i kl A rundering 
og kl III lp våren 2012. Vi har og har hatt ulike schæfere i flokken som 
jeg har trent rundering og felt med. Er utdannet Trinn 2 instruktør 
brukshund og driver hundeskole i Arendal ved siden av jobben, så 
holder mye kurs i rundering, felt og lp. Reiser ofte på kurs selv og innen 
brukssporten er det Østlie Hundesenter som er flittig i bruk. Har også 
sittet i NBF sitt styre en periode 
 
Elisabeth Østbakken, spor 
Har vært aktiv med brukshund siden 1983. Kommer opprinnelig fra 
Sverige der jeg hadde 2 stk Schäfere som jeg konkurrerte i klasse A 
spor og B rundering samt LP klasse 3. Har deltatt i SM rapport som 
hjelpefører. Hadde mange brukskurser i Sverige som hjelpeinstruktør. 
Min instruktørutdannelse tok jeg i Norge, Trinn I i 2006 og Trinn II 
bruks i 2010. Er i dag aktiv i Elverum Hundeklubb der jeg har holdt 
mange kurs, både brukskurs, lydighets og valpekurs. Konkurrerer nå 
med min Schäfertispe Freja i klasse B spor og LP klasse 2.  
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Cecilie Stenbro, spor 

Jeg har eid hund siden jeg gikk i 4 klasse, men "holdt på med" hund 
siden jeg fikk en leonberger i 1991. Han gav meg visse utfordringer 
som medførte at interessen for hundetrening ble vekket. Vi trente både 
spor og rundering og han var lenge Norges første og eneste leonberger 
som gikk elite lydighet. I 1995 ble jeg instruktør og er nå trinn III 
lydighet og trinn II bruks. Siden det har jeg vært aktiv med tre schæfere 
(deltatt NM lp, to var NSLch og i A spor og rundering) Jeg har vært 
instruktør i bruks og lp flere steder i Norge ( Sølen 7 ganger) og har 
vært med i div. utvalg og styrer (NBF, NKK, HHK) For tiden er jeg 
med i kompetansegruppen for bruks, men benytter også sjansen til å 
videreutvikle meg selv på kurs om anledningen skulle by seg!! 

 
Tom Larsen, Rundering 
 
Jeg heter Tom Larsen, er 57 unge år. Har bodd i Larvik hele mitt liv. 
Medlem av Larvik og omegns hundeklubb. Året 2012 ble for meg 
minnerikt. Deltagelse på norsk mesterskap med beste rundering. Videre 
til nordisk mesterskap. Jerry ble også norsk brukshundchampion 2012, 
før han fylte 3 år. 
Har hatt hund siden 1988.Har alltid vært nysgjerrig på hvordan hunden 
og jeg skal fungere sammen. Mange kurs har det blitt, både innenlands 
og utenlands. Noen formell instruktør utdannelse har jeg ikke. Jeg 
fungerer som instruktør i LOHK,norske redningshunder og på 
forskjellige kurs og samlinger 


