BE RN T H I N N A
Mariahaugen 23 | 4032 Stavanger | 91194756 | bernt.hinna@lyse.net

LITT OM MEG
Jeg er 41 år og ugift og er utdannet som ingeniør innen elkraftteknikk (sterkstrøm) og sivilingeniør innen offshore
petroleumsteknikk.
De siste 15 årene har jeg jobbet for Dolphin Drilling AS som er et selskap som opererer flyttbare borerigger på norsk
sokkel. Der har jeg de siste 7 årene vært leder for avdelingen for helse‐ miljø, sikkerhet og kvalitet.
Med tanke på mine hundefaglige kvalifikasjoner, henvises det til punktet «erfaring» nedenfor.

ERFARING
Opptrening av egne hunder

1986 — dd.

‐

Jeg har i perioden fra 1986 hatt 5 schäferhunder og har deltatt svært aktivt på prøver.

‐

I første omgang var det prøver innenfor Norsk Schäferhund Klubs bruksprogram jeg deltok i, samt lydighetsprøver.

‐

De siste 15 årene er det «NKKs program for brukshundprøver» jeg har konkurrert i, da innen både spor og rundering.

‐

De to siste hundene mine har begge brukschampionat innen spor og rundering. Jeg har også kvalifisert meg til og
deltatt i en rekke norgesmesterskap og har en 4. plass i spor i 2013 som beste plassering, noe som også resulterte i
kvalifisering til nordisk mesterskap i Danmark.

Organisatorisk ‐ lokalt

2000 — 2013

‐

I perioden fra 2000 – 2013 har jeg mer eller mindre uavbrutt deltatt aktivt i styre og komiteer innen Norsk
Schäferhund Klub avd. Rogaland og da spesifikt arbeidet med gjennomføring av brukshund prøver og opparbeidelse
av et aktivt treningsmiljø. Tradisjonelt har vår avdeling vært en av de avdelingene/klubbene i landet som arrangerer
flest brukshund prøver.

‐

Jeg har også lagt til rette for og selv avholdt kurs innen for brukshund arbeidet, selv om det må påpekes at jeg ikke er
utdannet instruktør.

Organisatorisk ‐ nasjonalt

2011 — dd.

‐

I 2011 ble jeg valgt inn som nestformann i NBF der jeg fikk mulighet til å arbeide for brukshund sporten på nasjonalt
nivå samt få et mer overordnet innblikk i hvordan NKK som organisasjon fungerer i praksis.

‐

Har gjennom NBF vært med i utformingen og forhandlingene av ny samarbeidsavtale for NBF/NKK samt vært med
på møtene om en fremtidig særkomite.

‐

I 2014 ble jeg, etter en kort pause på et år, valgt inn i NBF som styremedlem.

Annen erfaring
‐

‐

I perioder både innenfor lokal klubb og innenfor NBF, har jeg i tillegg fungert som web ansvarlig og deltatt i
omlegging til nye it systemer.

