
Gabrielle Cappelen 
Innstilt som ny leder i styret 
Alternativ to vara i valgkomiteen 
 
 
Leder i TJFF i 3 år , leder i hundeutvalget i flere år etter og nå medlem i utvalget.  
 
Er nå leder i NISK AVD 7 på andre året. 

 
Arrangerte Topptreff i 2 år og Jentesamling i flere . 
 
DK i Akershus flere år , etter Ole Martin Karlsen og Terje Kristiansen frem til Marit Bjercke overtok tror 
jeg. 
 
Arrangerte Sommercamp med Merethe Stenberg Hermansen i flere år på Gordon  Castle. 
 
Satt i utstillingskomite for fellesutstillingen på østlandet sammen med i mange år. Vi hadde da også 
Villmarksmessen. 
 
Satt i komiteen for fellesutstillingen i Trøndelag i flere år for NGK , og var DK der oppe til Wenche 

overtok . 
 
Sitter i komiteen for fellesutstillingen midt Norge nå for NISK.  
 
 
Har sittet og sitter i prøveledelsen på Haltdalsprøven TJFF  , Holsjøprøven SJFF OG Rørosprøven NISK, 
RJFF. 
 
Driver Stokkmarka Fuglehundsenter sammen med Silje Dahl og Rune Bergdal Eli . Bor på Ler i 
Trøndelag.  
Har pr dags dato 2 GS fra Zettertjärn's , datter på 25 og samboer med verdens mest tålmodige mann 

Bjørn. 
Jaktet og starter på prøve. 
Liker en utfordring og tar det meste på strak arm , god på delegering. Fungerer flott som leder og slave 
hvis det trengs. 
Gjør det som trengs , ikke redd for å ta en upopulær avgjørelse.  
Overhodet ikke bekymret for å innrømme eller se egne feil. 
Har vett nok til å søke råd hvis jeg trenger det. 
Min store styrke har som leder i avd 7 har vært å skape samhold , få folk til å trekke i samme retning 
selv om vi har forskjellige meninger og syn på ting .Skape ro og ha fokus på at vi er en klubb for å ta 
vare på medlemmene våre og rasen . 

 


