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Navn:  Erik Rognlie  

Kandidatur:  Medlem valgkomitéen 

Adresse: Primskottåsen 14, 3614 Kongsberg 

Telefon: 994 64 689 

E-post:  erik.rognlie@gmail.com 

 

Litt informasjon om meg selv 
63 år, glad i friluftsliv, dyr, foto, matlaging og trearbeid.  

Hundeerfaring 
Har hatt hund i livet mitt siden 15 års alderen. Det har vært schäfer, labrador retriever, bullmastiff, 
rottweiler før det endte opp med boxer. Første boxer var verdens beste, Teverica´s Ps I´ll be back 
"Thea", som vi hadde på fôrvert-avtale. Og dere vet, - en gang boxer - alltid boxer. Nå er det 3 boxere 
hjemme. Bare en utrolig herlig opplevelse, gode fine hunder alle sammen. Det bør vel nevnes i 
samme åndedrag at jeg som 4-5 åring, på besøk hos bestemor og bestefar som oftest var å finne i 
hundehuset sammen med elghunden Rex. Så hund har alltid stått hjertet mitt nært.  

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
Ikke spesielt aktiv. bortsett fra en periode tidligere i valgkomiteen, før denne siste runden. 

Hvorfor jeg ønsker å fortsette som medlem av valgkomitéen for en ny periode. 
Jeg synes det er moro å gjør en jobb for klubben, og man kommer i kontakt med mange av klubbens 
medlemmer. Noen kjenner man fra før, og atter andre ganger er det nye navn på lista. Spennende, 
engasjerende og hyggelig jobb. 

Flere gir uttrykk for at klubben er splittet og at samarbeidet mellom styret, oppdretterne og 
valpekjøperne ikke er godt nok. Hvordan vil du jobbe for å samle klubben til boxerens beste? 
Det er viktig at man hele tiden legger forhold rasens beste i bunn, og da er det alt arbeid fra helse- 
fremmende tiltak, kunne være gode ambassadører for rasen, kunne være pådrivere for å etablere 
gode intensjoner hva angår samarbeid på tvers av splittede meninger. Uenigheter vil det alltid være, 
men det må kunne være rom og høyde for å diskutere rasens beste, selv med forskjellig 
utgangspunkt. Det handler noen ganger om å kunne gi og ta.  

Hvilken erfaring fra arbeidet i valgkomitéen mener du vil være viktig å ta med seg videre?? 
Begynne i rimelig god tid, gjøre notater underveis, og forsikre seg om at de som svarer positivt 
virkelig mener at de vil stille til valg, så man slipper å "gå en ny runde".  
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