
ÆRESMEDLEM ELSE CARLSEN, avd. Romerike 

 
Else Carlsen ble medlem av Norsk Schäferhund Klub i 1968 i forbindelse med at hun var med 
og startet avd. Romerike.  Inntil den tid hadde hun vært aktiv i avd. Oslo sammen med sin 
mann Kjell Carlsen som var medlem der. 

 

Else var naturlig nok aktiv i avdeling Romerike helt fra starten av, og hun har virket i styre og 
stell bl.a. som formann og sekretær i mange år.  Hun og mannen Kjell hadde også åpent hus 
for schäferhund klubbens gamle og nye medlemmer, og her fikk alle og enhver hjelp til hva 
det måtte være. 

 

Som den ryddige og språk mektige personen som Else er, ble hun ofte valgt til å representere 
Norsk Schäferhund Klub på WUSV møter i Tyskland i forbindelse med Siegerschau. På 
klubbens representantskapsmøter var hun naturlig nok også jevnlig representant. 

 

På 1990 tallet var Else med og la grunnlaget for klubbens fremtidige hovedavlsråd sitt 
sekretariat. Sammen med dommeren Holger Hanssen (avd. Romerike) og Norsk Kennel Klub 
ansatte Marie Jacobsen (avd. Oslo), begge nå døde, bygget Else opp grunn materialet med 
premieringer og prøver på det aktuelle avlsmateriellet og disses søsken etc. vi hadde i Norge 
på den tiden. I ca. 6 mnd. med jobbing hver uke ble alt ført inn på hundenes 
registreringsbevis for hånd.  Dette var et enormt arbeide som ble lagt ned og som klubben 
også i dag drar nytte av. 

 

Else og mannen Kjell hadde ikke eget kennelnavn, men hadde flere valpekull for andre 
oppdrettere. Spesielt ble det flere kull for dommeren Rolf Brevik, kennel Sahib, i Bergen. 
Dette var en berikelse for hele familien. 

 

Else mistet sin siste schäferhund da hun var i begynnelsen av 80 årene. Som hun selv sier, 
det var en forferdelig vond følelse å miste denne hunden samtidig som man visste at dette 
nok var den siste egne hunden i ens liv. 

 

Else ble tildelt Fårehunden i Gull i 1992 og ble Æresmedlem i 1998, for sin uselviske innsats 
for rase og klubb gjennom alle år. 


