
Jeg heter Anica Johannessen, er født i 1964, og er gift med Frode. Vi har barna Hege og Espen og 

barnebarnet Tuva som kom til verden i februar. Vi holder til i Geithus i Modum kommune, Viken fylke. 

Vi har i alle år hatt dyr og nå har vi 4 newfoundlendere, 2 cairn terriere og en kanin. 

Mitt første møte med newfoundlenderen var i 1985. Yorkshireterrieren Buster som jeg hadde da jeg traff 

Frode, døde, og Frode hadde lyst på newfoundlender. Jeg kjente ikke til rasen, men falt pladask for den 

lille frøkna Tania, som ble med oss hjem. Hege kom til verden da Tania var 5 år gammel, og Tania var 

verdens beste barnepike for Hege. Da Tania døde 8 år gammel, tok vi over en blandingshund på 7 mnd, 

Beauty, og hun var med oss i mange år. I begynnelsen av 2009 lurte Frode på om jeg ville ha en brun nuff 

i bursdagspresang, og jeg svarte ja. Da kom Linni til oss. Etter hvert har flokken økt og som sagt tidligere, 

består den nå av 6 hunder. 

Vi innehar kennelnavnet Modumpotene, og har kun hatt 1 kull med newfoundlendere. Etter hvert håper 

og satser vi på flere kull, men har for øyeblikket ikke noe vi ønsker å avle på. Dette får komme når det 

passer seg slik. 

Jeg har i alle år vært aktiv innen organisasjonsarbeide. Satt som leder av Norges kaninhopperes 

landsforbund og av Norges kaninhopperforening. Var også med i styrtet i Drammen og Omegn 

kaninavlsforening og Modum og omegn kaninhoppere. Det var den gang vi var aktive innen 

kaninhopping, noe vi ikke er lengre. 

Etter hvert er det hundene som har blitt vår hobby. Driver med utstilling og har nå også startet så vidt 

med vanntrening. Cairnene har vært med på sporkurs og på agility. 

Var med i styret i NNK som nestleder i 2013/2014. Ble med i styret som nestleder igjen i 2018, og har 

siden april 2019 vært fungerende leder av Norsk Newfoundlandshundklubb.  

For meg er hundesporten og hundeholdet en positiv hobby, og jeg brenner for at hundeeiere og hunder 

skal ha muligheten til å være med på aktiviteter, det være seg konkurranser eller kun det sosiale. Det å 

treffes på en utstilling eller et arrangement og kunne snakke sammen og ha det koselig, er så utrolig 

viktig. Har vi ikke et godt miljø, får vi heller ikke flere med oss. Det er også viktig at medlemmene i en 

klubb blir sett og hørt, og at vi arbeider for at rasen vår utvikler seg i riktig retning, da spesielt i forhold til 

det helsemessige. 

Jeg stiller til valg som leder for 2 år, da jeg ønsker å bruke mine kunnskaper og krefter til å arbeide for 

dette.  

Ønsker dere alle et godt valg. 

Anica 

 

 


