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Besøk vår hjemmeside: 

 http://berner-sennen.no/avdelinger/hedmark/ 

eller fb-side NBSK avd. Hedmark/Oppland 

  

Ann-Kristin er ei populær dame! 

Fotograf T. Wettre 



Oversikt over styret NBSK avd. Hedmark 2017 

Leder   Turid Wettre 
   Kurudvn. 51  
   2322 RIDABU 
   Mailadr.: twettr@online.no/turid.wettre@hedmark.org 
   Tlf.: 907 78 192 
 
Nestleder  Stine J. Skaug 
   Fremstadvn. 14 
   2380 BRUMUNDDAL       
   Mailadr.: stinebrr@hotmail.com 
   Tlf.: mob. 924 11 059  
  
Styremedlem  Bente Margrethe Østmo 
(kasserer)  Kaptein Dreyers veg 1144  
   2283 Åsnes Finskog  
   Mailadr.:  nalle1968@live.no  
   Tlf.: M:  482 46 420 
 
Styremedlem  Anne Martha Botten 
(sekretær)  Villavegen 16 
   2344 ILSENG 
   Mailadr.: aabotten@online.no 
   Tlf.: M: 470 20 824 
    
Styremedlem  Anita Bjørnstad Enget 
   Amerikaveien 41 
   2350 NES 
   Mailadr.: abeenget@online.no/aen@ringsaker.kommune.no  
   Tlf.: M: 480 94 977 
 
Varamedlem  Steinar Skyrud 
   Karudvg. 3 
   2340 LØTEN 
   Mailadr.: stskyrud@bbnett.no 
   Tlf.: M: 950 63 582 
    
Varamedlem  Kari T. Woldengen     
     Mausetvegen 8 
   2382 BRUMUNDDAL 
   Mailadr.:  kari-wol@online.no   
   Tlf.: M:  997 11 898 
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Leder’n har ordet 
 

Da har vi gjort unna den første måneden i 2017, og begynt på den 
Neste. 
 
Vi håper aktiviteten i avdelingen i 2017 vil være like bra, kanskje kan 
vi ønske enda en liten stigning?  
 
 På årsmøtet ble infobladet vårt, Bernerpo(s)tens utsendelse elektronisk evaluert, og det var 
enstemmig å videreføre ordningen. 

  Bernerpo(s)ten finner du også i sin helhet på avdelingens nettside  

(http://berner-sennen.no/avdelinger/hedmark/) 

Det er fortsatt mulig for de som ønsker papirutgaven hjem i postkassen 4 ganger pr. år. Da 
må du betale en avgift på kr 100,- pr. år. De som ønsker dette sender en mail til 
twettr@online.no  eller turid.wettre@hedmark.org   

Som i fjor vil det også gå ut en mail til alle medlemmer i forkant av hvert nummer, slik at 
dere vet når det blir lagt ut et nytt blad på nettsiden.  

Det er fortsatt noen få jeg ikke har mailadressen til. Så om du skulle se dette, og ikke mottar 
mail fra avdelingen med informasjon om våre aktiviteter, vær snill og send meg en mail med 
din e-mailadr. (se ovenfor)  

I tillegg til dette vil alle aktivitetene våre bli lagt inn i aktivitetskalenderen på nettsiden, samt 
under arrangementer i facebookgruppen vår (NBSK avd. Hedmark og Oppland som den 
heter).  

I de vedlagte årsmøtepapirene ser dere at det ikke er noen endring i avdelingsstyret fra 2016 
til 2017. Vi fortsetter et år til med samme mannskap.  

Når dette skrives, så har 2 representanter fra styret deltatt på det årets første SU-møte. En 
av sakene som fikk mye oppmerksomhet her var det kommende 30-års jubileet til NBSK. 

Saksliste og referat fra SU-møtet vil dere kunne finne på NBSK sin webside for de som ønsker 
å lese dette.  

Til slutt vil jeg runde av med en liten påminnelse….. REFLEKS! 

Bruk refleks på både fører og hund, gjerne litt blinkende lys også, selv på korte turer. Vi har 
ingen å miste! 

Turid 
leder 
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Grasrotandelen – Norsk Tipping 
Ved hjelp av noen enkle klikk kan du velge din grasrotmottaker som får 5 prosent av din 

spill innsats - uten at det går utover innsats, premie eller vinnersjanse.  

Om du, familie og venner kan være med og støtte vår avdeling vil vi være takknemlige 

for dette.  

For å gi oss din andel gjør du en av følgende: 

 Gå inn på «norsktipping.no» og velg Norsk Berner Sennenhundklubb avd 

Hedmark med orgnr. 993 351 350, postnr. 2307 Hamar som din 

grasrotandelsmottaker 

 Send en sms «Grasrotandelen 993 351 350» til 2020 (tjenesten er gratis) 

 Kontakt din tippekommisjonær og oppgi vårt navn og org.nr så vil 

kommisjonæren hjelpe deg.  

På forhånd takk for din hjelp.

 

 

 

 

 

Linus, kongen av Slaggerudbakken 

Fotograf A-K Hansen.  



Presentasjon av styret 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Leder – Turid Wettre heter jeg og sitter som leder av 
avdelingen. Fikk min første egne hund i 1975, og min 
første berner i 1994. Dvs at mine nåværende 
bernerjenter er nr 5 og 6 i rekken. 

Med den første berner’n kom også styrevervene. Kun 
hatt et par års pause siden 1994. Det må vel si litt om 
at det faktisk er gøy å jobbe for denne gjengen (avd. 
vår). Noen utfordringer har vi, men slik skal det være.  

Bor på Hjellum sammen med bernerfrøknene Mie 
Snuttgurka (f. 24.01.14) og Everlasting Love (f. 
07.03.2014).  

Styremedlem/kasserer –  Bente M. Østmo heter jeg, og er 
inne i mitt tredje år i avd.styret. 
 
I 2010 flyttet jeg til Flisa med min første Berner, Aroz. Da 
han dessverre fikk aggressiv lymfekreft året etter, måtte 
han avlives. Men det tok ikke lang tid før min vakre 
Hubbabubba's Pepsi Max kom til meg som 
omplasseringshund!  
 
Pepsi (snart 5 år), og jeg bor nå på Kila, Finnskogen.  
Innehar vervet som styremedlem/kasserer i avdelingen. 

Styremedlem/nestleder - Stine J. Skaug bor i 
Brumunddal. Gift med Morten og har sønnen 
Lillebjørn, og stebarna Martin og Sandra.  

Vi har to bernertisper,  Chevy og Rueda.   

Utdannet sykepleier og arbeider på Næs. Er også 
Tupperwarekonsulent.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styremedlem/sekretær – Anne Martha Botten 

Bor på Ilseng med samboer, 2 tenåringer og selvfølgelig 
Zelda, snart 4 år. 

Jeg har hatt Berner Sennen for mange år siden og syntes 
nå det var på høy tid å bli hundeeier igjen. Zelda er 
berner med litt border i.  

Det vi liker best, er lange turer i skogen, rally-lydighet og 
lydighet.  

 

Styremedlem – Anita Enget Bjørnstad   

Gift med Erlend, 3 barn, arbeider som sjukepleier i Ringsaker 
kommune og har berner’n Martha i Farta…. og ingen skal si at den 
lille damen ikke lever opp til navnet sitt. Martha blir 4 år i mai 
2017. 

Tidligere har det vært golden og labrador i heimen, men når vi 
skulle ha ny hund så ble det altså en berner. Ser ikke bort i fra at 
vi har blitt «litt» påvirket av Stine J. Skaug  (en god kollega og 
venninne) når det gjelder valg av hunderase     

 

 Varamedlem –  Kari T. Woldengen 

Bor i Brumunddal med samboer Ståle, sønnen Tor Håkon 
og Bernie. Han er vår andre berner. 
 
Regner jeg med barndomshjemmet og hundeholder der, 
så har jeg hatt Berner i 18 år. Trives med å være med 
avdelingen på arrangementene og synes vi er heldige 
som har et så godt og aktivt miljø. 
  
 

Varamedlem Steinar Skyrud født 1949, enkemann 
har to barn og fire barnebarn. 

Har min tredje Berner, Eldorado som blir 3 år i mars. 

Jeg er nå pensjonert etter 32 år i olja. 

Har vært innom avdelingsstyret tidligere, da som 
sekretær. 

 

 



 



  



 

 

 

NBSK. Avd Hedmark 

Årsberetning 2016 
 

Styret har i perioden bestått av: 

Leder                                   Turid Wettre 
Styremedl. (nestleder)     Stine J. Skaug 
Styremedl. (kasserer)       Bente M. Østmo 
Styremedl. (sekretær)      Anne Martha Botten 
Styremedlem                     Anita Bjørnstad Enget 
Varamedlem                      Steinar Skyrud 
Varamedlem                      Kari Woldengen 
 

Avdelingens medlemmer 

Medlemsantallet for avdelingen i 2016 har vært 74 klubbmedlemmer og 5 
husstandsmedlemmer. Det er et husstandsmedlem mindre enn i 2015. 

  

Møteaktiviteter 

Det har i perioden vært innkalt til 6 styremøter, samt 1 evalueringsmøte etter utstillingen 
vår. I tillegg har styret avklart enkeltsaker pr mail og via chat. Det er opprettet en egen 
gruppe for styret på messenger som funger bra. Det siste gjør kommunikasjonen enkel og 
«på direkten». 

Vi har avholdt 2 medlemsmøter. Det første rett etter årsmøtet 10. januar 2016 og det andre 
1. desember hvor vi besøkte Nordisk Heste- og Hundeterapiskole AS.   

Turid Wettre (leder) og Bente M. Østmo (styremedlem/kasserer) representerte avdelingen 
på SU - møtet på 2016. 

 

 

 

 



Medlemsfest 

9. april avholdt vi avdelingens medlemsfest i Karudvegen, Løten, hos Steinar Skyrud. Steinar 
var kokk i særklasse, og vartet opp med elggryte til oss alle sammen. Noen av oss andre 
holdt kaker til kaffen.  Det er alltid like hyggelig å møtes slik.  

 

Avdelingstreff på Bokrudstad 

Vi har hatt totalt 13 treff på Bokrudstad i løpet av 2016. I vinterhalvåret har vi stort sett vært 
ute i hamninga en time før vi går inn i hallen for miljøtrening. Andre ganger har vi møttes 
noen ettermiddager for bare å være i hamninga på våren og høsten.  

I pausene er det kaffe, kaker og litt hyggelig prat om det meste.   

Det er mange som trives på disse treffene, og oppmøtet er som regel bra. 

 

Fellesturer 

Når vi har treffene på hundesenteret, så blir det ikke like mange fellesturer i løpet av året.     
I 2016 arrangerte vi 6 fellesturer på helg, samt minst 3 turer utenom som har blitt 
bekjentgjort på fb-siden vår/mail. Turene har gått i både Hedmark og Oppland. I tillegg til de 
tidligere nevnte turene hadde vi også fellesturer da vi hadde avdelingstur til Valdres.   

Vi har hatt to fellesturer med tema. Den ene var en Rosa sløyfe markering. Den gikk i år i 
Hamar den 16. oktober. Vi fikk inn kr 1.220,- som ble gitt til Rosa Sløyfe aksjonen.   

Den andre tematuren var Luciamarkeringen som i år lagt til Dufsetbakken, med utgangspkt. 
fra hjemmet til Oddvar og Grethe. Etter turen ble vi invitert inn på gløgg og lussekatter som 
Steinar Skyrud og Turid Wettre hadde bakt.   

 

Bernese Worldwide Walk 23. april 

Dette er et verdensomspennende arrangement hvor alle i hele verden går tur sammen med 
bernervenner denne dagen. Oppmøtested var på Skibladnerbrygga, Hamar. 

I år var det strålende sol, og turen gikk først langs strandpromenaden på Koigen, gjennom 
gågata i Hamar og opp til Hedmark Fylkeshus hvor vi koste oss med kaffe, te og gode 
hjembakte kaker. 

På denne turen var vi 20 bernere og noen flere personer. Vi fikk markert oss i bybildet, og 
fikk mye koselig respons på vår vandring. 

 

 

 



Hundens dag, 28. mai  

Markeringen ble avholdt på Bokrudstad hundesenter og var et samarbeid med driverne der. 
Dagen var åpen for alle. Vi hadde mottatt forskjellige effekter fra NKK til denne dagen. 

Det ble mulighet til å prøve seg på rally-lydighet, enkle agilityhindre, trekk av kjerre, kløv og 
vi hadde lagt opp til en natursti. 

Vi hadde også besøk av Røde kors som informerte om besøskshund-ordningen og de stilte 
også med en godkjent besøkshund (berner).  Besøkshundordningen er noe som har blitt 
populært i vår avdeling, og vi nå flere godkjente besøkshunder. 

Arrangementet var litt uheldig med været, da det var rimelig ruskete. I tillegg hadde Hamar 
og Omegn hundeklubb et tilsvarende arrangement i Hamar sentrum. Dette påvirket nok 
oppmøtet en del.  

 

Trekkdager 

Avdelingen har også arrangert 6 trekkdager på sommer- og høsthalvåret. Disse har blitt 
avviklet i Stange, Hamar, Løten og Gjøvik. Det har vært flere som har kommet og fått prøvd 
seg med både kjerre og kløv disse dagene. Vi ser at interessen er stigende. 

 

Handledag 

I 2016 hadde vi 2 handledager, 8. juni og 13. desember, hvor vi var invitert til 
medlemshandel hos «Anitas Hund og Katt». Butikken har et stort utvalg i utstyr og andre 
varer. På disse kveldene får vi også litt ekstra prosenter på det meste av det vi kjøper.  

Det er alltid god stemning på disse handledagene, hvor de holder åpent kun for oss en times 
tid på kvelden. Her serveres det kaffe/brus og noe å bite i. 

 

Sommeravslutning 

Sommeravslutningen i 2016 var som i fjor hjemme hos Steinar Skyrud. Det var et flott 
sommervær, og det ble trangt på terrassen i Karudvegen. Det ble grillet og vi fikk servert 
hjemmebakte kaker som var helt nydelige. 

I tillegg hadde vi også her litt loddsalg. 

 

Utstilling 

14. august arrangerte vi Moelvutstillingen, nr 22 i rekken. Utstillingsplassen i år var Nes 
ungdomsskole på Stavsjø. Dette pga byggearbeid på vårt vanlige utstillingsområde. 



Dommer var Arne Foss, Norge. I tillegg var det med to dommerelever. Det var 101 påmeldte 
hunder (82) og valper (17). Det var 7 som deltok i barn og hund.  

Været var på vår side, og vi hadde funnet oss et godt alternativ til utstillingssted. 
Tilbakemeldingene var positive, så neste års utstilling vil også bli der. Vi hadde godt med 
mannskap til å fylle de forskjellige oppgavene. Under slike forutsetninger er det gøy å være 
arrangør! Et ekstra pluss i år var «juniorene» våre som hadde egen vannservice til hundene 
rundt utstillingsringen. 

I år hadde vi godt med premier, og deltakerpremier til alle hunder i år var hjemmebakte 
hundekjeks og fører fikk refleksvest.   

 

Avdelingstur til Hugasyn hyttegrend, Valdres 

Den 19. – 21. august var vi en gjeng på 22 personer og 19 hunder som reiste opp til Hugasyn 
hyttegrend i Valdres.  Det var en meget hyggelig helg. Flotte turer på Slettefjell både fredag 
og lørdag.  

Det var felles grilling ute både fredag og lørdag, etterfulgt av brettspill og lystig lag for både 
to- og firebente inne på hyttene. 

 

Rallylydighetkurs 

Det var berammet et kurs i rallylydighet i november, men dette ble avlyst pga for få 
påmeldte. Vi endte da opp med å ha en «egentreningsdag» i emnet på søndag 27. hvor Anne 
Martha var så snill og stilte opp som veileder, og Zelda var demohund.  

 

Julemarkering, 17. desember 

At interessen for kjerre har vært stigende merket vi da julermarkeringen i Hamar ble avholdt. 
5 kjerrer, hvorav et tospann, 3 hunder med kløv og et par hunder med juledekken/enklere 
pynt satte et flott preg på bybildet denne formiddagen. Vi hadde også med oss noen 
smånisser som delte ut klementiner til de vi møtte i gågata. Det var mange som spurte om 
de fikk ta bilde av de flotte hundene med julepyntede kjerrer. 

 

 2. dags julemarsj 

Det har blitt en tradisjon at bernerklubben møtes i Brumunddal 2. juledag for å gå turmarsj 
sammen. I år var det 13 hunder fordelt på 10 bernere og 3 andre raser. De tobeinte telte 
også 13 stk. Som tidligere valgte vi løypen på 5 km, og vi fikk servert klementiner, gløgg og 
pepperkaker underveis. For de som betalte kontingent vanket det også fine medaljer. 

 

 



Utsendelser/avd.nytt etc 

Det har blitt produsert 4 nummer av vårt infoblad «Bernerpo(s)ten», hvor nr. 1 ble sendt pr 
post og for de 3 siste nummerne er det blitt sendt ut mail til medlemmene om at bladet er 
lagt elektronisk ut på websiden til avdelingen. I tillegg er det sendt pr. post en egen 
forsending med årsmøteinnkalling til våre medlemmer. 

Avdelingsnytt har blitt levert til hvert nummer av «Berner’n». 

E-post har også blitt sendt ut for å minne om aktiviteter, gi informasjon fra hovedstyret og 
NKK region Hedmark/Oppland. 

Facebooksiden vår blir brukt aktivt til informasjon om aktiviteter og videre bilder fra disse i 
etterkant. 

 

Regnskap 

Henviser til egen gjennomgang av regnskapet i løpet av årsmøtet. 

 

Avslutning 

Det har vært et år med mange aktiviteter og mye sosialt fellesskap, og som leder for 
avdelingen vil jeg rette en stor takk til alle de som har deltatt på våre arrangementer og 
dugnader.   

Avdelingen har stort sett godt oppmøte på aktivitetene vi har. Vi prøver fortsatt å fordele de 
litt rundt om geografisk, da også noe i Oppland for de medlemmene vi har der.    

  

  



       Norsk Berner Sennenhundklubb 
       NBSK avd. Hedmark 

 

AKTIVITETSPLAN 2017 

 

Tid Aktivitet Ansvarlige 

2017 4 Nummer av vårt medlemsblad “Bernerpo(s)ten 
samt avd.nytt til Berner’n 

Leder/sekretær 

2017 Fellesturer Styret m/ hjelp av medl. 
etter avtale 

 2017 Sosialt arrangement for medlemmene   Styret 

 April 2017 Bernese Friends – Worldwide Walk Styret   

2017 Trekkdager – øve med kjerre og drag Styret 

2017 Miljøtreninger gjennom året – noen av disse vil bli 
avholdt på Bokrudstad Hundesenter, andre ute på 
avtalte steder. Div. tema om ønskelig 

Leder og andre etter avtale   

2017 2 – 3 stk medlemsmøter   Styret 

2017 Arrangere kurs med aktuelt tema Styret 

Sommer/høst 
2017 

Weekendtreff/fjelltur (Hugasyn 
hyttegrend,Valdres?) 

Styret   

Mai/juni Hundens dag Alle 

2017 Dugnad - avventer instruks fra hovedstyret, gjelder 
vanligvis 2 utstillinger (Leto og Pinsetreffet) 

Alle 

Slutten av 
juni 2017 

Sommeravslutning Styret m/ hjelp av medl. 
etter avtale 

 Moelvutstillingen, (avholdes på Nes ungd.skole)  Styret m/ hjelp av medl. 
etter avtale 

Okt. 2017 Rosa sløyfe markering Styret 

Des 2017 Handledag hos Anitas hund og katt Alle 

Desember 
2017 

Julemarkering i sentrum Alle 

26. desember 
2017 

Julemarsjen i Brumunddal Alle 

2017 Deltakelse på SU-møter Styret 

Januar 2018 Årsmøte Styret 

 

Styret ber om fullmakt til å komplettere aktivitetsplanen gjennom året 2017. 

 

  

19. aug. 17  

161672014 



 



 

 



 

 

Valgkomiteen innstilling 2017: 

 

Innen fristen hadde ingen personer sagt fra seg sine verv. 

Valgkomitéen fremmer følgende innstilling: 

 

Leder    Turid Wettre  (ikke på valg) 
Styremedlem (nestleder) Stine J. Skaug  (gjenvalg 2 år) 
Styremedlem (kasserer) Bente M. Østmo (gjenvalg 2 år) 
Styremedlem (sekretær) Anne Martha Botten (ikke på valg) 
Styremedlem   Anita Bjørnstad Enget (ikke på valg) 
Varamedlem   Steinar Skyrud  (gjenvalg for 1 år) 
Varamedlem   Kari Woldengen (gjenvalg for 1 år) 
Revisor    Kristoffer Skjøstad (gjenvalg for 1 år) 
 

Valgkomité    Hans Lars Syversen (gjenvalg 2 år) 
    Ole Staff  (gjenvalg 1 år) 
 
Repr. til Samarb.utv.  Leder med nestleder som vara 
 
Kontaktperson NKK  Leder 
 
 
Alle kandidater er forespurt, og har takket ja til å stille til valg. 
 
Styret står fritt til å knytte til seg personer til ulike arbeidsoppgaver igjennom året. Dette være seg 
f.eks. Moelvutstillingen og evt. andre større arrangementer.  
 
Gaupen, 15. desember 2016 
 
Hans Lars Syversen    Ole Staff 
leder      medlem 
valgkomitéen     valgkomitéen  
 

  



 

Medlemsmøte 01.12.16 i NBSK avd. Hedmark 

Hos Nordisk Heste- og Hundeterapiskole ved Line Østerhagen 

 

På vårt andre medlemsmøte for året, hadde vi invitert oss selv til Line Østerhagens «Nordisk Heste- 
og Hundeterapiskole AS». Det var kommet inn ønske fra et medlem om tema hundemassasje. Line 
har egen klinikk i Brugata 19 i Brumunddal hvor hun underviser i ulike metoder, og hvor hun 
behandler hunder.  

Det var 8 medlemmer og 7 hunder som hadde funnet veien denne kvelden i begynnelsen av advent. 
Vi startet med en omvisning inne på klinikken hvor hundene får behandling. Line tilbyr massasje, 
fysikalsk terapi og alternativ terapi for hund. 

Det mest unike er vel vanntredemølla. Det er ikke mange av det i distriktet her, så vi er heldige som 
har tilgang på det i nærheten. Dette er en tredemølle som står i et kar som fylles med vann. 1 minutt 
på denne skal tilsvare 1 km i marka. Det er derfor en effektiv og skånsom form for trening som 
bygger opp støtte rundt leddene. Dette benyttes til rehabilitering, forebygging og vedlikehold. 
Kjempefint etter operasjoner, skader eller for eldre hunder. Det er vanlig å benytte vanntredemølla i  
6-20 minutter ad gangen. Vi har i alle fall ett par hunder i avdelingen som nyter godt av dette 
tilbudet. 

 Videre finns det vanlig tredemølle og vibra-plate. Vibra-plata står hunden på mens den vibrerer og 
får dermed trening uten å bevege seg selv. Og til sist kan nevnes fysikalsk behandling og massasje. 
Mange agilityhunder går her jevnlig for sjekk og forebygging. Hunder gir ikke alltid uttrykk for at de 
har smerter, men her kan eventuelle skader og plager oppdages tidlig. Så en sjekk kan anbefales uten 
at man mistenker at noe er galt. 

Ved behandling etter henvisning fra veterinær her, kan noe dekkes av forsikringen om man har avtale 
om rehabilitering. 

Som hundeeier kan man også lære seg enkel massasje og stretching som gjør godt for hunden og 
hvordan trene hunden så den holder seg frisk og skadefri. Avdelingen vil på nyåret tilby et 3-
timerskurs med Line med et aktuelt tema.  

Man kan også følge med på facebooksida til Nordisk Heste- og Hundeterapiskole AS, samt ulike 
webinar som legges ut her.  

https://www.facebook.com/NordiskHesteOgHundeterapiskole/?fref=ts 

 

 

https://www.facebook.com/NordiskHesteOgHundeterapiskole/?fref=ts


 Vi fikk også 10% om vi handlet noe i butikkutsalget. Her kunne man finne leker, spill, dekken, 
godbiter, treningsutstyr etc. 

Da ingen saker var innmeldt til medlemsmøtet vårt, satte vi oss ned for en prat med kaffe/te, 
pepperkaker, sjokoladekake og frukt til. Det kom opp et forslag om å ha en julemarsj med vogner og 
kløv på Hamar. Oppmøte ved Fylkeshuset 17.12. kl. 12.00 ble avtalt, antrekk: nisselue og julepyntede 
vogner. 

Kvelden ble avsluttet med ønske om en fin adventstid. Line fikk overrakt en lyslykt med lys som takk 
for at vi fikk komme og bruke lokalet. Og takk til de som møtte opp! 

 

Anne Martha 

 

 

 

Eldorado koser seg på Trættrota 

Fotograf S. Skyrud 

 

Gina og Embla koser seg i Åsmarka 

Fotograf B. Svenningsen 



 

Medlemsmøte nr. 1, 2017, avd. Hedmark 

Bokrudstad hundesenter, 08.01.17, kl. 13.00 

 

Dagen startet allerede kl.11.00 med treff i hamninga på Bokrudstad. Hele 20 hunder hadde 
fått med seg eierne sine opp i høyden hvor snøen befinner seg. De som skulle delta på 
årsmøtet kl. 12.00, beveget seg etter hvert inn. Etter et effektivt avviklet årsmøte, avholdt 
avdelingen årets første medlemsmøte. Styret hadde 6 saker på sakslista. 

Sak 1. Treningsavgift Bokrudstad: 

I følge regnskapet har treffene våre på Bokrudstad vært selvfinansierende. Vi har 
 betalt 50 kr. pr. familie med inntil 3 hunder pr. gang for bruk både av hamning og 
 hall. F.o.m. neste treff 29.01.17 var det enighet om å øke prisen til 70 kr. for bruk av 
både hamning og hall. Det vil fortsatt koste 50 kr. for bare hamninga. Oppmøtet kan 
variere en del, og da er det greit å ha litt å gå på. Samtidig vil vi ikke prise oss ut. Det 
er likevel billigere enn om vi betaler hver for oss istedenfor som klubb. 
(«Enkeltbillett» i hamninga koster 80 kr.) 

 Det kom opp spørsmål om bruk av Vipps eller M-Cash. Dette skal tas opp på neste
 styremøte. 

Sak 2. Navn på Moelvutstillingen: 

«Moelvutstillinga» er et godt innarbeidet varemerke for avdelingens rasespesial.
 Spørsmålet er om vi skal fortsette å bruke det navnet om utstillinga blir avholdt et
 annet sted, som Stavsjø. I 2017 går utstillinga av stabelen på Stavsjø, men sted er ikke 
 avgjort for 2018. Det var enighet om å fortsette å benytte «Moelvutstillinga» inntil 
 videre. Alternativ i framtida kan være «Moelvutstillinga på Stavsjø» eller 
 «Hedmarkspesialen», med påfølgende presisering om sted. Da er vi ikke bundet av 
stedsnavnet i selve navnet på utstillingen. Dette vil bli drøftet igjen når endring kan 
bli permanent. 

Sak 3. Hederstegnet 2017: 

Forslag til person som ved enten arbeid gjennom flere år eller ved en enkeltinnsats
 har gjort seg fortjent til Hederstegnet 2017, kan fremmes av enkeltpersoner, 
avdelinger, råd, komiteer eller styret. Forslaget må være mottatt innen 20.04.17.
 Forslaget kan sendes direkte til dagfrid.hokstad@gmail.com  

mailto:dagfrid.hokstad@gmail.com


eller via aabotten@online.no. (Anne Martha Botten, sekretær avd. Hedmark) Se for 
øvrig  «Berner’n» nr. 4 2016, side 10, for fullstendig omtale.  

Vår avdeling har i hvert fall hatt to medlemmer tidligere som har mottatt prisen, 
Bjørn Skaug og Kjell Haugerud. 

Sak 4. Kurs med Line Østerhagen 

 Vi ønsker å invitere medlemmene våre til 3-timers kurs med Line Østerhagen ved
 «Nordisk Heste- og Hundeterapi», Brumunddal. Aktuelt tema er enten  
 «Massasje og stretching» eller «Forebyggende trening». Styret kommer tilbake med
 nærmere info om hva det blir til. Prøver med kurs vår og høst 2017 i hvert sitt tema. 

Sak 5. Medlemsfest 

Det har de siste årene vært varierende oppmøte på årets medlemsfest. Spørsmålet
 er om skal vi fortsette å arrangere dette. Det var enighet om å lage til en enkel 
 sammenkomst hjemme hos noen som har plass. Det blir ikke aktuelt å leie noe lokale.
 Steinar Skyrud har ved flere anledninger åpnet dørene for dette arrangementet, det 
samme har Oddvar og Grethe Dufseth. Begge er positive til å stille som vertskap 
igjen, det samme var Anne Jutulrud. Anne sitt «lokale» er avhengig av litt god 
utetemperatur om vi ikke skal stille i varmedress, så kanskje vi legger sommerfesten 
der. Styret kommer tilbake med nærmere informasjon. 

Sak 6. Hyttetur til Valdres 

Det planlegges også i år hyttetur til Hugasyn i Valdres, 23. – 25. juni. Det er frem til nå 
reservert 4 hytter. Andre medlemmer som ønsker å bli med, oppfordres til å gi 
beskjed til Turid Wettre så snart som mulig, pga reservasjon av flere hytter. Det er 
sendt ut mail på dette, og info er lagt ut på fb.siden vår. Dette er kanskje siste året 
hyttegrenda drives med korttidsleie. Blir det på åremål, blir det verre å ta seg bare en 
helgetur hit. Så pass på i år! (Når dette skrives er alle hyttene utleid, men det er mulig 
å sette seg på liste som reserve om det skulle bli endringer, evt. ankomme med 
campingbil eller campingvogn. Vi må også ha beskjed om dette pga. plassering). 

 

 Lynlodd ble solgt, og kaffe og kaker ble servert medlemmene underveis på møtet. Vi 
avrundet med loddtrekning av 30 gevinster. 425 lodd a 2 kr. ga 850 kr. netto i klubbkassa. 

Takk til alle som bidro med kaker, gevinster og loddkjøp! 

 

 

Møtet hevet kl 14.00     Ref.: Anne Martha Botten   

 

 

mailto:aabotten@online.no


  

 

 

 

Medlemsfest 
Avd. Hedmark har gleden av å invitere sine medlemmer og alle bernervenner til en sosial 

begivenhet, 

Lørdag 4. mars kl 1900. 

Begivenheten finner sted hos Grethe og Oddvar Dufseth i Gåsbuv 900 på Ingeberg (Ca 12 km 

nord for Hamar mot Gåsbu), og i innkjøringen setter vi en fakkelboks. 

Hver og én tar med litt mat til dekket bord, så blir det et flott bord med noe for enhver smak. 

Det er fint om dere også tar med det dere vil ha å drikke til maten og seinere. Kaffe og kaker 

serverer vi utpå kvelden. Om noen har lyst til å bake og ta med en kake, setter vi stor pris på 

det. Fint om dere melder fra til Oddvar pr mail oddvar.dufseth@bbnett.no eller på mobil   

93 06 78 62 innen 25. februar om hvilke delikatesser dere ønsker å ta med og hvor mange 

dere blir. Vertskapet vil om nødvendig koordinere rettene slik at vi unngår altfor ensidig 

kost. 

Ta med godt humør og gode historier, så mimrer vi litt om det som har skjedd i avd 

Hedmark og drømmer litt om hva vi skal ta fatt på videre. Og ikke minst så hygger vi oss 

sammen! 

Bindende påmelding til Grethe og Oddvar, tlf 93 06 78 62 seinest 25. februar. 

Styret i NBSK avd Hedmark 

mailto:oddvar.dufseth@bbnett.no


Nye hundetreff på Bokrudstad hundesenter 
 

  19.02.2017 
  19.03.2017 
  02.04.2017 
  23.04.2017 

 
Oppmøte i hamninga kl 1100. Vi tar først en time ute i hamninga før vi går inn i hallen for litt 
miljøtrening og en liten kaffe/tepause. Forventet avslutning vil være kl 13.30. 
 
Tisper med løpetid kan dessverre ikke delta på denne aktiviteten, men vi ønsker de velkommen 
tilbake når de ikke er så velduftende :)  
 
Deltakeravgift for deltakelse betales til en fra styret. Det koster kr 50,- for deltakelse i hamninga, og kr 
70,- for deltakelse både i hamninga og hallen. 
 

 

Fellestur 

  

Zelda inviterer til tur i skogen sin (Ilseng) 
 
Følg skilting til Ilseng. Sving opp mot Gressbanen (Idrettsplassen) ved jernbaneundergangen. 
 
Vi møtes kl. 11.00 og går en runde på 5-6 km i skogen og raster underveis. 
 
Turleder Anne Martha Botten, tlf 470 20 824 

En tidlig måneskinnstur 

12. mars klokken 17:00 

Oddvar Dufseth er turleder på denne turen, og han kan fortelle oss  
at sola går ned kl 181.0, og månen står opp kl 18.02 så her kan vi få  
med oss at sola går ned, og månen går opp i knappe ti minutter. 
 
Oddvar foreslår at vi møtes hjemme hos han og Grethe i Gåsbuvegen  
900 kl 1700. Så går vi bort til Dufsetbakken i dagslys, kanskje til og  
med i solskinn.  
 
  

https://www.facebook.com/events/calendar?adjusted_ts=1489305600&open_popup_on_init=1


Vi tar med rikelig med godsaker i ryggsekken, et par telys/lyslykter e.l og  
godt med klær, så vi kan sitte i gapahuken en stund og kose oss.  
 
Kanskje det går an å finne på noe annet enn å spise og drikke og skravle også? Det er bare fantasien 
som setter grenser for hva vi kan gjøre ut av dette.  
 
Etter kosestunden i gapahuken starter vi på returen, forhåpentligvis i måneskinn. Og er det 
overskyet, blir det ikke bekmørkt når det er fullmåne.  
 
Vel møtt til en hyggelig tur! 
 

 

 

Anne og Pippin inviterer til fellestur oppi Åsen (Reinsvoll), 

9. april kl 11.30 
 
Ta med tursekken med noe godt i så så tar vi en tur oppi Åsen her på Reinsvoll søndag den 9 april.  
 
Oppmøte hjemme hos meg kl 11.30 så kjører vi en liten bit for å parkere.  

Adr. min er Midtåsen 179. Reinsvoll 😀 Håper mange vil bli med 😀 
 
Spørsmål? Ring Anne på 976 54 664 
 

 

 
Timon og Simba, to fine gutter som koser seg på tur 

Fotograf N. Jemtland Moen  



 

 

  

 

 

 

Gevinster til tombolaen 
 

 

 

Gavepremier 
Er det noen som ønsker å gi gavepremier til spesialen? Vennligst meld inn dette til Turid Wettre 
(twettr@online.no) . Skriv hvilken klasse, kjønn, premiering dere ønsker å gi til slik at vi får dette med 
i utstillingskatalogen. 

  

 

Vi trenger flere gevinster til tombolaen på vår rasespesial. 

Er det noen som har noe å bidra med, meld dette inn til Stine J. Skaug (mail stinebrr@hotmail.com) eller 
Turid Wettre (mail twettr@online.no) 

På forhånd takk for hjelpen! 

 

Tindra og Ruska har en 
«slakk søndag» 

Fotograf er 

K.H. Skar 

 

mailto:twettr@online.no
mailto:twettr@online.no


Kurs hos Nordisk Heste- og Hundeterapiskole AS, Brumunddal 

 

 
Vi vil gjerne invitere til en kurskveld den 16. mars 2017 kl 1800 med Line Østerhagen.  
Tema for denne kvelden er et ønske som kom opp på medlemsmøtet vi hadde hos Line.    
 
Kveldens tema vil være: Oppvarming, trening og opptrening av hund etter lengre perioder 
med fri eller skade. 
 
Innhold:   
•Hva bør man vite om oppvarming av en hund som skal prestere fysisk eller mentalt? 
 
•Hvordan trene mest hensiktsmessig og fornuftig ihht nivå, gamle skader og gren? 
 
•Hvordan trene opp igjen en hund etter lengre perioder med fri eller skade? 
 
•Forebygging - hva kan du gjøre og når bør du få hjelp? 

Kursets varighet vil være ca 3 timer, inkl. en liten pause med bevertning. 

Kursavgift kr 200,- (betales på kurskvelden). 

Bindende påmelding til Anne Martha Botten innen 12. mars på mail til aabotten@online.no  

Vi åpner også opp for andre hundevenner om det blir ledige plasser. (Kurset er uten hund) 

Adr. er Brugata 19, 2380 Br.dal.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zelda (fotograf A.M. Botten) oppfordrer alle 
bernereiere til å gå på kurs. Slike kurs kan 
komme de firebente til gode sier hun! 

mailto:aabotten@online.no


BERNESE WORLDWIDE WALK 2017, 22. april kl 1200 
 

Tidligere har vi hatt dette arrangement i Hamar, nå flyttes det til Brumunddal.  

Oppmøtested blir parkeringsplassen utenfor adm.bygget til Ringsaker kommune, Furnesvegen 28 (der vi 
parkerer når vi går julemarsjen) kl 1200. 
 
Flott om noen kan vise frem hvor fin bernern er med kløv eller vogn. (Klubben har to vogner m/sele til 
utlån. Ta kontakt for reservasjon)  
 
Etter noen runder i sentrum for å vise frem de flotte hundene våre, blir det servering av kaffe/te/brus og 
noe å bite i Husebyparken. 
 
Håper vi blir en flott gjeng med bernere denne dagen! 
 
BFW er et arrangement som går over "hele verden". Alle bernereiere oppfordres til å ha et 
arrangement/marsj enten 22. eller 23. april. De som deltar tar bilder og sender inn, og det vil bli laget en 
video av bidragene. Videoen fra 2016 finner du på denne linken: https://youtu.be/n8yOnkKk4WU 

Gi beskjed til en av oss i styret om dere kan stille med kake eller noe annet vi kan kose oss med i 
Husebyparken. 

Bildet under er fra markeringen i 2016. 

 

 

Ny avdelingstur til Hugasyn hyttegrend, Valdres, 23. – 25. juni 
Som det ble skrevet i referatet fra vårt første medlemsmøte i år, har det vært annonsert en ny avdelingstur til 
Hugasyn hyttegrend. Dette har vært gjort kjent via mail og på vår fb-side. 

Alle hyttene er nå utleid til oss, samt en reservert plass til campingvogn.  

Det er fortsatt ledig plass for campingbil/vogn, og mulighet til å sette seg som reserve til hytte om det skulle bli 
noen endringer. 

Interesse bes meldt til twettr@online.no 

Mer informasjon til de påmeldte vil komme noe nærmere dato for arrangementet. 

 

https://youtu.be/n8yOnkKk4WU
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        Norsk Berner Sennenhundklubb 
               
          avd. Hedmark 

MOELVUTSTILLINGEN 2017 

 NBSK avd.  Hedmark inviterer til offisiell utstilling, valpeshow, og barn & hund ved  

Nes Ungdomsskole, Stavsjø, lørdag 19. august 2017 

Spesialutstilling for Berner Sennenhund, voksen og valper 

Dommer: Eva Liljekvist Borg, Sverige 

(Forbehold om dommerendring. Utstillingen holdes etter NKK’s regler) 

Påmeldingsavgift: 

Valper 
Web kr. 200,-  www.nkk.no 

 

Voksen. JK-UK-AK-CHK 

Web kr. 320,-  www.nkk.no 

  

Veteran 

Kr. 160,-  (kun manuell påmelding) 

 

 Fra og med 3. påmeldte hund med samme eier betales halv avgift.  

(Valper og veteraner ikke medregnet) 

 

Påmeldingsfrist: 
 

Påmelding og betalingsfrist:  Ordinær: 27.07.17 Utsatt frist/manuell påmelding 27.07.17 

 
Manuell påmelding på e-post til: twettr@online.no  Kontaktperson: Turid Wettre, 907 78 192 

 

Betaling til konto 1822.33.24602 
NBSK avd Hedmark, Pb 4106, 2307 Hamar 

 

 Husk å merke betalingen med hundens reg. nummer. 
 

  Barn og hund: Påmelding på stedet. 

 

http://www.nkk.no/
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 Skal du på fjellet i påsken? 
Punktene er utarbeidet i forbindelse med Mattilsynet sin satsing 
på dyrevelferd for kjæledyr.  

Ti fjellvettregler for hunden 

1. Vis respekt for sola 
Hunder kan også bli snøblinde dersom de utsettes for sterk sol og UV-stråling. 

2. Se opp for solbrenthet 
Hunder kan bli solbrente, og tynnpelsede raser er mer utsatt enn andre. Ører og nese er 
særlig utsatt, samt kroppsdeler uten hår og pigmenter. 

3. Se opp for såre poter 
Lang pels mellom tredeputene kan føre til at det dannes is- og snøklumper. Potesalve kan 
forhindre dette, og det kan også være lurt å klippe ned pelstustene som stikker ut under 
labben på hårete raser (ikke klipp vekk det mellom putene). 

4. Bruk riktig utstyr 
Tilpass utstyret som sele eller kløv etter hund og behov, slik at det ikke oppstår gnagsår eller 
skader. Ha gradvis tilvenning til nytt utstyr, ikke lån av andre. 

5. Legg ikke ut på langtur uten at hunden er trent 
Også hunder blir slitne, og husk at du sklir fort av gårde på skiene. Det er tungt for hunden å 
gå i løssnø og samtidig trekke pulk eller mennesker, tren godt før langturer. 

6. Vær rustet mot uhell 
Ha med enkelt førstehjelpsutstyr som bandasjer, potesokk, potesalve, sportstape og 
sårsalve. 

7. Se opp for frostskader 
Hunder kan få frostskader og enkelte områder på kroppen er mer utsatt, som ører, poter, 
hale og kjønnsorganer. Dersom uhellet er ute må du ikke forsøke å gni hunden varm – det 
kan ødelegge huden. Frostskader må behandles av veterinær. 

8. Pass godt på valpen i kulda 
Ikke alle hunderaser er like godt tilpasset kulde. Utetiden må tilpasses temperaturen. 

9. Husk ekstra fôr 

10. Ikke gi hunden sjokolade 
Hunder tåler ikke stoffet teobromin, som finnes i kaffe, te, cola, kakao og 
sjokoladeprodukter. 

  
 

 



Mottaker: 

 

 

 

 

 

 

 

Returadr.: NBSK avd. Hedmark, Pb. 4106, 2307 Hamar 

Har vi din rette adresse? 

Vet du om noen som er medlem i avdelingen men som ikke mottar Bernerpo(s)ten? 

Vennligst gi oss beskjed snarest! 

 

Er du med på vår mailliste, den som vi benytter for å minne om aktiviteter osv.? 

Hvis ikke, send leder en mail så legger vi deg inn. 

Er du tilknyttet facebooksiden til NBSK avd. Hedmark og Oppland? 

Hilsen styret i NBSK avd. Hedmark   

  
  
   

  
Ut på tur, aldri sur  Love og Mie i fint driv med kløvsekkene sine 

Fotograf T. Wettre 


