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Besøk vår hjemmeside: 

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

eller fb-side NBSK avd. Hedmark/Oppland 

 

 

Everlasting Love og Mie Snuttgurka, de 
beste turvennene man kan tenke seg  

Fotograf Turid Wettre 



Oversikt over styret NBSK avd. Hedmark 2016 

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)  Tunkroken 28  
   2270 FLISA  
   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 
 

Velkommen til infobladet nr. 2 2016 – og for første gang blir det  
ikke sendt ut til alle medlemmene våre, men dere finner det  
elektronisk på avdelingens nettside  

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

Det er fortsatt mulighet til å få det tilsendt på papir, men da vil det koste  
kr 100 pr år for kopiering og porto.  Ønsker dere dette, er det bare å sende en 
mail til twettr@online.no  eller turid.wettre@hedmark.org   

Det vil 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. Viktig at dere har oppgitt rett mailadr. Når jeg sender ut 
gruppeutsending nå, er det fortsatt noen feilmeldinger om mottakeradr.  

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).  

Vi minner igjen om endret tidspunkt og sted for Moelvustillingen i 2016.  

Vår rasespesial er søndag 14. august, og den blir avholdt på Nes ungdomsskole, Stavsjø. 
Merk av i kalenderen allerede nå! Vi trenger frivillige for å opprettholde rasespesialens gode 
ry og rykte. Kan du bidra med et par timer i kiosk, tombola, etc. så gi oss beskjed. 

Siden siste Bernerpo(s)ten  har vi hatt en del arrangementer, og det er stort sett bra 
oppmøte. Noen nye kommer også til, det liker vi!  

I dette bladet vil aktiviteter frem mot sommerferien bli presentert.  

Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig god sommer. En gang som ikke kan sies for ofte….. 
ikke glem hundene deres i bilen på varme sommerdager! 

 

Turid 
leder 
 

 

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: 

   

mailto:twettr@online.no%20%20eller%20turid.wettre@hedmark.org


 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.

 

 

 

 

  



Kommende aktiviteter: 
 

Ettermiddagstur på Domkirkeodden, Hamar 23.05.16 kl 18.30 
 

Vi møtes og tar en felles ettermiddagstur i flotte omgivelser på Domkirkeodden. Vi møtes på 
strandpromenaden ved Ridehuset, Vernepliktverket.  
 
Kontaktperson: Turid Wettre, 907 78 192 

 
 

Trekk- og kløv dag, Stange Travbane 06.06.16 kl 18.00 
 

Har du lyst til å la hunden din få prøve seg foran vogna? Avdelingen stiller med seler og 
vogner, samt er behjelpelig med gode råd og vink.  
 
Vi kan også ta med noen kløvsekker om noen har lyst til å prøve dette. 

Det blir også tatt med kaffe/te som vi har om noen skulle få lyst på det. 
 
 Kontaktperson: Turid Wettre, 907 78 192 

  

 
 
 



HUNDENS DAG,  

28. MAI 2016 KL 1100 – 14.30 

I SAMARBEID MED BOKRUDSTAD HUNDESENTER VIL 

NORSK BERNER SENNENHUND KLUBB, AVD. HEDMARK 

INVITERE TIL HUNDENS DAG VED HUNDESENTERET 
 

MØT OPP, MED ELLER UTEN HUND! 

DET VIL BLI FORSKJELLIGE AKTIVITETER, BÅDE DEMONSTRASJON AV- 

OG AKTIVITETER SOM DERE SELV KAN PRØVE DERE PÅ I ETTERKANT MED 

VEILEDNING/HJELP. 

EKSEMPLER PÅ DETTE VIL VÆRE 

 RALLYLYDIGHET 

 AGILITY 

 TREKK AV KJERRE 

 KLØVING 

DET VIL VÆRE EN NATURSTI SOM VI HÅPER MANGE VIL PRØVE SEG PÅ. 

HER VIL DET OGSÅ VÆRE NOEN PREMIER TIL DE SOM DELTAR 

RØDE KORS VIL OGSÅ VÆRE TIL STEDE OG SNAKKE LITT OM DERES 

UTDANNELSE AV BESØKSHUNDER. EN «BESØKSBERNER ELLER TO» VIL 

VÆRE TIL STEDE OG VISE FREM SINE FINE VESTER OG HVORDAN DE 

JOBBER. 

VI HAR OGSÅ MANGE KLAPPEHUNDER SOM VENTER, OG VI SVARER 

GJERNE PÅ SPØRSMÅL. 

DET VIL BLI SALG AV KAFFE/TE/BRUS/VAFLER OG PØLSER. 

VELKOMMEN TIL EN FLOTT DAG I FINE OMGIVELSER. 

ADR TIL BOKRUDSTAD HUNDESENTER ER  

DALAUSTVEGEN 221, 2386 BRUMUNDDAL 
 

PS: TISPER MED LØPETID KAN DESSVERRE IKKE DELTA INNE PÅ OMRÅDET   



Handledag hos Anitas Hund & Katt, Hamar, 08.06.16 kl 18.00 
 
Alexander og Berit inviterer igjen til en hyggelig handel for medlemmene i NBSK avd. 
Hedmark. 
 
Anitas Hund & Katt har et stort utvalg av fôr, godbiter, aktivitetsleker, bånd, seler, kløv m.m. 
Det beste av alt er at vi får 20% rabatt på alt utenom fôr og tilbudsvarer.  
 
Velkommen til en hyggelig handlestund med gode venner! 
Butikken holder til i Torggata 56 (Gågata). 
 

 

Avdelingstreff på Bokrudstad Hundesenter, 12.06.16 kl 11.00 
Først blir det lek og tur i hamninga, så blir det utstillingstrening m/Gro på plenen fra 
 kl 13.00 
 

Søndag 12. 06. møtes vi på Bokrudstad hundesenter for å være sammen i hamninga 
halvannen time.  Så tar vi en kaffepause og serverer noe å bite i før vi går bort på plenen for 
litt utstillingstrening. Gro kommer og gir oss gode tips. 

Det vil også bli loddsalg og trekning av gevinster under kaffen. 

Dette er for våre medlemmer samt inviterte «bernervenner». Kr 50 pr familie (inntil 3 
hunder). Tisper som løper får dessverre ikke delta.  

 
 
 



Trekk- og kløv dag, Stange Travbane 16. 06.16 kl 18.00 
 

Har du lyst til å la hunden din få prøve seg foran vogna? Avdelingen stiller med seler og 
vogner, samt er behjelpelig med gode råd og vink.  
 
Vi kan også ta med noen kløvsekker om noen har lyst til å prøve dette. 

Det blir også tatt med kaffe/te som vi har om noen skulle få lyst på det. 
 
Kontaktperson: Turid Wettre, 907 78 192 

 
 

Eldorado og Steinar inviterer til sommeravslutning, 19. 06.2016 kl 13.00 
Adr. Er Karudvegen 3, 2340 Løten 
 

"Gutta" vil holde grillen varm, så hver og en tar med seg det de selv ønsker å spise og drikke. 
Etter maten vil det bli servert kaffe/te og noe å bite i. 
 
Det vil bli lek og moro, samt loddsalg og trekning av premier.  
 
Fint om dere kan gi en tilbakemelding til Steinar på tlf. 950 63 582 om dere kommer innen 
15.06.16. 

 



Planlagte aktiviteter til høsten: 
 

Moelvutstillingen, 14.08.16 – Nes ungdomsskole, Stavsjø 
 

Her trenger vi hjelp til selve arrangementet.  

 Rigging lørdag kveld 
 Mannskap til kiosk, tombola, parkering/plassjef, stevneleder, premieutdelere, osv. Til de 

fleste oppgavene trengs ingen kunnskap om utstilling. De fleste oppgavene lar seg fint 
kombinere om man selv skal stille 

 Gevinster til tombolaen og gavepremier til utstillingen mottas med takk 
 Opprydning og bortkjøring av utstyr søndag etter utstillingen 
 Bake en kake eller to 

 

Kan du bidra med noe av dette, ta kontakt med Turid Wettre, 907 78 192. Se også egen side i bladet. 

 

Vår avdelingstur til Hugasyn hyttegrend, Valdres, 19. – 21. 08.16 
 

Det blir ny avdelingstur til Hugasyn, dette er tidligere gjort kjent i forrige Bernerpo(s)ten samt på fb-
siden vår og på mail. 

Det er fortsatt plass til en campingvogn (strømuttak) til, og evt. en hytte/dele en hytte. Det er 2 
soverom i hver hytte, samt en sovesofa på stua. Hyttene har egne bad og stort sett det man trenger 
av utstyr for et opphold. 

Jo flere vi blir, jo hyggeligere får vi det  Det vil også være mulighet til å reise opp tidligere i 
uken for et lengre opphold. 

 
For spørsmål, ta kontakt med Turid Wettre, 907 78 192 

 

 

Bildet av Mie er tatt fra vårt besøk i 2015.  



  

         Norsk Berner Sennenhundklubb 
               
          avd. Hedmark 

MOELVUTSTILLINGEN 2016 

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

Nes Ungdomsskole, Stavsjø, søndag 14. august 2016 

Spesialutstilling for Berner Sennenhund, voksen og valper 

Dommer:  Arne Foss, Norge 

(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: 27.07.16 Utsatt frist/manuell påmelding 27.07.16 

 
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/
http://www.nkk.no/
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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. 

 

 

Her kommer noen bilder fra Bernese friends Worldwide walk, 23.04.16 
 

20 bernere, 32 tobeinte hadde en super dag i solen. Det er tredje gangen vi deltar på dette.  

 

  

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! 
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Mottaker: 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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? 

Hilsen styret i NBSK avd. Hedmark   

  

  
Badesesongen har startet, flott badevann i Mjøsa synes Love 

Fotograf, T. Wettre   
  


