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Besøk vår hjemmeside: 

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

eller  

fb-side NBSK avd. Hedmark/Oppland 

  

 Flotte bernerjenter som koser seg på fjelltur. 

Fra venstre Yenna, Ella og Ine. 

 

Fotograf er Gro Andersen 



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. 20 
   2383 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 
 
Vel overstått sommer! 
 
Håper dere alle har hatt en fin sommer med deres kjære 
Tricolorer. Nå går vi mot høst, og den generelle båndtvangen 
er snart over. Men ikke glem at vi fortsatt skal ha kontroll over våre firebente venner! 
 
Bernerpo(s)ten nr 3 er nå endelig klar for lesing, og jeg håper dere vil finne aktiviteter her 
som det frister å delta på.    
 
Som vi skrev i forrige nummer, så vil bladet kun bli distribuert elektronisk til medlemmene. 
Det vil fortsatt være 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 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. 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).  

Nå jobbes det knallhardt med de siste forberedelsene til vår rasespesial. Vi har et stort antall 
påmeldte i år, så vi tror det var lurt å legge spesialen vår samme helg som NKK, men motsatt 
dag. 

Vi ser også frem til avdelingens hyttetur helgen 19. – 21. august, også her er det bra 
oppslutning. 

 
Turid, leder 

                                                   
                                   Mie og Love er ute og lufter kløvsekkene sine, fotograf T. Wettre  
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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.

 

 

 

 

  



Kommende aktiviteter: 
 

Vi prøver noen kvelder til med trekk av vogn i høst 
Har du lyst til å la hunden din få prøve seg foran vogna? Avdelingen har to vogner/seler til 
utlån. I tillegg vil noen medlemmer ta med seg seler og vogn selv. Vi samarbeider og hjelper 
hverandre i gang. 
 
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. 

Oppmøte kl 1800, kontaktperson: Turid Wettre, 907 78 192 

 Tirsdag 23.08.16, Hamar park, ved fylkeshuset  
 Torsdag 01.09.16, Bankplassen, Løten sentrum 
 Tirsdag 06.09.16, Utenfor Plantasjen, Gjøvik 
 Torsdag 15.09.16, Hamar park, ved fylkeshuset  

 

                                          Zelda i fint driv 

                Eldorado inviterte Zelda med på kjøretur 

 
Kaffestund for gutta                           Glam og Stine koser seg i finværet 
 

Bildene er fra trekkdagene vi hadde før sommerferien. 

 

 



Fellesturer 
 

Sjusjørunden – 11. september kl 1200 
Vi prøver oss på Sjusjørunden. For de som ikke kjenner 
runden går den på godt bearbeidede stier og lengden  
er ca 8-9 km.  
Ta med noe godt i sekken, så tar vi en rast halvveis.  
Vi parkerer på den første parkeringsplassen på venstre 
side etter at vi har svingt av til høyre ved Låven bar,  
mot Rustad Hotell og Fjellstue.  
Kontaktperson: Turid Wettre, 907 78 192 

 

Rosa sløyfe markering – 16. oktober kl 1100 
NBSK avd. Hedmark vil også i år ha vår egen rosa sløyfe markering.  

I Norge står Brystkreftforeningen og Kreftforeningen sammen om aksjonen. Målet får rosa sløyfe 
aksjonen startet i Norge i 1999 er å vise solidaritet med brystkreftrammende, spre informasjon og 
øke kunnskapen om brystkreft samt å støtte brystkreftforskning og andre brystkreftrelaterte 
prosjekter. 

Det vil derfor være mulighet til å gi et bidrag til brystkreftforskningen i løpet av turen. 

Oppmøte på Skibladnerbrygga, Hamar.  

Fint om hunder og førere kan ha et innslag av rosa denne dagen.  
Er det noen hunder som har lyst til å trekke kjerre, er det fine  
gangveier som egner seg for dette.  
Ta med noe å spise og drikke, da vi vil ta en liten rast på  
Domkirkeodden/Jernbanemuseet.  
Kontaktperson: Turid Wettre, 907 78 192 

  Fra markeringen i 2015 

 

Fellestur til Tjuvåskampen, 2. oktober kl 1100 
Oppmøte på Prix Lena kl 1100. Ta med noe godt i sekken. 
Husk vann til hundene da det ikke er noe sted de kan drikke av bekken. 
 
Kontaktperson: Anne Jutulrud9 76 54 664  

 

 

  



 Bokrudstad Hundesenter,  hamninga 
  

Vi treffes for litt lek og moro i hamninga på Bokrudstad hundesenter.   

Dette er for våre medlemmer samt inviterte «bernervenner».  

Kr 50 pr familie (inntil 3 hunder).  

Tisper som løper kan dessverre ikke delta.  

Oppmøte kl 1100 

 Søndag 28. august 2016 
 Søndag 18. september 2016 
 Søndag 23. oktober 2016 

 

 

Bilder fra besøket vårt den 12.06.16 

  



Kurs i rallylydighet – nybegynner 
 

 

NBSK avd. Hedmark har invitert instruktør Ann-Katrin Neby til å holde et nybegynnerkus i 
rallylydighet for oss. Kurset er godkjent av Studieforbundet Natur og Miljø.  

Dette vil bli avholdt på  

Bokrudstad hundesenter, 26. – 27. november 2016 fra kl 1000 – 1600. 

Rallylydighet (RL) går ut på å gjennomføre flere sammenhengende øvelser i en nummerert rekkefølge 
ved bruk av skilt, innenfor en angitt tid.  

Hovedmålet er å øke samarbeidet mellom hund og eier, og at dere skal ha det gøy sammen! Dette er 
positiv trening. 

Passer for alle typer hunder. 

Maks antall ekvipasjer til kurset er 10 stk. 

Pris pr ekvipasje er kr 1.000,- medlemmer. Om ikke alle plasser blir fylt opp kan vi åpne opp for 
andre. Disse vil betale kr 1.400,-  for kurset. Bindene påmelding sendes til twettr@online.no 
«Førstemann til mølla» prinsippet gjelder. 

Hundene skal trenes i sele/halsbånd (ikke strup) og bånd. Ta med små, smaksrike godbiter, gjerne litt 
variert utvalg og en leke hunden liker. 

Det er en lang dag, så husk matpakke og kaffe/drikke til deg selv også. 

Hundene tas inn en og en når det er deres tur, og settes så tilbake i bilen. Er det kaldt ute, kan du ta 
med bur som kan settes langs veggen i hallen og la hunden hvile i dette mellom hver gang den er i 
aktivitet. 

Vel møtt til en morsom helg! 
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Bilder fra aktiviteter før sommerferien 

Hundens dag – 28. mai 2016, Bokrudstad hundesenter 
 

   

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Trekkdager på Stange travbane, 6. og 16. juni 2016 
 

 

   
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 



Sommeravslutning, 19. juni 2016, hos Steinar og Eldorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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   

  
  

   
Gina og Embla på Slettefjell, fotograf B. Svenningsen 


