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Besøk vår hjemmeside: 

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

eller fb-side NBSK avd. Hedmark/Oppland 

 

 

 Kompis skuer utover fjellheimen 

Fotograf Ø. Pettersen 



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 
   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 

 
 
 
 

 

mailto:twettr@online.no/turid.wettre@hedmark.org
mailto:stinebrr@hotmail.com
mailto:nalle1968@live.no
mailto:aabotten@online.no
mailto:abeenget@online.no/aen@ringsaker.kommune.no
mailto:st


Leder’n har ordet 
 

  

Da har vi tatt skrittet over i september måned, og høsten er her. 

Når dette leses har vi allerede arrangert vår rasespesial og vi 
har hatt en fellestur i Hernes. Og flere aktiviteter står for tur. 
 

Jeg vil takke alle de som var med og hjalp til på rasespesialen vår. Det krever en del å få til et 
såpass stort arrangement, så tusen takk alle sammen! Tror også de fleste besøkende var 
fornøyd med arrangementet. At været var litt ruskete første del av dagen får vi ikke gjort så 
mye med. Det vil bli lagt ut et lite knippe bilder fra utstillingen på hjemmesiden vår 
(https://berner-sennen.no/avdelinger/hedmark/) for de som vil ta en liten titt. Omtale og 
bilder vil også bli presentert i førstkommende Berner’n. 

Som tidligere nevnt så begynner vi å merke mer til høsten. For berner’n er jo høsten en 
kjempefin tid, da den verste varmen har gitt seg. Skarp fin høstluft og flotte farger bør 
benyttes til fine turer.  

Men med høsten kommer også jakttiden. «Skogen er for alle», men det er viktig å vise 
hensyn til hverandre. Tenker da på litt fargerike klær, et refleksdekken og evt. langline på 
hunden slik at vi ikke forstyrrer jagende jakthunder på jobb.  

På sidene som følger vil dere se en oversikt over kommende aktiviteter.  

Styret vil gjerne ha forslag til tema til neste medlemsmøte. Har du noe du ønsker vi skal ta 
opp, få inn en foredragsholder e.l., send en mail til undertegnede. 

Til slutt vil jeg igjen minne om en av mine «fanesaker», nemlig refleksen! 

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

Når dette er skrevet, vil jeg ønske dere alle en riktig fin høst.  
 
 
Turid 
Leder 
 
 

 

  

 

 

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


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.

 

 

Her har Bente M. Østmo tatt bilde av «gutta sine», Eldorado, Steinar og Pepsi 

 

 

 



Her kommer noen bilder fra avd. turen vi hadde opp til Stavåsdammen, 
27.08.17 
 

  

En fin gjeng på første fellestur etter ferien.  
Scott (collie) og matfar hadde dessverre startet på hjemturen da bildet ble tatt. 

 

En kjempeflink juniorhandler hadde vi også    Linus og matmor Ann-Kristin Hansen 

med på tur, her med Mie og Love    slappet av på badebrygga en liten stund 

 

 



Kommende aktiviteter 
 

 

Treningsdag – kløv og trekk, 5. september 2017 kl 18.30, Stangevn. 111 Hamar, bak ved 
Espern 

Da er vi i gang igjen med litt trekk og-/eller kløvtrening. Fritt valg!  
 
Oppmøte nederst på den store parkeringsplassen ved Espern treningspark. Vi vil ha noen kløvsekker og 
vogner og drag til utlån. 
 
Er du helt ny, vil vi hjelpe deg i gang. 
 
Om du ønsker å bli med bare for å gå en tur er det også helt greit :) 

 

 

Anita tar oss med på en fin rundtur på Helgøya. Utganskpunktet for turen vil være den første parkeringen 
til Skurven. Ta til høyre rett etter dere har kjørt over brua, første parkeringsplass på høyre side. 
 
Ta med noe godt i sekken, for det vil bli en rast underveis. 
 
Har du spørsmål om turen, ta kontakt med Anita, tlf. 480 94 977 

Fellestur fra Skurven, Helgøya,  

9. september 2017 kl 12.00 
 



 

 

Anne vil fyre opp grillene etterhvert, så ta med det dere vil legge på. 

Valpene må gjerne ta med sine "eldre søsken" om de har lyst. Alle er velkomne, og vi tobeinte skal 

kose oss like mye som de firebente! 😃 

Har du spørsmål, ring Anne på tlf. 976 54 664. 

 

 

 

 

 

 

Gobbi inviterer til valpetreff  
 

Midtåsen 179, Reinsvoll 

Datoen er 17. september 2017, og klokkeslettet er  
kl 1400. 

Vi møtes hos Gobbi, Pippin og matmor Anne Jutulrud 
til lek og hyggelig lag.  
 

 

Treningsdag, trekk – kløv 
21. september 2017, Kurudvg. 51, 2322 Ridabu 

Oppmøte hjemme hos Mie, Love og matmor.  
Det vil være noen kløvsekker og vogner & drag til 
utlån. 
 
Er du helt ny, vil vi hjelpe deg i gang. 
 
Om du ønsker å bli med bare for å gå en tur er det 
også helt greit :)  
 
Er været på vår side, lager vi litt kaffe på bålpanna 
med noe å bite i attåt etter turen :) 

Tur til Blåenga, oppmøte på YX Braskereidfoss 
30. september kl 1200. 

Ove Johnny og Beauty inviterer oss med på tur til Blåenga.  
 
Fra parkeringen vil det ta ca 1,5 time å gå oppover (noe stigning), men 
raskere å gå ned igjen. 
 
Ta med niste, for det blir en rast når vi kommer til målet.  
 
Greit med godt skotøy, noen fuktige partier. Det kan være lurt å ha på 
litt fargesterke klær og ha bånd/langline på hundene da elgjakta har 
startet i dette området. 
 
Har du sp.mål treffes Ove Johnny på tlf 990 12 061 



  
 

 

  

Treningsdag, trekk og kløv 
10. oktober 2017 kl 18.30. Oppmøte ved Løtenhallen, 
Løten. 

Oppmøte på parkeringen til Løtenhallen. 
 
Det vil være noen kløvsekker og vogner og drag til utlån. 
Er du helt ny, vil vi hjelpe deg i gang. 
 
Om du ønsker å bli med bare for å gå en tur er det også 
helt greit :) 

Avdelingens Rosa Sløyfe markering 
15. oktober kl 12.00, oppmøte på Skibladnerbrygga, Hamar 

NBSK avd. Hedmark viderefører tradisjonen med vår egne rosa 
sløyfe markering.  
 
I Norge står Brystkreftforeningen og Kreftforeningen sammen 
om aksjonen. Rosa sløyfe aksjonen startet i Norge i 1999, og 
målet 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 
bære kløv eller trekke kjerre er det fine gangveier som egner seg for dette. Vi tar en tur gjennom 
gågata, og tilbake gjennom parken og videre bortover Koigen. 
 
Ta med noe å spise og drikke, da vi vil ta en liten rast på Koigen/Domkirkeodden et sted. 
 
Kontaktperson: Turid Wettre, 907 78 192 

 

Skal dere være med på Dogrun, Hamar? 
 

28. oktober kl 13.00. Runden vil gå på 
Domkirkeodden/Jernbanemuseet. 

For flere opplysninger - www.dogrun.no 

Løpet arangeres på 10 forskjellige steder i Norge, og selv om det heter dogrun, går det helt fint å gå. 
Bernergjengen fikk mye oppmerksomhet i Elverum, klarer vi å bli enda flere nå? 
 
Det er første gang det vil bli arrangert i Hamar. Runda vil bli på ca 3 km. Alle deltakere får t-skjorte, 
medalje og en sammenleggbar vannkopp med krok for å delta. Samt smaksprøve av vom boller. De 
falt i smak hos gjengen på bildet! (obs påmelding, gjøres på siden til dogrun.no) 
Runden er tenkt lagt til Domkirkeodden og Jernbanemuseet. Oppstartsted vil bli presisert om du går 
inn på linken under. 
 
Vil du lese mer? Gå inn på www.dogrun.no   Gjøvik har arrangementet dagen etter. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dogrun.no%2F&h=ATPMKoNrtPuECtbufAZbSQ9lsTeuTVfkum0xYRbgAWu0yFQnZS1sPz-so92Xe04k_5xlUSRGn68OTLqkQx8iGONECKfb_Xqnq_liCGfTpzOxrebChbguSB8X0voCVy58F569GkdBH-oppM2QRsXlKqCq6WnDM_EMrfnHP6XCX7fKn2dK
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dogrun.no%2F&h=ATPMKoNrtPuECtbufAZbSQ9lsTeuTVfkum0xYRbgAWu0yFQnZS1sPz-so92Xe04k_5xlUSRGn68OTLqkQx8iGONECKfb_Xqnq_liCGfTpzOxrebChbguSB8X0voCVy58F569GkdBH-oppM2QRsXlKqCq6WnDM_EMrfnHP6XCX7fKn2dK
http://www.dogrun.no/


En liten høsttur til Valdres 
 

Vi har tidligere hatt noen avdelingsturer opp til Hugasyn hytttegrend. Noen av oss har blitt veldig glad 
i denne plassen, og vi tar gjerne en ekstra tur opp i løpet av sommeren/høsten i egen regi. 

Denne gangen ble vi faktisk veldig mange, 7 hytter fylte vi opp. Dvs. 17 bernere og deres firebente 
hadde tatt turen til hyttegrenda denne helgen. Spesielt morsomt var det at vi nå hadde med 6 valper. 

Det var bare helt nydelig på fjellet nå, med de fine høstfargene som har kommet. 

Deler noen av bildene med dere. For bernerne er jo høsten en drømmetid da det ikke er så varmt. Så 
vi oppfordrer alle til å komme seg ut og nyte den gode skarpe høstluften og de nydelige fargene. 

   

   

 

 

 

 



 

 

 

    



 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   

  
    

Kjekt å vite hvor man er tenker Myra, i tilfelle man tar en tur alene en gang ;) 
 

Fotograf Anne Martha Botten 

 


