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Besøk vår hjemmeside: 

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

eller  

fb-side NBSK avd. Hedmark/Oppland 

 

 

 En glad gjeng på tur! 

 

Fotograf er 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. 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 
 
Nå tar vi skrittet inn i november måned, og makan til høst 
vi har hatt! Håper dere som jeg, har benyttet de flotte dagene  
til fine turer med tricolorene. 
 

Nå går vi kaldere tider i møte, og vi starter også opp igjen med halltreningene på 
Bokrudstad. Først en times lek i hamninga, så inn i varmen   Dessverre så kan ikke tisper 
med løpetid delta på denne aktiviteten, men heldigvis så varer ikke løpetiden så lenge. 
 
Når det gjelder kurset vårt i rally-lydighet, ble dette avlyst pga få påmeldte.  
 
Vi har andre planlagte aktiviteter som vi vil presentere i bladet, og som vi håper faller i smak. 
 
Det er jo også en del ledige ukedager og helger hvor avdelingen ikke har noen annonserte 
aktiviteter. Dette være pga andre planlagte arrangement i nærheten. Men tur skal man jo 
gjerne ut på, om man ikke skal delta på disse arrangementet. Om du ønsker turfølge, har vi 
god erfaring i at noen linjer på fb om «når og hvor» kan være lurt.  
 
De to siste helgene i oktober ble nettopp dette gjort. Nest siste helgen var det tur til 
Spulsåstoppen i Våler, tror vi var 9 hunder på denne turen. Siste lørdagen i oktober møtte 17 
hunder opp i Åsvang og tok turen til Festningsberget og på søndagen ble det tur På Høsbjør i 
Ringsaker. Her kunne vi telle 14 hunder. De hadde selvfølgelig med seg en flokk trivelige 
tobeinte også .  
 
Husk refleks/lys både på fører og hund om dere skal ut etter mørkets frembrudd. 
 
Invitasjon til årsmøtet kommer også i dette bladet, og vi håper på et godt oppmøte. Har dere 
forslag til saker, eller ønsker om hvordan avdelingen skal fortsette sin ferd….. del dette med 
oss.  
 
 
Turid  
Leder           E Embla, Gina, Love 

    og Mie på 
    skogstur. 
 
 
   Fotograf,  
    Turid Wettre 

                                                   

                                      

   

 



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.

 

 

 

Kompis på tur i nærheten av Follebu, Oppland. Fotograf Øystein Pettersen 

 

  



Kommende aktiviteter: 
 

Medlemsmøte 
 

Vi inviterer til medlemsmøte i lokalene til Nordisk Heste- og Hundeterapiskole AS, Brugata16, 
Brumunddal, den 1. desember kl 18.00. 

 

Første del av møtet vil være en «åpen kveld» hvor vi får omvisning av Line T. Østerhagen i lokalene 
og høre litt hva de holder på med og hvilke tjenester de kan tilby.  

Nordisk Heste- og Hundeterapiskole er en privatskole som holder bl.a. kurser og utdanninger innen 
massasje og fysikalsk terapi og alternativ terapi på hest og hund. 

Det vil bl.a. være mulig for enkelte hunder og prøve seg i vanntredemøllen om ønskelig. 

Etter omvisningen vil det bli litt enkel servering, før vi behandler innkomne saker til medlemsmøtet 
og/eller andre ting vi har på hjertet. 

Vel møtt til en spennende kveld! 

  
 Under ser vi bilde av Chevy som trener i vanntredemølla, fotograf er Stine J. Skaug 

 



Avdelingstreff på Bokrudstad hundesenter, Dalaustvg. 221, 2386 Brumunddal 
 

Vi starter opp igjen med en time ute i hamninga før vi går inn i varmen i hallen og har litt 
miljøtrening, lek og kos der. En liten kaffe/te-pause blir det også. 

Ut året vil det koste kr 50,- for å delta pr. gang. Dette betales til vår avdeling ved oppmøte (og ikke i 
postkassa til hundesenteret). 

Tisper kan dessverre ikke delta på denne aktiviteten så lenge løpetiden pågår. 

   4. desember  kl 11.00 ute i hamninga,  kl 12.00 – 13.30 inne i hallen 
 18. desember  kl 11.00 ute i hamninga,  kl 12.00 – 13.30 inne i hallen 
   8. januar  kl 11.00 ute i hamninga, kl 12.00 – årsmøte i møterommet 
 29. januar kl 11.00 ute i hamninga,  kl 12.00 – 13.30 inne i hallen 

Bilder fra avd.treffet på Bokrudstad, 06.11.16 

  

 

 



Luciatur 

 

 

Den 11. desember kl 1200 møtes vi hos Oddvar og Grethe Dufseth, Gåsbuvegen 900 på 
Ingeberg. 
 

Her vil det bli en koselig fellestur med hundene, og det blir servering av kaffe/gløgg og lussekatter 
etter turen.  

Vel møtt til en koselig Luciatur! 

 

Julehandel hos Anitas Hund og Katt 
 

 

Anitas Hund og Katt, Torggata 56, Hamar 

Alexander og gjengen holder åpent for våre medlemmer fra kl 1800 - 1900 den 13. desember.  

Det vil bli 20% rabatt på det meste, utenom fôr og tilbudsvarer. 

 

Denne butikken har et rikt utvalg av aktivitetsleker, seler, bånd, godbiter bånd osv. 

 

Velkommen til en hyggelig førjulshandel hos Anitas Hund og Katt for både to- og firebente!  



 

 

 

 
 

 

Embla og Gina koser seg i høstsola, fotograf er Berit Svenningsen 

 

  

2. dags julemarsj 
 

Vi har i en del år deltatt på Brumunddal Turmarsjforening sin julemarsj 
26. desember. Dette har blitt en koselig tradisjon. 
 
Vi håper at mange har lyst til å delta på årets marsj, og obligatorisk 
turutstyr er julenisselue e.l.  
 
Avgang fra Ringsaker kommunes administrasjonsbygg (Furnesvn. 28) kl 
11.00, og vi går runden på 5 km. For de som ønsker å registrere seg og få 
marsjmerket gjøres dette i forkant slik at vi er klare til å gå i samlet flokk 
kl 11.00. 
 
Vi avslutter med en liten fellesstund inne i kafeteriaen hvor det er 
mulighet til å kjøpe kaffe/te/saft/kake og nystekte vafler :) 
 
Vel møtt til en koselig turmarsj! 

 



 
 

NBSK avd. Hedmark inviterer til årsmøte  
8. januar 2017 kl 12.00 

 
på Bokrudstad hundesenter 
Adresse: Dalaustvegen 221, 2386 Brumunddal 

 
Vi er ute i hamninga sammen med hundene fra kl 11.00, før vi  

forflytter oss inn i hundesenterets møterom og avholder vårt årsmøte 
med oppstart kl 12.00.  

Hundene er velkomne til å bli med inn under møtet. 
  

 

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må  

være styret i hende senest 4 uker før møtet. 

 

Møteinnkalling med fullstendig saksliste og valgkomiteens  

innstilling sendes ut senest 10 dager før møtedato. 

 

Det vil bli enkel servering. 

 

Vel møtt! 

 

Etter årsmøtet vil det bli et kort medlemsmøte med bl.a. 
loddtrekning. Ta gjerne med en liten gevinst til loddtrekningen. 

Har dere andre saker som bør behandles på medlemsmøtet, skal 
de sendes til styret innen 3. januar 2017. 

  



FRASIGELSE AV VERV 

Frasigelse av verv må være valgkomiteens leder i hende 

senest 1. desember 2016.  

 

Dette gjøres skriftlig, gjerne på mail til leder av valgkomiteen 

 Hans Lars Syversen 

   syversen@bbnett.no 

 
Forslag til nye kandidater sendes til samme adresse. 

 

 

To gode venner, Vesla og Egon.  

Fotograf er Sandra Tangen 

  



 
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   

  
 

  
Vi gratulerer Pippin som godkjent besøkshund! 

Fotograf er Anne  Jutulrud 


