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Besøk vår hjemmeside: 

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

eller fb-side NBSK avd. Hedmark/Oppland 

 

 

 Tricolorene på Flisadagene 

Fotograf Anne M. Holen Ruud 



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 
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Leder’n har ordet 
 

Endelig…. her er årets siste Bernerpo(s)ten  

I bladet vil dere finne flere invitasjoner til aktiviteter ut 2017 
og inn i 2018. 
 
Invitasjon til årets siste medlemsmøte med tema og kommende  
årsmøte vil dere også kunne finne. 
 
Vi går mørke kvelder i møte, og mitt «mantra» på denne årstiden er – bruk refleks!  
Viktig at både to- og firebente skal synes når vi er ute på veiene, refleks og blinkene lys er et 
must. Vi har ingen å miste! 
 
Så gjør som Martha og Erlend! 
 

 
 
Da vil jeg på vegne av styret i avdelingen ønske dere alle en flott vinter, og etter hvert et 
riktig godt nyttår. 
 
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: 

 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 er et par bilder fra Dogrun på Hamar, Bjørn Halvorsen og jeg (Turid) har tatt disse. 

   

  

  

 

 

 



Avdelingstreff på Bokrudstad hundesenter 

Kl 11.00 – 12.00 ute i hamninga, og fra 12.00  -  13.30 inne i hallen 
 

Tisper med løpetid kan dessverre ikke delta på denne aktiviteten, men vi ønsker de velkommen 
tilbake når de ikke er riktig så velduftende. 

Deltakeravgift kr 70,-. Om man bare deltar i hamninga betaler man kr 50,-. Dette gjøres til en av 
styrets medlemmer som er tilstede og har ansvaret den dagen. 

Det blir en liten kaffe/tepause i hallen. 

 26. november (da vil det også være et lite julemarked på Bokrudstad) 
 10. desember 
 14. januar 
 4. februar 

 

 

Bli med, vi koser oss både inne og ute på Bokrudstad 

 

  



Fellesturer m.m. 
 

3. desember 2017 – oppmøte parkeringen ved  Sveum fotballbane i Brumunddal kl 1200. 

Det er «Team Skaug» som har ansvaret for dagens tur som vil gå opp langs Brumunddal. 

Det vil bli en rast i gapahuken, så ta med noe godt i ryggsekken  

 

 

13. desember 2017 – Luciatur på Hjellum, oppmøte på parkeringsplassen til Black River Park 
(fotballbanen) kl 18.30. 

Ta med pannelykt, så går vi en liten tur som vil ende opp i en av gapahukene i nærområdet. Der vil 
det bli servert gløgg og lussekatter. Turen vil passe for både store og små. 

Turleder vil være Turid Wettre.  

 

 

2. dags julemarsj (26. desember) – kl 11 vi klare til avgang fra adm.bygget til Ringsaker kommune i 

Furnesvegen 28, Br.dal. 

Dette har blitt en koselig tradisjon at vi deltar på Brumunddal  

turmarsjforening sin tradisjonelle julemarsj. Du kan selv velge om  

du vil løse kort så du får marsjmerket. Vi velger den korte løypen,  

altså 5 km. Det vil være hyggelige overraskelser under veis i løypa. 

Det er lov å pynte seg litt med nisseluer osv.  

Etter marsjen kan de som vil være med inn og ta en kaffe og nystekte  

vafler i kantina, det er alltid kos! 

  
 



Tur til Spulsåstoppen 21. januar 2018 – oppmøte kl 1200 på Essostasjonen i Våler. 

Turen går opp til Spulsåstoppen hvor vi tenner bål og koser oss. Ta gjerne med pølser eller noe annet godt 

i sekken til rasten vår. 

 

For de som har vært med på tidligere turer til Spulsåstoppen, vil "vinterruta" være litt annerledes.  

Ca lengde vil være 2,5 km hver vei. 

 

Ove Johnny Solberg er turansvarlig. 

 

 

Medlemsmøte, 4. desember 2017kl 18.30 
Møtet vil avholdes i kurslokalene til Nordisk Heste- og Hundeterapiskole, Brugata 19 i Br.dal 

Vi ønsker velkommen til medlemsmøte! 

 

Har du noe på hjertet, så send gjerne en mail/PM til Turid Wettre innen 24.11.17 om vi skal sette det opp 

på sakslista. 

 

I tillegg vil det komme en godkjent instruktør for å snakke om den nye hundesporten Barn Hunt. Det er 

gøy, og er en kombinasjon av agility og nosework. For å lese mer om dette, gå inn på barnhuntnorge.no  

 

Pga bevertning, er det fint om vi får en tilbakemelding på hvor mange som kommer. 

 

Blir det plass, vil det være mulighet til å invitere andre som har lyst til å vite litt mer om Barnhunt, disse vil 

måtte betale en deltakeravg. på kr 100,-. 

 

Vel møtt! 

 

  



Handledag hos Anitas hund og katt, Hamar 
 

Vi er invitert til en koselig førjulshandel til Alexander og de  
andre i butikken den 12. desember kl 1800-1900. 
 
De holder åpent kun for medlemmer av  
NBSK avd. Hedmark denne timen. 
  
De tilbyr oss inntil 30% rabatt på kløvsekker, 
20% rabatt på de fleste varer til ordinær pris (ikke fôr). 
Om de ikke har det dere ønsker på lager, kan det meste  
Bestilles, og dere får rabatten. 
 
Velkommen til en koselig handel! 
 

 

Her kommer et par bilder fra avdelingens Rosa sløyfe markering 
Kr 1.142 ble overført til Kreftforeningen etter dagens markering. 

 

  

 

  

 



 

NBSK avd. Hedmark inviterer til årsmøte  
11. januar 2018 kl 18.30 

 
på Lovisenberg skole 

Adresse: Frognervegen 105, 2322 Ridabu (inngang ved gymsalen) 

 
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! 

 

Rett etter årsmøtet vil det bli et kort medlemsmøte med bl.a. 
loddtrekning.  

Fint om hver enkelt kan ta med en liten gevinst til 
loddtrekningen. 

Har dere andre saker som ønskes behandlet på medlemsmøtet, 
skal de sendes til styret innen 5. januar 2018. 

 

FRASIGELSE AV VERV 

Frasigelse av verv må være valgkomiteens leder i hende senest             
1. desember 2017. Dette gjøres skriftlig, gjerne på mail til leder av 

valgkomiteen Hans Lars Syversen 

   syversen@bbnett.no 

 
Forslag til nye kandidater sendes til samme adresse. 



 

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   

  
    
  

 
3 frøkner som deltok på avd. Rosa sløyfe marsj, 

Mynthe, Love og Mie. Fotograf T. Wettre 


