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Besøk vår hjemmeside: 

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

eller  

fb-side NBSK avd. Hedmark/Oppland 

 

Everlasting Love poserer for «bestemor Ann-Kristin»,  

  Fotograf Ann-Kristin Hansen 



Oversikt over styret NBSK avd. Hedmark 2015 

Leder   Turid Wettre 
   Kurudvn. 51  
   2322 RIDABU 
   Mailadr.: twettr@online.no/turid.wettre@hedmark.org 
   Tlf. P: 625 97 015, M: 907 78 192, A: 625 44 644 
 
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 Enget Bjørnstad 
   Amerikaveien 41 
   2350 NES 
   Mailadr.: abeenget@online.no 
   Tlf.: M: 480 94 977 
 
Varamedlem  Ronny Palerud Larsen 
   Granvegen 8 
   2344 ILSENG 
   Mailadr.: stjskudd.ronny@gmail.com 
   Tlf.: M: 458 17 114 
    
Varamedlem  Kari T. Woldengen     
     Mausetvegen 8 
   2382 BRUMUNDDAL 
   Mailadr.:  kari-wol@online.no   
   Tlf.: M:  997 11 898 
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Dette er alltid spennende. Ut fra det vi kunne høre følte jeg, som leder av NBSK avd. Hedmark, at jeg 

var heldig. Vi har mange aktiviteter i løpet av året, og vi har stort sett et bra oppmøte. Ja, vi kunne ha 

vært flere, men vi må tenke på at vi skal dekke et stort område og at mange familier er opptatte med 

barns aktiviteter m.m.  

Men allikevel, vi er en avdeling hvor ting skjer, og jeg får inntrykk av at medlemmene trives. Det er 

kjempeviktig! 

I dette nummeret av Bernerpo(s)ten har vi også en del aktiviteter for dere medlemmer, samt 

innkalling til årsmøtet, referat fra medlemsmøtet samt noen bilder fra høstens aktiviteter. Vi har også 

fått spørsmål om å ta inn oppskrifter på noen hjemmelagde godbiter, og det gjør vi selvfølgelig. Er 

det noen der ute som sitter på gode oppskrifter på hjemmelagde godbiter e.l. så del det gjerne med 

oss! 

Til slutt vil jeg minne om viktigheten med refleks og «blinkende» lys på både to og firebente når vi nå 

er ute på tur med de firebente i mørket. Husk at vi ikke har noen å miste! 

 

Med hilsen 

Turid Wettre 

Leder 

NBSK avd. Hedmark 

      

 

 

 

 

 

     Mie Snuttgurka og Everlasting Love, mine beste turvenner 

  

Da har vi kommet til det siste nummeret av Bernerpo(s)ten i 2015. 

Vi kan se tilbake på et år med mange aktiviteter og bra 

oppslutning fra medlemmene våre. 

Undertegnede og Bente M. Østmo (som observatør) var deltakere 

på Samarbeidsutvalgsmøtet i oktober. SU starter alltid med at 

avdelingene i NBSK presenterer seg og forteller litt om 

aktivitetene man har etc. 

 

Lederens hjørne 

 



Referat fra medlemsmøte, Bokrudstad 26. sept. 2015 
 

Som tema på dette medlemsmøtet hadde vi pelsstell. Vi var så heldige å få Gro Andersen til å vise oss 

hvordan vi kan få våre tricolorer til å se enda vakrere ut, både til hverdag og fest. 

Det var mange gode råd og hente.  

Gro har også vært så snill at hun har skrevet et lite referat til oss. 

Pelsstell 

 

Berneren har en forholdsvis lettstelt pels. Børsting/kamming en gang i uka er nok unntatt i 

røyteperioder. Da kan det lønne seg å børste oftere. Bading en gang i uka vil også være med på å 

forkorte røyteperioden. 

Enten en bare skal holde pelsen pen til hverdags eller om en også satser på utstilling, er anskaffelse 

av føner pluss tynnesaks og underullsrake absolutt å anbefale. 

Fønere finnes i mange størrelser og prisklasser, men det skal sies at det uansett lønner seg å velge fra 

prisklassene ”midt på treet” og oppover. 

Etter turer i skog og mark eller langs grusete veier, er føning en suveren måte å kvitte seg med skitt 

og sand på og jevnlig føning er også med på å fjerne støv og hudavfall fra pelsen, noe som kan være 

godt både for hunden og for innemiljøet. 

Det er også praktisk at en slipper å bruke masse håndklær for å få hunden tørr når den har vært ute i 

regnvær! 

Venn gjerne hunden til å stå på et bord sånn at arbeidsstillingen blir lettere. 

Føning vil også være med på å rette ut bølgete/krøllete pels og dette er en fordel med tanke på 

utstilling.  

Mange hunder møter med krøllene struttende over ryggen og kanskje særlig over krysset og selv om 

dommerne skal kunne kjenne om rygglinjen er bra eller ikke, vil helhetsinntrykket uansett bli helt 

annerledes med mindre krøller over ryggen. 



For føning til utstilling vil vi gjerne at hunden skal framstå med god bredde og god beinstamme, så 

derfor kan det være smart å føne nedenfra og oppover på beina og nedenfra og oppover/ skrått 

bakover langs sidene, mens vi jobber for å slette pelsen bakover langs ryggen. 

Jo oftere vi føner, jo mer medgjørlig vil også pelsen bli og det vil bli enklere å få den til å ligge sånn vi 

ønsker. 

Det vil likevel være forskjell på hvordan en føner berneren utfra hva slags pelstype den har. 

Noen har ganske kort og fløyelsaktig pels, andre ullen. På noen er pelsen lang og bølgete, mens andre 

har gjenstridige krøller. 

Reglene for ”styling” til utstilling har blitt strengere de siste par åra, men det skal sies at det ikke 

behøver å være noen forskjell på pelsstell til utstilling og stell av pelsen til hverdags! Det handler 

ganske enkelt om å ha hunder som er lettstelte! 

Klipping av labber rundt poten og mellom tredeputene er praktisk med tanke på å unngå at hunden 

drar med seg for mye skitt og for at den skal slippe at snøen fester seg i hårene på vinterstid. Under 

labbene er det en fordel med ei saks som er beregnet til poteklipp eller i alle fall ei saks som ikke er 

spiss. 

På hunder med mye behåring på hasene anbefales også å klippe det som subber bakken uten å ta for 

mye av pelsen oppover på hasen. 

I fanene på lårene kan underullsraka være fin å bruke på tjukk og lang pels for at den ikke skal floke 

seg og for at det skal være mulig å børste eller kamme igjennom den. 

Har hunden en stor og kraftig hale, kan underullsraka også brukes her og likeledes bak ørene og på 

halsen. 

Tynnesaksa brukes på selve øret for å fjerne den lange pelsen som ellers gjerne fører til at 

hodefasongen framstår som dårligere definert. 

Husk alltid å klippe ovenfra og nedover. Den utvendige øreflippen jevnes langs kanten til slutt… 

Ovenfra og nedover også her. 

På rene labber er tynnesaksa fin å bruke til en siste finpuss og måten å klippe på er mye av den 

samme som på ørene. 

Dette var et kort sammendrag av råd om pelsstell, men jeg vil gjerne påpeke at dette er min måte å 

gjøre det på og ikke en fasit! 

Lykke til! 

  

 



Etter temadelen var ferdig flyttet vi oss over til hamninga der hundene fikk leke og løpe litt. 

Vi gikk også raskt igjennom papirene som var utsendt i forhold til det kommende SU-møtet og sakene 

som skulle behandles der.  

Sakslisten var som følger: 

Saksliste til samarbeidsutvalgsmøte 24.-25. oktober 2015 
Sak 1: Avdelings- og komitérunde 
Sak 2: Klubbens framtid Mindre grupper diskuterer ulike tema/problemstillinger, deretter er det 
plenumsdebatt. Skal vi ha en effektkomité i NBSK? 
Er behovet utløpt med alskens nettbutikker tilgjengelig for alle som har et 
betalingskort, eller kan NBSK tilby varer og dekke behov ingen andre kan? Hva slags klubb ønsker vi 
at NBSK skal være? 
Hva fungerer og hva fungerer ikke, hva slags tilbud og oppgaver skal prioriteres? Hva 
slags klubb ønsker vi at NBSK er om fem år, og hvordan kommer vi dit?  Hva kan vi gjøre for å 
forbedre dugnadsviljen blant våre medlemmer? Jubileet i 2018. 
I 2018 feirer NBSK 30 år. Hvordan skal dette markeres? 
Sak 3: Workshop – innføring i oppdatering av klubbens hjemmeside Hvilke problem og utfordringer 
har dere hatt hittil, hva har vært vanskelig å få til, hva trenger 
dere opplæring i? Vi søker å kunne gi individuelt tilpassede workshops, eller i det minste 
smågrupper med fokus på enkeltstående tema. 
Husk å ta med laptop eller tilsvarende. 
Sak 4: Satsning på sunnhet i NBSK Avlsrådet informerer om sunnhetsregisteret og sunnhetsfondet. 
Sak 5: Presentasjon av klubbens nye retningslinjer for avl Styret og avlsrådet skal vedta nye 
retningslinjer for avl i oktober, og disse vil bli presentert på 
SU. Det vil være rom for å endre ordlyd KUN hvis det er rom for misforståelser. Selve 
saksdebatten er avsluttet på daværende tidspunkt. 

Sakene ble også gjennomgått i avdelingens styremøte den 19.10.15. 

Det hele ble avrundet med hjemmebakt eplekake, kaffe og litt loddsalg for de tobente og et 

godbitsøk for de på fire.  

 

Her har noen av medlemmene funnet plassene sine 

 



SAMLINGER PÅ BOKRUDSTAD HUNDESENTER vinter 2015/16 
 

Da våre medlemmer etterlyser vintertreff på Bokrudstad har vi booket følgende avtaler:  

 29. november 2015 ute kl 11.30  i hallen fra 12.30 -14.00 

 20. desember 2015 ute kl 11.30  i hallen fra 12.30 -14.00 

 10. januar 2016  ute kl 11.30  i hallen fra 12.30 -14.00, så flytter vi oss inn i  

     møtelokalet og gjennomfører vårt årsmøte   

 31. januar 2016  ute kl 11.30  i hallen fra 12.30 -14.00 

   

Disse treffene er egnet for både store og små. Lek og tur i hamninga først, litt miljøtrening, 

evt. med tema inne og selvfølgelig har vi en liten kaffe/tepause med litt å bite i. 

Det er dessverre fortsatt slik at tisper med løpetid ikke kan være med i hamninga/hallen, 

men det er flotte turmuligheter i nærheten av hundesenteret om noen ønsker det. 

 Deltakeravgift pr. gang kr 50,-. 

Den 10. januar vil innedelen ha et tema, nemlig Rallylydighet. Anne-Martha vil sette opp en 

enkel bane, vise og forklare…. før vi får prøve selv.  

 

Disse bildene er fra høstturen vår til Hugasyn hvor det også var mulighet til å prøve seg i ei 

rallylydighetsbane. Her er det Oddvar og Grethe Dufseth som prøver seg med jentene sine. 

 

 

Grasrotandelen, NBSK avd Hedmark ønsker gjerne din andel 

NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB AVD HEDMARK 
Org.nr: 993 351 350 
2307 HAMAR 
 



Luciatur, søndag 13. desember 2015 
 

"Team Slaggerudbakken» ønsker velkommen til  

Luciatur søndag den 13. desember kl 1300.  

Plan for dagen: En liten skogstur avsluttet med bålkos på  

bålplassen på Slaggerudbakken.  

 

Her blir det servert gløgg og lussekatter. 

Kle dere etter vær og føre.  

Hjertelig vælkømmin! 

 

 

Bursdagsfeiring på Bokrudstad Hundesenter, Chevy Brumunddøl inviterte 

venner til sin 10 års dag! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Det var ikke så lett å telle alle gjestene som hadde kommet for å feire Chevy, men det var en 23 – 25 

hunder med sine tobeinte som hadde funnet veien til Bokrudstad. En veldig trivelig dag for alle som 

var møtt frem  

 

 

 



Husk handledagen vår den 9. desember 2015, kl 1800 – 1900. 
 

Alexander og Berit inviterer våre medlemmer til en hyggelig handledag hos Anitas hund og katt. 

Denne forretningen har et stort utvalg av fôr, godbiter, aktivitetsleker m.m. samt seler, bånd osv. 

 

Og det beste av alt:   

Vi får 20 % rabatt på alt utenom fôr og tilbudsvarer 

Enkel servering  

 

 

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

 

Julemarsjen 2015, 26. desember 
Vi har i en del år deltatt på Brumunddal Turmarsjforening sin julemarsj. 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 felles stund inne i kafeteriaen. Det er mulighet til å kjøpe kaffe/te/saft og 

noe til. 

Vel møtt til en koselig marsj! 

 

  

Her et bilde fra marsjen i 2014 

  
 



 
 

NBSK avd. Hedmark inviterer til årsmøte  
10. januar 2016 kl 14.00 

 
på Bokrudstad hundesenter 
Adresse: Dalaustvegen 221, 2386 Brumunddal 

 
 Først er vi sammen med hundene en times tid i havninga, og så 

blir det en temadel (Rally lydighet) inne i hallen. 
Så forflytter vi oss inn i hundesenterets møterom og avholder 

vårt årsmøte.  
Synes vi det blir kaldt å ha hundene liggende i bilen er de velkommen til å bli med inn. 

 

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. 

trekning fra våre loddbøker. 

Har dere andre saker som bør behandles på medlemsmøtet, skal 

de sendes til styret innen 5. januar 2016. 

 

FRASIGELSE AV VERV 

Frasigelse av verv må være valgkomiteens leder i hende 

senest 18. desember 2014.  

 

Dette gjøres skriftlig, gjerne på mail til leder av valgkomiteen 

Hans Lars Syversen 

   syversen@bbnett.no 
 

Forslag til nye kandidater sendes til samme adresse. 

 

 

Ask koser seg i vinden på Slettefjell, denne flotte gutten er nesten 10 år gml. 



Geniale godbiter 

Jeg har fått spørsmål om å legge ut en godbitoppskrift som mine hunder var veldig glad i. De 

er enkle å lage, og det blir mange! 

Oppskriftene er lånt fra følgende hjemmeside - http://forskning.no/blogg/hun-om-hund/den-

geniale-godbiten 

Vedkommende som har laget disse godbitene, har også fått de er «godkjent», som hun skriver, 

av fire andre hunder og én hundeernæringsekspert, Øystein Ahlstrøm ved Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet (NMBU). Sistnevnte har riktignok ikke smakt dem, men han går 

god for ingrediensene. 

Konsistensen er perfekt: Myk, men fast. Saftig, men tørr. Frysetesten har de også stått med 

glans.  

Den ene er full av ufordøyelig fiber, som stort sett går rett gjennom hunden. Den har 

jeg derfor lagd særlig med tanke på de som er på slankekur. Den andre er mer fordøyelig. 

Kjøttet varierer du etter hva hunden liker. Og etter hva som passer lommeboka. Selv går jeg 

bananas i kjøledisken når jeg finner kjøttdeig som er nedsatt i pris pga. dato. Av det lager jeg 

en haug med godbiter og putter i fryseren. Bruk gjerne innmat! Lever, nyre, hjerte osv. 

Bærekraftig, sunt og godt. 

Nok prat. På med kokkelua. 

Den lettfordøyelige: 

400 gram oppkvernet kjøtt (Jeg har brukt svinekjøtt med 9 % fett i alle bildene) 

1 egg (Bruk gjerne eggeskallet også. Knus det i en morter) 

2 dl kokt ris  

2 dl havregryn  

2 dl potetmel 

1,5 dl vann 

 

 

 

 

http://forskning.no/blogg/hun-om-hund/den-geniale-godbiten
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Fremgangsmåte 

1: Kna egg og kjøtt godt sammen. 

2: Kna inn havregryn. La stå i 10 minutter. 

3: Kna inn ris. 

 

Bland alt skikkelig godt 

4: Lag jevning av potetmel og vann.(Jeg pleier å riste løs på et syltetøyglass). Hell over 

deigen. Bland godt! (Alt dette må skje ganske raskt) 

5: Har du stavmixer eller i kjøkkenmaskin, kjør deigen en rask runde med den. Eller kna enda 

litt mer. 

Steking: 

6: Legg deigen over i en mikrobølgeovnfast form. 

7: Stek i 17 min. på 700 watt. (Du kan gi ovnen ett minutts pause etter 10 min.) 

8: Snu kaka på hodet, og la den avkjøles på rist. Viktig! 

Det er mulig å bruke vanlig stekeovn, men den får ikke den samme gummiaktige konsistensen 

som i mikrobølgeovn. Legg isåfall deigen i en spingform og stek midt i ovnen i 175 °C i ca. 

35 min. 

 

 

Lar du bitene bli liggende i friluft, tørker de inn etter et døgn.  

 

Avkjøl på rist 

Hvis du deler den i ønskelige biter mens den fremdeles er litt varm, 

og legger bitene på kjøkkenpapir e.l., får de raskt skorpe på alle 

kanter. Praktisk hvis du vil ha dem direkte i lomma. Men du får 

fine og tørre biter hvis du venter også. Alle bildene er tatt av biter 

som er kuttet opp etter at kaka har ligget et døgn i kjøleskap. 

 

http://forskning.no/sites/forskning.no/files/styles/full_width/public/ferdig_0.jpg?itok=_3QCou_5
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 Etter en natt i kjøleskap 

 Den fiberrike: 

400 gram oppkvernet kjøtt 

1 egg (Bruk gjerne eggeskallet også. Knus det i en morter) 

2, 5 dl hvetekli 

2 dl potetmel 

1,5 dl vann 

 

Fiberrik 

Fremgangsmåte 

1: Kna egg og kjøtt godt sammen. 

2: Kna inn kli. La stå i 10 minutter. 

3: Følg f.o.m. punkt 4 over. 

Begge oppskriftene tåler fint kreative justeringer. Egentlig kan du ikke gjøre noe galt så lenge 

du husker potetmel. Det er det som holder hele greia så godt sammen. Raspa gulrøtter 

fungerer finfint. Bare pass på å ikke tilsette mye våte ting. Jeg prøvde to kokte poteter i 

oppskriften med kli. Det var suksess, men da måtte jeg tørke bitene litt i stekeovnen etterpå. 

Prøv deg fram! 
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Bilder fra noen av høstens aktiviteter 
 

Avdelingstur til Hugasyn, Valdres.  
Avdelingen hadde en meget koselig tur til Hugasyn hyttegrend siste helgen i august. Vi har vært 21 

personer med stort og smått, og 17 hunder som har bodd på hyttene/camp.vogn. De første kom 

onsdag, noen kom på torsdag og de siste kom fredag ettermiddag. 

Det ble tur på Slettefjell både fredag og lørdag, og på ettermiddagen var det mulighet til å prøve seg 

på litt rallylydighet for de som hadde lyst. Virket som om det falt i smak. 

 

Om kvelden var det felles grilling og sosialt samvær. 

 

Søndag var det hjemreise, og da valgte noen av oss å stoppe i Sjoadalen og gikk Hulderstigen. 

 

En glad gjeng fra fredagens tur, Slettefjell 

 

Grillplassen vår hadde en nydelig utsikt, her hadde vi mange timer med kos på kvelden. Ikke noe å si på 

stemningen som dere kan se. 

 



 

Her er et bilde fra lørdagens tur, det var et flott syn med alle tricolorene på fjellet 

 

  

Da det ble kjølig ute, flyttet vi oss inn på hyttene. De var romslige og rommet alle. 

Snø er alltid populært   

 



Rosa sløyfe markering – 11. oktober 
Turen gikk fra Sillongen, Toten og til Stenberg. 18 hunder og enda flere tobeinta var med. 

En koselig tur i fine omgivelser. 

 

Og det beste av alt, vi fikk inn 1.064 kr til Kreftforeningens Rosa sløyfe aksjon! 

 

Her er gjengen som var med på markeringen vår, samt fotografen da 

    

Øystein, Kompis, Munti, Pippin og Anne Koselig sted å spise nisten vi hadde med oss 



Tjuvåskampen, 20.09.15 
 

        

Nydelig utsikt 

 

Her der det «guttene» til Anne som koser seg 

 



Avdelingstur i Ottestad, 35.10.15 
 

 

Lang lang rekke…… 

 

 

Mat må man ha 



Til:  

 

 

 

 

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? 

Sjekk/endre adressen din på min side hos NKK  

 

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   

    

 

Dino koser seg på tur med damene. Ekstra synlige med refleksvest pga jakt i området. 


