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Besøk vår hjemmeside: 

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

eller fb-side NBSK avd. Hedmark/Oppland 

  

Kompis koser seg en vinterdag i skogen 
sammen med far 

Fotograf Øystein Pettersen 



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. 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 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 
 

Velkommen 2016, vi ønsker at du skal være et flott år med mange 
hyggelige overraskelser!  
 
Vi håper på nok et aktivt år i avdelingen, og at vi (styret) med deres 
hjelp klarer å finne aktiviteter som dere ønsker å delta på. 
 
Det er to store endringer som vil skje i 2016 som det er viktig å informere om, og det er; 
 
 

     Endring av rutiner! Dette vil være det siste ordinære 
     bladet som blir sendt  ut som papirversjon til alle våre 
     medlemmer.  
 

Det ble vedtatt på årsmøtet at kostnadene til å kopiere og sende bladet gratis ut til våre 
medlemmer tærer såpass hardt på avdelingens midler, at vi heretter kun kommer til å legge 
ut Bernerpo(s)ten i sin helhet på avdelingens nettside  

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

Da kan medlemmene selv velge om de vil printe det ut eller lese det elektronisk. 

Er det noen som fortsatt ønsker papirutgaven hjem i postkassen 4 ganger pr. år lar dette seg 
fortsatt gjøre mot en avgift på kr 100,- pr. år. De som ønsker dette sender 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. For å få til dette, må jeg be om at de som ikke 
mottar en «testmail» fra meg i løpet av uke 7, om å sende meg mailadressen sin slik at dere 
kommer inn på mail-listen med rett adresse. 

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).  

 

 

       Endret tidspunkt og nytt sted! 

      Norsk Kennelklubb arrangerer en todagers  
      utstilling på Hamar i august 2016. Berner’n skal 
      vises på lørdag 13.august.  

  

Bernerpo(s)ten 

Moelvutstillingen 
2016 

mailto:twettr@online.no%20%20eller%20turid.wettre@hedmark.org


Med tanke på at vi kanskje ville få flere påmeldte til vår egen rasespesial om vi la den til 
søndag 14. august, ble denne datoen valgt for Moelvutstillingen 2016.  

Som om ikke dette var nok…..   Rasespesialen blir ikke arrangert ved Moelvhallen som 
tidligere år pga. et pågående bygningsarbeid ved hallen. I 2016 blir vår rasespesial avholdt 
på Nes ungdomsskole, Stavsjø. Merk av i kalenderen allerede nå! 

Som dere vil se av årsmøtepapirene, takket vi av Ronny Palerud Larsen på årsmøtet. Inn i det 
ledige vervet som varamedlem kom Steinar Skyrud. Steinar har vært lenge med i avdelingen 
og sittet i avdelingsstyret tidligere, så han vil være kjent for de fleste av dere. 

Komplette årsmøtepapirer vil følge i dette bladet. 

Det nye styret hadde sitt første møte 28. januar, og her ble bl.a. sakene til det kommende 
Samarbeidsutvalget drøftet. Leder med styremedlem/kasserer som observatør møter. 

I tillegg ble vi enige om noen aktiviteter som vi ønsker å presentere i dette nummeret av 
Bernerpo(s)ten. 

Til slutt vil jeg runde av med en liten påminnelse….. REFLEKS! 

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

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.

 



Presentasjon av styret 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder – Turid Wettre heter jeg og sitter som leder av 
avdelingen. Fikk min første egne hund i 1975, og min 
første berner i 1994. Dvs at mine nåværende 
bernerjenter er nr 5 og 6 i rekken. 

Med den første berner’n kom også styrevervene. Kun 
hatt et par års pause siden 1994. Det må vel si litt om 
at det faktisk er gøy å jobbe for denne gjengen (avd. 
vår). Noen utfordringer har vi, men slik skal det være.  

Bor på Hjellum sammen med bernerfrøknene Mie 
Snuttgurka (f. 24.01.14) og Everlasting Love (f. 
07.03.2014).  

Styremedlem/kasserer –  Bente M. Østmo heter jeg, og er 
inne i mitt andre år i avd.styret. 
 
I 2010 flyttet jeg til Flisa med min første Berner, Aroz. Da 
han dessverre fikk aggressiv lymfekreft året etter, måtte 
han avlives. Men det tok ikke lang tid før min vakre 
Hubbabubba's Pepsi Max kom til meg som 
omplasseringshund!  
 
Pepsi (snart 4 år), Trond og jeg bor fremdeles på Flisa.  
Jobber med lønn og regnskap, og var dermed en utsatt 
kandidat da avdelingen trengte en kasserer  

Styremedlem/nestleder - Stine J. Skaug bor i 
Brumunddal. Gift med Morten og har sønnen 
Lillebjørn, og stebarna Martin og Sandra.  

Vi har to bernertisper,  Chevy og Rueda.   

Utdannet sykepleier og arbeider på Næs. Er også 
Tupperwarekonsulent.   

 



  

 

 

 

 

 

 

Styremedlem/sekretær – Anne Martha Botten 

Bor på Ilseng med samboer, 2 tenåringer og selvfølgelig 
Zelda, snart 3 år. 

Jeg har hatt Berner Sennen for mange år siden og syntes 
nå det var på høy tid å bli hundeeier igjen. Zelda er 
berner med litt border i.  

Det vi liker best, er lange turer i skogen og Rally-
lydighet.  

 

Styremedlem – Anita Enget Bjørnstad   

Gift med Erlend, 3 barn, arbeider som sjukepleier i Ringsaker 
kommer og har berner’n Martha i Farta…. og ingen skal si at den 
lille damen ikke lever opp til navnet sitt. Martha blir tre år i mai 
2016. 

Tidligere har det vært golden og labrador i heimen, men når vi 
skulle ha ny hund så ble det altså en berner. Ser ikke bort i fra at 
vi har blitt «litt» påvirket av Stine J. Skaug  (en god kollega og 
venninne) når det gjelder valg av hunderase     

 

 Varamedlem –  Kari T. Woldengen 

Bor i Brumunddal med samboer Ståle, sønnen Tor Håkon 
og Bernie. Han er vår andre berner. 
 
Regner jeg med barndomshjemmet og hundeholder der, 
så har jeg hatt Berner i 17 år. Trives med å være med 
avdelingen på arrangementene og synes vi er heldige 
som har et så godt og aktivt miljø. 
  
 

Varamedlem Steinar Skyrud født 1949, enkemann 
har to barn og fire barnebarn. 

Har min tredje Berner, Eldorado som blir to år i mars. 

Jeg er nå pensjonert etter 32 år i olja. 

Har vært innom avdelingsstyret tidligere, da som 
sekretær. 

 



 

Årsmøteprotokoll  

Årsmøte 2015 avd. Hedmark 

10. januar 2016 på Bokrudstad Hundesenter, kl 14.00 

 

 

Sak 1. Innkalling: Godkjent av årsmøtet, 15 fremmøtte hvorav 14 stemmeberettigete. 

 

Sak 2.  Saksliste: Godkjent av årsmøtet 

 

Sak 3. Konstituering: Møteleder/ordstyrer: Turid Wettre 

                            Møtesekretær: Anne Martha Botten 

                                        Underskrive protokoll fra møtet: Gro Andersen og Øyvind Svenningsen 

 

Sak 4. Årsberetningen: Ble lest opp og godkjent med en liten korrigering av hvor vi gikk på            
        Bernese Wordwide walk.       

 

Sak 5. Aktivitetsplan 2016: Ble gjennomgått og godkjent. Nytt for året er julemarkering i 
               sentrum. Detaljer bestemmes senere.    

 

Sak 6. Regnskap: Regnskapet var ikke ferdigstilt pga sykdom. Årsmøtet er forelagt  
         foreløpige tall og godkjenner regnskapet under forutsetning av at det 
                     godkjennes av revisor. Foreløpige tall viser at vi har økt beholdningen noe 
                     og ikke tæret på oppsparte midler. 

Sak 7. Innkomne forslag: 

   Skal vi, som en av få, fortsette å sende ut infobladet vårt «Bernerpo(s)ten»,     
   på papir gratis til medlemmene? Eller skal vi kun ha det i digital form?      



   Årsmøtet ble enig om at Nr.1 2016 skal sendes ut i papirform som før og at 
               det der informeres om at de som fortsatt ønsker papirutgaven i posten kan få 
   det mot å betale f. eks 100 kr for 4 utgaver. 

   Saken vurderes på nytt om et år da vi ser responsen. 

 

Sak 8. Valg: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent.     

  Leder    Turid Wettre   (gjenvalg for 2 år) 

  Styremedlem (nestleder) Stine J. Skaug   (ikke på valg) 

  Styremedlem (kasserer) Bente M. Østmo  (ikke på valg) 

  Styremedlem (sekretær) Anne Martha Botten  (gjenvalg for 2 år) 

  Styremedlem   Anita Bjørnstad Enget  (gjenvalg for 2 år) 

  Varamedlem   Steinar Skyrud   (ny, velges for 1 år) 

  Varamedlem   Kari Woldengen  (gjenvalg for 1 år) 

   

  Revisor   Kristoffer Skjøstad  (gjenvalg for 1 år) 

  Valgkomite   Hans Lars Syversen  (ikke på valg) 

      Ole Staff   (ikke på valg) 

  Repr. til S.U   Leder med nestleder som vara 

  Kontaktperson NKK  Leder 

 

   

 

  Møtet hevet kl 14.50   Referent: Anne Martha Botten 

 

 

 

 

 

Gro Andersen                                                    Øyvind Svenningsen 
 



 

 Årsmøte 2015 avd. Hedmark 

10. januar 2016 på Bokrudstad hundesenter, kl 1400 

(Minner om at vi møtes med hunder for en time ute i hamninga før møtet, dvs kl 11.30, og en liten stund inne i 

hallen i etterkant.  Tema for halltreningen er rallylydighet) 

Sak 1. Innkalling   

 

Sak 2. Saksliste  

 

Sak 3. Konstituering 

 Møteleder / ordstyrer:   

 Møtesekretær:   

 Underskrive protokoll fra møtet:   

 

Sak 4. Årsberetning 2015   

 

Sak 5. Aktivitetsplan for 2016   

 

Sak 6. Regnskapet for 2015   

 

Sak 7. Innkomne saker – Det er meldt inn en sak til behandling fra et av våre 

medlemmer. 

 Det ser nå ut til at vi har fått en web-side som virker utmerket og vi har funnet 

 en god måte å legge ut Bernerpo(s)ten på her. 

 For å spare en betydelig portoutgift foreslår jeg at hvert medlem leser evt 

 skriver ut Bernerpo(s)ten fra web-siden selv. 

 Hvis noen medlemmer ønsker papirutgave i posten betaler disse de faktiske 

 utgifter for dette. (Porto + trykkekost) 

 Med utgangspunkt i medlemstall fra årsberetning 2014 får vi følgende 

 besparelse ved å gjøre dette: 

                                Porto kr 16,- pr blad 78 medlemmer kr 1248,- pr utsendelse. 

                                Vanligvis 4 blad pr år som gir kr 4992,- i portobesparelse. 

 



I tillegg sparer vi utgifter til trykking samt en god del jobb for den/de som setter 
 sammen bladet. 

 

 Beløpet er kanskje ikke veldig stort , men for en klubb med begrensede  
 inntekter er det vel betydelig, 

  
 
Sak 8. Valg 
 Valgkomiteens innstilling følger innkallingen som eget vedlegg.  
 
 
Vel møtt! 
 

 Etter årsmøtet vil det bli et kort medlemsmøte med bl.a. trekning fra våre 
basarbøker. 

 
 Enkel servering. 
 

 
 
 

 
Poppi og Love i farta   

Fotograf er Frode Langdalen 
 
 

  



 

 

 

NBSK. Avd Hedmark 

Årsberetning 2015 

 

Styret har i perioden bestått av: 

Leder                                   Turid Wettre 
Styremedl. (nestleder)     Stine J. Skaug 
Styremedl. (kasserer)       Bente M. Østmo 
Styremedl. (sekretær)      Anne Martha Botten 
Styremedlem                     Anita Bjørnstad Enget 
Varamedlem                      Ronny Palerud Larsen 
Varamedlem                      Kari Woldengen 
 

Avdelingens medlemmer 

Medlemsantallet for avdelingen i 2015 har vært 74 klubbmedlemmer og 6 
husstandsmedlemmer. 

Dette er en liten nedgang siden 2013, da var vi 79 klubbmedlemmer og 8 
husstandsmedlemmer, og 78 klubbmedlemmer og 7 husstandsmedlemmer i 2014. Som vi 
ser så er det en liten nedgang i antall medlemmer. 

Aktiviteter 

Det har i perioden vært innkalt til 4 styremøter. I tillegg har styret avklart enkeltsaker pr mail 
og via chat. Det er opprettet en egen gruppe for styret på messenger. Det siste gjør 
kommunikasjonen enkel og «på direkten». 

Vi har avholdt 2 medlemsmøter. Det første rett etter årsmøtet 11. januar 2015 og det andre 
26. september hvor tema var pelsstell. I tillegg ble sakslisten for høstens SU gjennomgått. 
Begge medlemsmøtene ble avholdt på Bokrudstad. 

Turid Wettre (leder) og Bente M. Østmo (styremedlem/kasserer) møtte på begge SU-møtene 
til NBSK (vår og høst) 

 

 



 

Medlemsfest 

14. mars avholdt vi medlemsfest på Bokrudstad Hundesenter. Som tidligere år hadde vi en 
liten kurvfest hvor alle hadde med seg litt hver til felles koldtbord. Det er alltid like hyggelig å 
møtes slik.  

 

Miljøtreninger på Bokrudstad 

Vi har hatt totalt 16 treff på Bokrudstad i løpet av 2015. I vinterhalvåret har vi stort sett vært 
ute i hamninga en time før vi går inn i hallen for miljøtrening. Andre ganger har vi møttes 
noen ettermiddager for bare å være i hamninga på våren og høsten.  

I pausene er det kaffe, kaker og litt hyggelig prat om det meste. Vi har også hatt loddsalg 
med trekninger samme dag .  

Det er mange som trives på disse treffene, og oppmøtet er som regel bra. 

Den 3. mai hadde vi gjort litt mer ut av treffet. I strålende sol fyrte vi opp grillen, og  
avdelingen spanderte pølser med tilbehør. Antallet hunder denne dagen var 25, og omtrent 
det samme antall tobeinte. 

 

Fellesturer 

Når vi har treffene på hundesenteret, så blir det ikke like mange fellesturer i løpet av året. I 
2015 arrangerte vi 6 fellesturer på helg, foruten de turene som ble på samlingen vår i 
Valdres. Disse var på ulike steder, Åsvang (2 stk), Moelv, Toten (2 stk) og Ottestad. Lengden 
på turene har variert, men alltid med en hyggelig rast.   

Vi hadde også satt opp en Rosa sløyfe markering i 2015. Den var en av våre to turer på 
Toten. I år var det bedre vær en i 2014, noe som også førte til at flere medlemmer møtte 
opp. Vi var ca 16 personer som deltok. Vi fikk inn kr 1.064,- som ble gitt til Rosa Sløyfe 
aksjonen.   

En av turene i Åsvang var en Luciamarkering. Her ble det servert gløgg og nybakte 
lussekatter på bålplassen ved Slaggerudbakken etter en fin runde i nærområdet.  

 

Bernese Worldwide Walk 19. april 

Dette er et verdensomspennende arrangement hvor alle i hele verden går tur sammen med 
bernervenner denne dagen. Oppmøtested var på Koigen, Hamar. 

I år var det strålende sol, og turen gikk først langs strandpromenaden på Koigen, gjennom 
gågata i Hamar og opp til Hamar park ved Fylkeshuset hvor vi koste oss med kaffe, te og 
gode hjembakte kaker. 



På denne turen var vi 30 bernere, 4 hunder av andre raser og 40 personer. Vi fikk markert 
oss i bybildet, og fikk mye koselig respons på vår vandring. 

Hamar hundefestival 

Avdelingen var også representert med stand på Hamar hundefestival. Her viste vi frem noen 
av bruksområdene til bernern, samt hadde med noen klappehunder. Bl.a. viste Dorthe (en av 
hundene til Dufseth) frem sin nye Røde kors vest som viste at hun var en godkjent 
besøkshund. 

 

Handledag 

I 2015 hadde vi 2 handledager, en i mai og en i desember, hvor vi var invitert til 
medlemshandel hos «Anitas Hund og Katt». Butikken har et stort utvalg i utstyr og andre 
varer. På disse kveldene får vi også litt ekstra prosenter på det meste av det vi kjøper.  

Det er alltid god stemning på disse handledagene, hvor de holder åpent kun for oss en times 
tid på kvelden. Her serveres det kaffe/brus og noe å bite i. 

 

Sommeravslutning 

I år var sommeravslutningen hjemme hos Steinar Skyrud. Nydelig vær, og det ble trangt på 
terrassen i Karudvegen. 19 hunder, samme antall tobeinte og en katt med nerver av stål. 

Det ble grillet og vi fikk servert hjemmebakte kaker som Steinar og Ann Kristin overrasket oss 
med. I tillegg hadde vi også her litt loddsalg. 

 

Utstilling 

1. august arrangerte vi Moelvutstillingen, nr 21 i rekken. Dommer var svenske Petra 
Högberg. Det var 62 påmeldte hunder og 14 valper. Det var 5 som deltok i barn og hund.  

Litt hektisk på morgen, men når kl var 9 hadde vi alt under kontroll. Været i år var på vår 
side, og vi hadde godt med mannskap til å fylle de forskjellige oppgavene. Under slike 
forutsetninger er det gøy å være arrangør! 

I år hadde vi godt om premier da vi også hadde deltakerpremie til alle hundene i tillegg til 
deltakerpremier til utstillerne. 

 

Weekendtur til Hugasyn hyttegrend, Valdres 

Den 28. – 30. august var vi en gjeng på 21 personer og 17 hunder som reiste opp til Hugasyn 
hyttegrend i Valdres.  Det var en meget hyggelig helg. Flotte turer på Slettefjell både fredag 
og lørdag. På ettermiddagene ble det muligheter for å prøve litt rallylydighet og noen 
agilityhindre for de som ønsket dette. 



Det var felles grilling både fredag og lørdag, og maken til utsikt som vi hadde når grillmaten 
ble fortært skal man lete lenge etter. 

Store fine hytter hvor hundene var velkommen inn. De rommet også alle de tobeinte når det 
begynte å bli kjølig å sitte ute. 

 

 2. dags julemarsj 

Det har blitt en tradisjon at bernerklubben møtes i Brumunddal 2. juledag for å gå turmarsj 
sammen. 12 personer og 18 hunder, fordelt på 8 bernere og 10 «bernerwannabe» (gikk 
løypen på 5 km). Underveis fikk vi servert klementiner, gløgg og pepperkaker. For de som 
betalte kontingent vanket det også fine medaljer. 

 

Utsendelser/avd.nytt etc 

Det har blitt sendt ut 4 nummer av vårt infoblad «Bernerpo(s)ten» samt en egen forsending 
med årsmøtepapirer til våre medlemmer. 

Avdelingsnytt har blitt levert til hvert nummer av «Berner’n». 

E-post har også blitt sendt ut for å minne om aktiviteter, gi informasjon fra hovedstyret og 
NKK region Hedmark/Oppland. 

Facebooksiden vår blir brukt aktivt til informasjon om aktiviteter og videre bilder fra disse i 
etterkant. 

 

Regnskap 

Henviser til egen gjennomgang av regnskapet i løpet av årsmøtet. 

 

Avslutning 

Det har vært et år med mange aktiviteter og mye sosialt fellesskap, og som leder for 
avdelingen vil jeg rette en stor takk til alle de som har deltatt på våre arrangementer. Og ikke 
minst stilt opp på dugnadene med tanke på utstillingene, ikke minst vår egen Moelvutstilling.  

Vi håper at den gode trenden også fortsetter i 2016.   

  

  



       Norsk Berner Sennenhundklubb 
       NBSK avd. Hedmark 

 

AKTIVITETSPLAN 2016 

 

Tid Aktivitet Ansvarlige 

2016 4 Nummer av vårt medlemsblad “Bernerpo(s)ten 
samt avd.nytt til Berner’n 

Leder/sekretær 

2016 Fellesturer Styret m/ hjelp av medl. 
etter avtale 

 2016 Medlemsfest   Styret 

23./24. april 
2016 

Bernese Friends – Worldwide Walk Styret   

2016 Miljøtreninger gjennom året – noen av disse vil bli 
avholdt på Bokrudstad Hundesenter, andre ute på 
avtalte steder. Div. tema om ønskelig 

Leder og andre etter avtale   

2016 2 – 3 stk medlemsmøter   Styret 

Sommer/høst 
2016 

Weekendtreff/fjelltur (Hugasyn hyttegrend,Valdres?) Styret   

2016 Dugnad  - avventer instruks fra hovedstyret, gjelder 
vanligvis 2 utstillinger (Leto og Pinsetreffet) 

Alle 

Slutten av 
juni 2016 

Sommeravslutning Styret m/ hjelp av medl. 
etter avtale 

 Moelvutstillingen, (avholdes på  Nes ungd.skole)  Styret m/ hjelp av medl. 
etter avtale 

Okt. 2016 Rosa sløyfe markering Styret 

Juni/des 
2016 

Handledag hos Anitas hund og katt Alle 

Desember 
2016 

Julemarkering i sentrum Alle 

26. desember 
2016 

Julemarsjen i Brumunddal Alle 

2016 Deltakelse på SU-møter Styret 

Januar 2017 Årsmøte Styret 

 

Styret ber om fullmakt til å komplettere aktivitetsplanen gjennom året 2016. 

 

 

  

14. aug. 16 

2014 



  

REGNSKAP FOR NBSK avd. Hedmark 2015                                  

31.12.2014                

Omløpsmidler                

Saldo bank og kontanter                

Kasse kr 3602,00          

Brukskonto kr 3778,61          
Servicekonto kr 17584,88          
Sparekonto kr 34266,72          

Andre omløpsmidler 

Utstyr / Innventar 
kr 3640,00          

Gjeld (kortsiktig) k 0,00          

Beholdning 31.12.2014 kr 62872,21          

  Inntekter   Utgifter   Resultat  

      

kr. 

       
Møter / treff / loddsalg (ikke Moelvutst) kr. 9 234,32   6 653,00 kr. 2 581,32  
Porto / infoskriv kr. 0,00 kr. 9 000,00 kr. -9 000,00  
Grasrotandel kr. 4 611,00 kr. 0,00 kr. 4 611,00  
Gebyr / renter kr. 100,00 kr. 330,00 kr. -230,00  
Div admin og representasjon kr. 0,00 kr. 8 282,00 kr. -8 282,00  
Overføring fra NKK. Momsrefusjon m.m.? kr. 3 693,00 kr. 0,00 kr. 3 693,00  
Moelvutstillingen kr. 32 375,00 kr. 17 836,00 kr. 14 

539,00 
 

  kr. 50 013,32 kr. 42 101,00 kr. 7 912,32  
           
kr.   kr. 7 912,32  

Sum 
Driftsoverskudd før avskrivinger 

 

Avskrivinger kr.   kr 2 000,00 (rest 1640 kr) 

Driftsoverskudd kr 
5 912,32  

31.12.2015    

Omløpsmidler   
Saldo bank og kontanter   
Kasse kr 3958,00 

Brukskonto kr 7896,81 
Servicekonto kr 14558,00 

Sparekonto kr 40731,72 

Andre omløpsmidler   

Utstyr / Innventar kr 1640,00 

Gjeld kr 0,00 

Beholdning 31.12.2015 kr 68784,53 

Kontroll     

Beholdning 31.12.2014 kr 62872,21 
Beholdning 31.12.2015 kr 68784,53 

Endret beholdning (Driftsoverskudd) kr 5912,32 

                
                



Revisjonsberetning 24.01.2016 

 

Regnskapet for NBSK avd. Hedmark 2015. 

 

Bilagene er greit ført og bilagspermen framstår ryddig. 

 

Kasse var talt opp og bankutskrifter dokumenterte beholdning på de forskjellige bankkontoer. 

 

Det er foretatt stikkprøver av bilag. Det var noe mangelfullt førte bilag i forhold til kasse, men 

kassen inneholdt større beløp enn dokumentert. 

 

Det er kontrollert at kontoutskrifter er i samsvar med regnskapet. 

Regnskapet viser et driftsoverskudd på 5912,32 kr etter avskrivninger 

Avdelingen drives fortsatt med kontrollert økonomi og har ca 67 000 kr i kontanter og 
bankinnskudd. Det er omtrent samme nivå som for 10 år siden 

 

Forbedringsområder ang regnskap: Det meste av kjøp skjer via kort og det er da lett å 

dokumentere utgifter. Revisor savner noe mer dokumentasjon på kontanthandtering av 

penger. Det gjelder både inn og ut av kasse, samt overførte penger til konto fra kontanter 

tatt inn på møter og treff. Det vil gjøre det mye lettere å analysere det økonomiske 

resultatet. 

 

Revisor for NBSK avd. Hedmark 

 

………………………………………. 

Kristoffer Skjøstad 
  



Valgkomiteen innstilling: 

Innen fristen hadde følgende personer sagt fra seg ønske om gjenvalg: 

 Ronny Palerud Larsen, varamedlem 

  

Valgkomitéen fremmer følgende innstilling: 

 

Leder    Turid Wettre  (gjenvalg for 2 år) 
Styremedlem (nestleder) Stine J. Skaug  (ikke på valg) 
Styremedlem (kasserer) Bente M. Østmo (ikke på valg) 
Styremedlem (sekretær) Anne Martha Botten (gjenvalg for 2 år) 
Styremedlem   Anita Bjørnstad Enget (gjenvalg for 2 år) 
Varamedlem   Steinar Skyrud  (ny, velges for 1 år) 
Varamedlem   Kari Woldengen (gjenvalg,velges for 1 år) 
Revisor    Kristoffer Skjøstad (gjenvalg for 1 år) 
 

Valgkomité    Hans Lars Syversen (ikke på valg) 
    Ole Staff  (ikke på valg) 
 
Repr. til Samarb.utv.  Leder med nestleder som vara 
 
Kontaktperson NKK  Leder 
 
 
Alle kandidater er forespurt, og har takket ja til å stille til valg. 
 
Styret står fritt til å knytte til seg personer til ulike arbeidsoppgaver igjennom året. Dette være seg 
f.eks. Moelvutstillingen og evt. andre større arrangementer.  
 
Gaupen, 26. desember 2015 
 
Hans Lars Syversen    Ole Staff 
leder      medlem 
valgkomitéen     valgkomitéen  
 

 

 

 

 



 

 

Medlemsmøte nr. 1, 10.01.16 kl 15.00 

På Bokrudstad Hundesenter 

 

Etter først å ha hatt treff i hamninga, rallytrening i hallen og avholdt årsmøte for 2015, avholdt vi et 
kort medlemsmøte.  

Avdelingen hadde ikke mottatt sakspapirer for vårens SU-møte ennå, så vi fikk ikke diskutert noen av 
de sakene. 

Det var ikke meldt inn noen saker til medlemsmøtet. Men vi fikk tilbakemelding på at medlemmene 
syns vi tilbyr gode og varierte aktiviteter og at avdelingen er veldrevet. Alltid trivelig med ros!  

Det ble også servert kaffe og kaker underveis. 

Vi solgte lynlodd med påfølgende trekning av mange premier, 2 blokker a 100 lodd, a 5 kr loddet; 
inntekt kr 1000,-. 

Vi foretok trekning av basarbøkene, 2 bøker a 500 lodd, a 2 kr loddet; inntekt kr 2000,-. 

 

Vi hadde mange flotte gevinster som ventet på nye eiere  



Trekningsliste basarbøkene 2015: 
Bok nr premie   navn 
2 408 drikkeflaske  Ove Bjørnstad 
1 326 lue   Arak 
2     2 lue    Oddvar Dufseth 
1 241 halsbånd  Chevy 
2 162 fleecejakke  Timon 
2 174 ost og kjeks  Gunvor Mariendal 
2 135 Royal Canin for  Pepsi 
1 252 Frolic   Pippin 
1 488 lue   Lillebjørn Skaug 
1 130 turpakke  Elisabeth Limuseth 
1 186 bokse-sett  Pepsi 
1 436 lue   Ronny P. Larsen 
2 178 springer  Gunvor Mariendal 
1 139 hengekøye  Roy Øverstad 
2 338 turpakke  Chevy og Rueda 
1 208 lue   Johannes Skjølås 
2 472 termokanne  Familien Skaug 
2 335 gavekort Krem.huset Eyvind Enget 
1 122 lue   Bernie 
1 192 vannkaraffel  Pepsi 
2 415 kaffemaskin  Eldorado 
2 475 Velkommen-elg  Familien Skaug 
1 422 matskålstativ  Pippin 
2 60 hundeseng  Pepsi  
 
 
Møtet hevet kl 15.30.                                                                              Ref. Anne Martha Botten 

Bilder fra dagens treff, ute og inne 
 

     

 

 



Nye hundetreff på Bokrudstad hundesenter 
 

  14. februar 2016 
 28. februar 2016 
 20. mars 2016 
   3. april 2016 

 
Vi starter ute i hamninga kl 11.30, den er da reservert for våre medlemmer. Så forflytter vi oss 
inn i hallen kl 12.30 og har miljøtreninger med og uten «tema» frem til kl 1400. En liten 
kaffepause bevilger vi oss også her. 
 
Tisper som løper kan dessverre ikke være med på denne treningen. 
 
Treningsavgift kr 50 pr. ekvipasje. 
 

    
 
 

 
 



Fellestur 

Lyst på en liten måneskinnstur? 
 

22. februar er det fullmåne, og har du/dere lyst på en liten  
kveldstur så møt opp ved fotballbanen på Hjellum, Black River Park, kl 1900. 
Ta gjerne med hodelykt. 
 
Litt varmt på termosen og noe godt å spise kan være lurt å ha i sekken.  
Vi tar vi en liten rast under veis. Lager gjerne et lite bål også om det 
 er stemning for det (fint om alle tar med en liten vedpinne eller to).  
 

Turansvarlig er Turid Wettre, tlf 907 78 192. 

 

 

  

 

 

Gevinster til tombola en 
 

 

 

Gavepremier 
Er det noen som ønsker å gi gavepremier til spesialen, vennligst meld inn dette til Turid Wettre 
(twettr@online.no) . Skriv hvilken klasse, kjønn, premiering dere ønsker å gi til slik at vi får dette med 
i utstillingskatalogen. 

 

  

  

Vi trenger flere gevinster til tombolaen på vår rasespesial. 

Er det noen som har noe å bidra med, meld dette inn til Stine J. Skaug (mail stinebrr@hotmail.com) eller 
Turid Wettre (mail twettr@online.no) 

På forhånd takk for hjelpen! 

 

 

mailto:twettr@online.no
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SETT AV DATOEN TIL BERNESE WORLDWIDE WALK 2016 
 

Datoen for BERNESE WORLDWIDE WALK 2016 er i år satt til 23. og 24. april. For å gi enda flere 
mulighet til å delta så er det nå satt av to dager, hvor man kan velge seg en. 

Dette er samme helgen som dobbeltutstillingen i Letohallen, men da vi har mange medlemmer som 
ikke er aktive på utstillingsfronten har vi valgt å legge Bernese Worldwide Walk til den dagen hvor 
NBSK ikke er arrangør.  

Vi møtes på Skibladnerbrygga, Hamar, kl 12.00 den 23. april 2016. 
 
Det blir en felles tur igjennom gågata og nærmiljøet av sentrum før vi får litt felles hygge med 
bevertning i paviljongen i parken ved Fylkeshuset.  

Fint om de som har mulighet til å stille med kake gir beskjed til noen i styret om dette i forkant. 

Bildene er fra BWWW i 2015 

 

 

 

 



Ny avdelingstur til Hugasyn hyttegrend, Valdres, i august 
  

 

Det blir ny tur til Hugasyn hyttegrend helgen 19. – 21. august. 

De som vet de ønsker å delta bør melde i fra til meg (Turid) så snart som mulig med tanke på 
å reservere hytter.  

Det vil som forrige gang være plass til et par campingvogner/biler (m/strømuttak). 

Jo flere vi blir, jo hyggeligere får vi det  Det vil også være mulighet til å reise opp tidligere i 
uken for et lengre opphold. 
 
En mer fullstendig invitasjon vil komme, men sett av helgen allerede nå! 

 

 

Fra grillplassen vår. I bakgrunnen ser dere  Gjengen ute på tur på Slettefjell. 

Grøntområdet som vi prøvde oss på litt  Fint å gå for to- og firebente. 

rallylydighet 

 



Vi inviterer til kurvfest 
 

Avdelingen inviterer til kurvfest i festsalen på Lovisenberg skole 9. april 2016 kl 1900. 

Lovisenberg skole har adr. Frognervegen 105, 2322 Ridabu. Festsalen har inngang i 
kortenden av gymsalen. 

En «kurvfest» vil si at alle tar med seg litt til fellesbordet . Hver og en tar med det man selv 
ønsker å drikke i løpet av kvelden. Kaffe/te holder avdelingen. Ikke glem at vi trenger noen 
gode kaker til kaffen  

For at vi skal få mest mulig variasjon av matretter, ber vi om at dere melder inn til Turid 
Wettre på mail (twettr@online.no) eller via SMS (907 78 192) om hva dere ønsker å ta med 
til bordet innen 31. mars 2016, samtidig med påmeldingen.  

Håper at dette er noe som kan falle i smak for medlemmene våre, og vi ønsker dere 
velkommen til en hyggelig kveld! 

Nytt av året! Alle tar med seg en liten verdi ca 20 kr.    

  

 

 

 

  

 

Et par bilder fra kurvfesten i 2015 og 
litt av hva den hadde å by på  

mailto:twettr@online.no


Skal du på fjellet i påsken? 
 

Punktene er utarbeidet i forbindelse med Mattilsynet sin satsing 
på dyrevelferd for kjæledyr.  

Ti fjellvettregler for hunden 

1. Vis respekt for sola 
Hunder kan også bli snøblinde dersom de utsettes for sterk sol og UV-stråling. 

2. Se opp for solbrenthet 
Hunder kan bli solbrente, og tynnpelsede raser er mer utsatt enn andre. Ører og nese er 
særlig utsatt, samt kroppsdeler uten hår og pigmenter. 

3. Se opp for såre poter 
Lang pels mellom tredeputene kan føre til at det dannes is- og snøklumper. Potesalve kan 
forhindre dette, og det kan også være lurt å klippe ned pelstustene som stikker ut under 
labben på hårete raser (ikke klipp vekk det mellom putene). 

4. Bruk riktig utstyr 
Tilpass utstyret som sele eller kløv etter hund og behov, slik at det ikke oppstår gnagsår eller 
skader. Ha gradvis tilvenning til nytt utstyr, ikke lån av andre. 

5. Legg ikke ut på langtur uten at hunden er trent 
Også hunder blir slitne, og husk at du sklir fort av gårde på skiene. Det er tungt for hunden å 
gå i løssnø og samtidig trekke pulk eller mennesker, tren godt før langturer. 

6. Vær rustet mot uhell 
Ha med enkelt førstehjelpsutstyr som bandasjer, potesokk, potesalve, sportstape og 
sårsalve. 

7. Se opp for frostskader 
Hunder kan få frostskader og enkelte områder på kroppen er mer utsatt, som ører, poter, 
hale og kjønnsorganer. Dersom uhellet er ute må du ikke forsøke å gni hunden varm – det 
kan ødelegge huden. Frostskader må behandles av veterinær. 

8. Pass godt på valpen i kulda 
Ikke alle hunderaser er like godt tilpasset kulde. Utetiden må tilpasses temperaturen. 

9. Husk ekstra fôr 

10. Ikke gi hunden sjokolade 
Hunder tåler ikke stoffet teobromin, som finnes i kaffe, te, cola, kakao og 
sjokoladeprodukter. 

 

 

 



         Norsk Berner Sennenhundklubb 
               
          avd. Hedmark 

MOELVUTSTILLINGEN 2016 

 NBSK avd.  Hedmark inviterer til offisiell utstilling, valpeshow, og barn & hund ved  

Nes Ungdomsskole, Stavsjø, søndag 14. august 2016 

Spesialutstilling for Berner Sennenhund, voksen og valper 

Dommer:  Arne Foss, Norge 

(Forbehold om dommerendring. Utstillingen holdes etter NKK’s regler) 

Påmeldingsavgift: 

Valper 
Web kr. 200,-  www.nkk.no 

 

Voksen. JK-UK-AK-CHK 

Web kr. 320,-  www.nkk.no 

  

Veteran 

Kr. 160,-  (kun manuell påmelding) 

 

 Fra og med 3. påmeldte hund med samme eier betales halv avgift.  

(Valper og veteraner ikke medregnet) 

 

Påmeldingsfrist: 
 

Påmelding og betalingsfrist:  Ordinær: 27.07.16 Utsatt frist/manuell påmelding 27.07.16 

 

Manuell påmelding på e-post til: twettr@online.no  Kontaktperson: Turid Wettre, 907 78 192 

 

Betaling til konto 1822.33.24602 
NBSK avd Hedmark, Pb 4106; 2307 Hamar 

 

 Husk å merke betalingen med hundens reg. nummer. 
 

  Barn og hund: Påmelding på stedet. 

 

http://www.nkk.no/
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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? 

Hilsen styret i NBSK avd. Hedmark   

  
  

  
Mie og Love har fått seg ny turkamerat! 

Fotograf Turid Wettre 


