
Berner’n nummer 2 er forsinket 
 
Nummeret av Berner’n som tradisjonelt har vært i posten før sommerferien er dessverre 
forsinket, og vil derfor komme ut i stedet for nummer 3. Dette skyldes at overgangen til ny 
redaktør har møtt på uforutsette hindringer. Jan Roar Sekkelsten har steppet inn, og styret vil 
takke ham for det. Imidlertid klarte han ikke å få bladet ferdig før trykkeriet tok sommerferie. 
 
I stedet for et trykket blad, vil styret publisere den viktigste informasjonen på nettsiden vår, og 
i tillegg vil vi annonsere dette på Facebook. Styret vil også be alle avdelingene om å 
distribuere denne informasjonen til medlemmene. Vi håper på den måten å nå ut med aktuell 
informasjon til flest mulig av klubbens medlemmene. 
 
Vi beklager det inntrufne. 
 
Nytt fra styret. 
Etter årsmøtet består styret nå av Stine Bøe (leder), Dagfrid Hokstad (nestleder), Harald 
Amundsen (sekretær), Nicolai Brechan (kasserer), Håkon Kristiansen (styremedlem), og 
varamedlemmene Jon Jerre og Gudrun Kjøsnes. 
 
Ut ifra de signalene vi har fått fra SU på hvordan det er mulig å spare penger, blant annet i 
forbindelse med nettopp SU, har styret vurdert om vi kan ha et en-dags SU-møte i høst. Vi 
vurderer som et alternativ å ikke ha SU-møte i høst. Dette beror selvsagt på at det ikke dukker 
opp saker som styret vurderer må diskuteres til høsten. 
 
Styret har begynt å følge opp det arbeidsprogrammet som ble vedtatt på årsmøtet. Det kan 
nevnes at vi har kontaktet leverandøren av nettsiden vår med henblikk å få tilbud på å gjøre 
den mer oversiktelig og brukervennlig. Dette koster penger, og vi er bundet av budsjettet som 
er vedtatt. 
 
Pinsetreffet i år hadde like mange påmeldte til ekstriør og lydighet som året før, dette til tross 
for at treffet var rett før 17. mai. Vi har også fått tilbakemeldinger om at treffet var det 
hyggeligste treffet på flere år. Styret vil takke alle som bidro til å gjøre pinsetreffet til et 
vellykket arrangement. 
 
Dersom det er saker som ønsker tatt opp med styret, kan henvendelsen sendes til; 
sekr@berner-sennen.no  
 
Spørsmål kan også sendes til; Norsk Berner Sennenhundklubb, Postboks 869, 1306 Sandvika 
 
Selv om ferien er over for de flere når dette leses, ønsker jeg alle en god sommer. 
 
Harald Amundsen 
Sekretær NBSK 
 



Under finner dere: 
Annonser for årets Østfoldtreff og årets Buskerudutstilling. 
Annonsering av fotokonkurranse for forsidebilder til Berner’n for de to 
neste årene. 
Dato og sted for høstens SU. 
Dato for årsmøte 2017. 
 
 



  



 



 Fotokonkurranse 
 
Se din egen berner som forsidehund! Vi skal trykke opp forsider til to nye 
årganger av Berner’n, så send inn dine blinkskudd! 
 
Åtte vinnere blir trykket på forsiden av verdens beste medlemsblad, mens andre vil bli brukt 
på nettsiden, på trykksaker, og andre steder hvor vi trenger vakre bernerbilder. 
 
Konkurransebetingelser: 
Hver fotograf kan sende inn opptil to bilder 
Bildet må være tatt de to siste årene, og vise en eller flere bernere 
Bildefilen må være minst 1 MB, helst større 
Navn på hund og fotograf må følge bildet 
 
Bidragene sendes til bernern@berner-sennen.no innen 1. oktober 2016. 

 



 
 

  
Det tas forbehold om at SU-møtet kan bli avholdt på én dag, eventuelt avlyses. Se for 
øvrig Nytt fra styret. 



 



  
 Frist 30. oktober 2016. 
 

Priser: 
Halv side i sort/hvitt:  kr. 300,-   farger  kr 400,- 
Hel side i sort/hvitt  kr. 550,-   farger  kr. 650,- 


