Norsk Berner Sennenhundklubb
Gratulerer som eier av en Berner Sennenhund
Vi ønsker å legge til rette for at du skal få mest mulig glede av din hund, og at
din hund skal få mest mulig glede av deg som hundeeier!
Norsk Berner Sennenhundklubb (NBSK) er en landsdekkende raseklubb
tilknyttet Norsk Kennel Klub (NKK). NBSK samler berner-Norge gjennom sine
12 lokale avdelinger som dekker det meste av vårt langstrakte land.
Aktiviteter for deg og din berner sennenhund
De fleste avdelingene har
regelmessige treff for
NBSKs medlemmer, ofte
ukentlig. På avdelingstreffene får hunden
anledning
til
å
sosialiseres,
utfordres
ved å lære nye ting og ha
det gøy gjennom lek med
likesinnede. Du som eier
får muligheten til å treffe
nye hundeeiere der dere
Berner i slalåmøvelsen i agility
kan utveksle erfaringer om
hundehold, helse og andre praktiske forhold og samtidig oppleve at din berner
har glede av samværet med andre. Og, du har muligheten til å utvide din
vennekrets!
Opplegget varierer fra avdeling til avdeling og kan omfatte aktiviteter som
felles turer, hundetrekk, lydighetstrening, agility, temakvelder med foredrag
og mye annet.
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Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med din
lokale avdeling. Kontaktperson og mer
informasjon finner du under «Avdelinger»
på
NBSKs
nettsted
www.bernersennen.no.
Flere av avdelingene har også etablert en
åpen side på Facebook der det informeres
om aktiviteter.
NBSK som organisasjon
Agility - hopp gjennom hjulet

NBSK arbeider aktivt med å forvalte rasens
standard og utvikling i Norge på en best mulig måte. Klubben teller ca. 1.000
medlemmer landet rundt. Klubben har diverse komiteer som har ansvaret for
hvert sitt fagområde.

Helse- og avlskomiteen forvalter klubbens retningslinjer for avl, og oppdaterer
nødvendige oversikter over tilgjengelige valpekull, oppdretterlisten og
hannhund-listen over hanner som kan brukes i avl. HAK tilbyr også
valpeformidling, og gir veiledning og råd i spørsmål om avl og oppdrett av
berner sennenhund.

Brukshundkomiteen
jobber med brukshundarbeid
som
konkurranser,
kurs,
seminarer og turer,
bl.a. en årlig ukelang
kløvtur
i
fjellet.
Komiteen jobber for å
innarbeide en offisiell
trekkhundprøve.
Bernern er en arbeidshund – her under trekk
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Stor hund – da er lydighet viktig. Her under organisert lydighetstrening med fellesdekk.

Utstillingskomiteen har ansvaret for å administrere rasens deltakelse på
nasjonale eksteriørutstillinger og klubbens egne spesialer. Utstillingskomiteen
oppdaterer også lister over mestvinnende hannhund og tispe for voksne og
veteraner. Årlig arrangeres også det såkalte Pinsetreffet, der hele bernerNorge samles i pinsehelgen for utstilling, brukshundaktiviteter og sosial
samling.

Redaksjonskomiteen er ansvarlig for å gi ut klubbens medlemsblad Berner’n
fire ganger i året.
Hvorfor og hvordan bli medlem i NBSK
Først og fremst, som medlem i NBSK støtter
du opp om arbeidet klubben gjør for å fremme
rasen i Norge. Når du blir medlem i NBSK blir
du automatisk, og obligatorisk, medlem også i
NKK.
Alle medlemmer får tilsendt NBSKs
medlemsblad Berner’n og NKKs medlemsblad
Hundesport fire ganger årlig. Når du melder
deg inn i NBSK får du automatisk tilhørighet til
den avdelingen som naturlig passer til din
innmeldte postadresse.
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Medlemmer i NBSK/NKK får halv
pris på arrangementer i NKK regi
og i klubber som er tilsluttet
NKK. Som medlem kan man
logge seg inn i Dogweb, der kan
man melde på hunden til NKKs
og NBSKs utstillinger, hente ut
informasjon om utstillingsresultater, stamtavler, rasens
helsemessige tilstand osv.
Medlemskapet følger kalenderåret. Ønsker du ikke å fortsette medlemskapet
må du melde fra til NBSK eller NKK om dette i god tid før årsskiftet.
Mer informasjon om NBSK finner du på vårt nettsted; www.berner-sennen.no

Informasjon om medlemskontingent og innmelding finner du på NBSKs
nettsted, se under «Bli medlem».
Velkommen i klubben 😊
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