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Besøk vår hjemmeside: 

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

eller fb-side NBSK avd. Hedmark/Oppland 

  

Gutta baser i snøen! 
Fotograf A. Jutulrud 



Oversikt over styret NBSK avd. Hedmark 2018 

Leder   Mariell Nordli Kristiansen 
   Momyrvegen 52F  
   2334 Romedal 
   Mailadr.: mariell_94@hotmail.com 

   Tlf.: 95060938 
 
Nestleder  Stine J. Skaug 
   Fremstadvn. 14 
   2380 BRUMUNDDAL       
   Mailadr.: stinebrr@hotmail.com 
   Tlf.: mob. 924 11 059  
  
Styremedlem  Bente Margrethe Østmo 
(kasserer)  Kaptein Dreyers veg 1144  
   2283 Åsnes Finnskog  
   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  Anne Jutulrud  
                                       Midtåsen 179 
                                       2840 Reinsvoll 
   Mailadr.: a-jut@online.no 
                                       Tlf.: M: 975 46 810 
   
Varamedlem                Øystein Pettersen 
                                       Rådyrveien 2 
                                       2835 Raufoss 
                                       Mailadr.: berner@hotmail.no 
                                       Tlf.: M: 466 77 621 
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Leder’n har ordet 
 
 

2018 er allerede godt i gang, og denne gangen er det en ny leder som har  
ordet!  
 
Det føles som en vanskelig oppgave å skulle fylle Turid Wettre sine sko. Hun 
har gjort en formidabel innsats og lagt bak seg utallige timer  
med arbeid for klubben og til klubbens beste. Det er bare å ta av seg hatten!  
Nå er det min jobb å føre dette gode arbeidet videre, sammen med 6 andre flinke 
styremedlemmer.  
 
Bernerpo(s)ten sendes ut på mail til medlemmer. Du kan også finne bladet på avdelingens 
hjemmeside: (http://berner-sennen.no/avdelinger/hedmark/) 

Det er fortsatt mulig for de som ønsker papirutgaven hjem i postkassen 4 ganger pr. år. Da 
må du betale en avgift på kr 100,- pr. år. De som ønsker dette sender en mail til 
mariell_94@hotmail.com. Mottar du ikke bladet på mail? Send en mail til mailadressen 
ovenfor.   

Alle aktivitetene vil bli lagt ut på klubbens gruppe på Facebook (NBSK. Avd Hedmark og 
Oppland). I tillegg vil vi forsøke å holde aktivitetskalenderen på Hedmarks side på berner-
sennen.no oppdatert.  

I de vedlagte årsmøtepapirene ser dere at tre har gått ut av styret og tre nye har kommet til. 
Heldigvis sitter det igjen fire stykker som har mye erfaring fra tidligere år.  

Vinteren er en herlig årstid med de firbeinte, trefargede skapningene våre. Det er mye en 
berner kan brukes til i vinterhalvåret: ski-trekk, spark-trekk, pulk-trekk, kløv og selvfølgelig 
vanlige turer i skog og mark. Jeg håper dere koser dere ute i naturen sammen med de 
firbeinte   
 
Et nytt år har fått en ny betydning for meg. Det betyr et nytt år med utstillinger og nye 
muligheter til å ha det gøy i ringen. Slik er det når en blir bitt av ”basillen”. Samtidig så er det 
veldig sosialt og de firbeinte elsker å være på tur rundt i Norges land. ”Utstilling skal jeg aldri 
drive med”, sa jeg vinteren 2016. I dag ler jeg jo litt av det. 
 
Jeg er allerede godt i gang med lederjobben for avd. Hedmark, til tross for at det fortsatt er 
mye å sette seg inn i. Heldigvis har styret og jeg god hjelp fra Turid. Jeg ser frem til å lære 
mye nytt og ta med meg nye erfaringer i dette ledervervet.   
 

Mariell 
Leder 
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Grasrotandelen – Norsk Tipping 
Ved hjelp av noen enkle klikk kan du velge din grasrotmottaker som får 7 prosent av din 

spill innsats - uten at det går utover innsats, premie eller vinnersjanse.  Ja, du leste riktig. 

Prosentandelen har nå økt fra 5 prosent til 7 prosent!  

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 og støtte!

 

 

 

 

Bernerdalen Lovely Linus  

Fotograf: A.K. Hansen  



Presentasjon av styret 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Leder – Mariell Nordli Kristiansen bor i Romedal. 
Samboer med Espen. Oppvokst på ”verdens navle”, 
Tangen, med to bernerhannhunder.  
 
Berner Leiren´s BILLY og Hubba Bubbas ULLA 
Widundertulla bor sammen med oss! Vi er glade i 
turer i skog og mark, utstilling, miljøtreninger og ulike 
hundekurs. De firbeinte er stort sett med oss dit vi 
drar.  

Jobber som sykepleier ved skjermet enhet på Stange 
Sykehjem. Hundene er med meg på jobb, noe de som 
bor på sykehjemmet og ikke minst jeg selv trives godt 
med!  

Styremedlem/kasserer –  Bente M. Østmo heter jeg, og er 
inne i mitt tredje 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 Hubba 
Bubba's Pepsi Max kom til meg som omplasseringshund!  
 
Pepsi (snart 6 år), og jeg bor nå på Kila, Finnskogen.  
Innehar vervet som styremedlem/kasserer i avdelingen. 

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 og 
hannhunden Eddie.  

Utdannet sykepleier og arbeider på Næs. Er også 
Tupperwarekonsulent.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styremedlem/sekretær – Anne Martha Botten 

Jeg bor på Ilseng med samboer og en gjenværende 
tenåring i huset.  

Mine to hunder heter Zelda (snart 5 år) og Myra (1 år). 

Vi liker å trene agility og rally-lydighet, men best er jo 
turene ute i naturen. 

 

Styremedlem – Anita Enget Bjørnstad   

Gift med Erlend, 3 barn, arbeider som sjukepleier i Ringsaker 
kommune og har berner’n Martha i Farta…. og ingen skal si at den 
lille damen ikke lever opp til navnet sitt. Martha blir 5 år i mai 
2018. 

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 –  Anne Jutulrud 

Bor på Reinsvoll sammen med mine 2 bernergutter, 3 
katter, høner og ender.  
 
Pippin og Gobbi er mine nr. 3 og 4 i bernerrekken. Vi 
bruker mye tid på å nyte skogen. Turer er vi glade i.  
 

Varamedlem – Øystein Pettersen 
 
Vi bor på Toten. To bernere, en dacks og to voksne.  
 
Jeg driver med utstilling, trekk og kløv. Kompis vil 
prøve seg på gull merket i kløv på Pinsetreffet i år. 
Han ble også tredje mestvinnende hannhund i 2017!  
Jeg prøver å bevise at en utstillingshund også kan 
være en topp brukshund.  
 
 
 
 

 

 



  

  



  



 

 

 

NBSK. Avd Hedmark 

Årsberetning 2017 
 

 
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                      Steinar Skyrud 
Varamedlem                      Kari Woldengen 
 

Avdelingens medlemmer 

Medlemsantallet for avdelingen i 2017 har vært 65 klubbmedlemmer og 7 
husstandsmedlemmer. Det er 9 klubbmedlemmer færre og 2 husstandsmedlemmer fler enn 
forrige år. 

Møteaktiviteter 

Det har i perioden vært innkalt til 3 styremøter. I tillegg har styret avklart enkeltsaker pr mail 
og via chatt. Det er opprettet en egen gruppe for styret på messenger som funger bra. Det 
siste gjør kommunikasjonen enkel og «på direkten». 

Vi har avholdt 2 medlemsmøter. Det første rett etter årsmøtet 8. januar 2017 og det andre 
4. desember hvor vi fikk en innføring i hundesporten «Barn Hunt».   

Turid Wettre (leder) og Anne Martha Botten (sekretær) representerte avdelingen på SU - 
møtet 04.-05.02, 2017. 

Medlemsfest 

4. mars avholdt vi avdelingens medlemsfest hos Grethe og Oddvar Dufseth i Gåsbuvegen på 
Ingeberg. Tradisjonen tro hadde hver og en med seg litt å spise til felles bord. Det ble en 
trivelig kveld med stua full av bernerfolk og bernerprat. 

 



Avdelingstreff på Bokrudstad 

Vi har hatt totalt 11 treff på Bokrudstad i løpet av 2017. I vinterhalvåret har vi stort sett vært 
ute i hamninga en time før vi går inn i hallen for miljøtrening. På sommertreffene har vi bare 
vært ute i hamninga.  

I pausene er det kaffe, kaker og litt hyggelig prat om det meste.   

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

Fellesturer 

I 2017 arrangerte vi 9 fellesturer på helg. Turene har gått i både Hedmark og Oppland. I 
tillegg til de tidligere nevnte turene hadde vi også fellesturer da vi hadde avdelingstur til 
Valdres.   

Vi har også hatt Rosa sløyfe markering. Den gikk i år i Hamar den 15. oktober. Vi fikk inn kr 
1.142,- som ble gitt til Rosa Sløyfe aksjonen.    

Bernese Worldwide Walk 22. april 

Dette er et verdensomspennende arrangement hvor alle i hele verden går tur sammen med 
bernervenner denne dagen. Oppmøtested var utenfor administrasjonsbygget til Ringsaker 
kommune i Brumunddal. 23 hunder var med på markeringen. 5 ekvipasjer stilte med vogn og 
noen med kløvsekker. Turen gikk gjennom sentrum og endte i Husebyparken med 
bevertning.  

Hundens dag 

Hundens dag ble ikke markert i avdelingen i år da vi ikke hadde nok personer til å ta ansvar 
for arrangementet.  

Trekk- og kløv 

Avdelingen har også arrangert 6 trekk- og kløvdager på sommer- og høsthalvåret, hvorav 1 
ble avlyst pga. særdeles dårlig værutsikter. Disse har blitt avviklet i Stange, Hamar, Løten og 
Gjøvik. Det har vært flere som har kommet og fått prøvd seg med både kjerre og kløv disse 
dagene. 

Vi har også benyttet kjerrer og kløv ved andre arrangement/turer hvor det har passet. 

Handledag 

I 2017 hadde vi en handledag, 12. desember, hvor vi var invitert til medlemshandel hos 
«Anitas Hund og Katt». Butikken har et stort utvalg i utstyr og andre varer. Vi får prosenter 
på det meste av det vi kjøper (unntatt fôr). 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. 

Vi fikk også et godt ukestilbud på utvalgte produkter i sommer.  

 
 



Sommeravslutning 

Sommeravslutningen var i år hos Anne Jutulrud på Raufoss. Det var et flott sommervær og 
det ble grillet og vi fikk servert hjemmebakte kaker som var helt nydelige. 

I tillegg hadde vi også loddsalg på medbrakte gevinster. 

20 firbeinte og tilsvarende tobeinte koste seg denne junidagen. 

Utstilling 

19. august arrangerte vi Moelvutstillingen, nr. 23 i rekken. Utstillingsplassen var også i år Nes 
ungdomsskole på Stavsjø. Dette pga. byggearbeid på vårt vanlige utstillingsområde og gode 
erfaringer fra i fjor. 

Dommer var Eva Liljekvist Borg, Sverige.  Det var 70 påmeldte hunder og 12 valper, samt 
oppdretter- og avlsklasse. Det var 6 ekvipasjer som deltok i barn og hund. Som tidligere 
hadde vi noen få «ikke møtt». 

Været var bløtt i fra morgenen av, men letnet utover dagen. Vi hadde godt med mannskap til 
å fylle de forskjellige oppgavene. «Juniorassistentene» våre gjorde også i år en utmerket 
jobb med vannvogna og annet forefallende arbeid. 

Vi hadde nær sagt som vanlig godt med premier, og deltakerpremien i år var 
hundeposedispenser med innebygd lommelykt. Ikke dumt å ha. 

Avdelingstur til Hugasyn hyttegrend, Valdres 

Den 23.-25. juni var vi en gjeng på 31 personer og 21 hunder som reiste opp til Hugasyn 
hyttegrend i Valdres.  Det var en meget hyggelig helg. Flotte turer på Slettefjell både fredag 
og lørdag.  

Det var felles grilling ute både fredag og lørdag, etterfulgt av brettspill og lystig lag for både 
to- og firebente inne på hyttene. 

Dette var tredje året vi valgte å legge avdelingsturen til dette flotte området. 

Flere av våre medlemmer valgte å legge en høsttur til Hugasyn også, hvor vi fylte opp de 
fleste hyttene. Dette var mer i egen regi, men ble også en hyggelig sammenkomst med 
aktiviteter og grilling m.m. 

Kveldskurs 16.03.17 – Oppvarming, trening og opptrening av hund 

Line Østerhagen ved Nordisk Heste- og Hundeterapiskole  i Brumunddal holdt kurset for oss. 
Hun tok for seg:  

 Hva man bør vite om oppvarming av en hund som skal prestere fysisk eller mentalt. 

 Hvordan trene mest hensiktsmessig og fornuftig iht. nivå, gamle skader og type 
aktivitet. 

 Hvordan trene opp igjen en hund etter lengre perioder med fri eller skade. 

 Forebygging – hva kan du gjøre selv og når bør du få hjelp. 

Her var det mye nyttig informasjon! 



Valpetreff 

Siden det var mange som fikk seg valp i avdelingen i sommer, organiserte vi også to 
valpetreff. Et i hagen til Anne Martha Botten og Myra på Ilseng og et i hagen til Anne 
Jutulrud og Gobbi på Raufoss. Morsomt for alle!  

Dogrun 

«Vom og Hundemat» har arrangert «Dogrun» både i Elverum, Hamar og Gjøvik i høst. Her 
deltok flere bernere og dannet baktroppen. Vi lå altså ikke fremst i full fart…, men gikk 
traustig sist i rekkene. Dette var sosialt og morsomt, og vi fikk en del oppmerksomhet for 
antall hunder som deltok. 

Julemarkering, 16. desember 

Avdelingen vår ble i år spurt av Sentrumsforeningen i Hamar om vi ville være med og sette 
litt farge på sentrum før jul. Rundt 22 hunder, flere med julepyntede vogner og kløv, stilte 
opp. Det var igjen nisseposer fra julegrantenninga i byen som vi fikk overta og dele ut til 
barna vi møtte. Anitas Hund og Katt bidro med fine gaveposer til hunder vi møtte.  

I etterkant har vi mottatt en koselig takke-mail og rosende ord for bidraget vårt. 

 2. dags julemarsj 

Det har blitt en tradisjon at bernerklubben møtes i Brumunddal 2. juledag for å gå turmarsj 
sammen. Været var ikke på vår side i år, da det snødde kraftig. Allikevel var vi en gjeng på 7 
hunder og 6 tobeinte som deltok. For de som betalte kontingent vanket det også fine 
medaljer. 

Utsendelser/avd.nytt etc 

Det har blitt produsert 4 nummer av vårt infoblad «Bernerpo(s)ten», hvor alle er blitt lagt 
elektronisk ut på websiden til avdelingen og sendt pr e-post til de medlemmer som har 
oppgitt e-postadresse. 

I tillegg er det sendt årsmøteinnkalling pr. e-post til de som har oppgitt e-postadresse og pr. 
post til de øvrige. Informasjonen er også blitt lagt ut på avdelingens web-side og gjort kjent 
på vår fbside i forenklet versjon. 

Avdelingsnytt har blitt levert til hvert nummer av «Berner’n» samt noen andre bidrag i løpet 
av året. 

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

Facebooksida vår blir brukt aktivt til informasjon om aktiviteter og videre bilder fra disse i 
etterkant. Sida blir også brukt av medlemmene til å invitere med andre på aktiviteter som 
ikke da direkte er i regi av avdelingen. Koselig at flere tar initiativ, da blir avdelingen enda 
mer levende! 

 



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 
dugnader.   

Avdelingen har stort sett godt oppmøte på aktivitetene vi har. Vi prøver fortsatt å fordele de 
litt rundt om geografisk, da også noe i Oppland for de medlemmene vi har der.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Norsk Berner Sennenhundklubb 
       NBSK avd. Hedmark 

 
 

AKTIVITETSPLAN 2018 
 

Tid Aktivitet Ansvarlige 

2018 4 Nummer av vårt medlemsblad “Bernerpo(s)ten 
samt avd.nytt til Berner’n 

Leder/sekretær 

2018 Fellesturer Styret m/ hjelp av medl. 
etter avtale 

 Vår 2018 Sosialt arrangement for medlemmene   Styret 

 Mai 2018 Bernese Friends – Worldwide Walk Styret   

April 2018 Kløvmerketur i bronse (og eventuelt sølv til høsten.) Styret 

2018 Trekk- og kløvdager – øve med kjerre og kløv Styret 

2018 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   

2018 2 – 3 stk medlemsmøter   Styret 

2018 Arrangere kurs med aktuelt tema Styret 

22. -24.06. 
2018 

Weekendtreff/fjelltur (Hugasyn hyttegrend,Valdres) Styret   

Mai/juni Hundens dag Alle 

2018 Dugnad - avventer instruks fra hovedstyret, gjelder 
vanligvis 2 utstillinger (Leto og Pinsetreffet) 

Alle 

Slutten av 
juni 2018 

Sommeravslutning Styret m/ hjelp av medl. 
etter avtale 

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

Okt./Nov. 
2018 

Rosa og/eller lyse blå sløyfe markering Styret 

Des 2018 Handledag hos Anitas hund og katt Alle 

Desember 
2018 

Julemarkering i sentrum Alle 

26. desember 
2018 

Julemarsjen i Brumunddal Alle 

2018 Deltakelse på SU-møter Styret 

Januar 2019 Årsmøte Styret 

 

Styret ber om fullmakt til å komplettere aktivitetsplanen gjennom året 2018, og knytte til seg 
nødvendige personer. 

 
 
 
 

19. aug. 
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Valgkomiteen innstilling 2018: 

 

Innen fristen hadde 3 personer sagt fra seg sine verv. Dette var leder og to varamedlemmer. 

Valgkomitéen fremmer følgende innstilling: 

 

Leder    Mariell Nordli Kristiansen (2 år ny) 
Styremedlem (nestleder) Stine J. Skaug   (ikke på valg) 
Styremedlem (kasserer) Bente M. Østmo  (ikke på valg) 
Styremedlem (sekretær) Anne Martha Botten  (gjenvalg, 2 år) 
Styremedlem   Anita Bjørnstad Enget  (gjenvalg, 2 år) 
Varamedlem   Anne Jutulrud   (1 år, ny) 
Varamedlem   Øystein Pettersen  (1 år, ny) 
Revisor    Kristoffer Skjøstad  (gjenvalg for 1 år) 
 

Valgkomité Hans Lars Syversen (gjenvalg 2 år, for at ikke begge skal være på 
 valg neste år) 

    Ole Staff  (gjenvalg 1 år) 
 
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, 20. desember 2017 
 
Hans Lars Syversen    Ole Staff 
leder      medlem 
valgkomitéen     valgkomitéen  
Sign.      Sign. 
 

 



 

 
 

Medlemsmøte NBSK, avd. Hedmark 

Brumunddal, 04.12.17 

 

NBSK avd. Hedmark inviterte sine medlemmer til medlemsmøte mandag 04.12.17, i Line 
Østerhagen sine undervisningslokaler i Brumunddal. (Nordisk Heste- og Hundeterapiskole) 

Hovedtema for kvelden var den nye hundesporten «Barn Hunt». Innleid foreleser var 
Magnhild Opdahl fra Sotra. Hun er dommer/instruktør og kursholder. 

 

8 medlemmer og 1 utenom hadde tatt turen denne desemberkvelden. Godt utvalg i kaffemaskinen, 
pepperkaker, klementiner og hjemmebakst kunne friste de fremmøtte.  

«Barn Hunt» er en ny hundesport som ble etablert i USA i 2013. Det hele går ut på «å jakte rotter på 
låven», om enn ikke riktig så bokstavelig. Sporten er en kombinasjon av nose-work med innslag av 
agility. 

Det settes opp en bane som er helt inngjerdet. Her stables det halmbunter i høyden og bredden og 
det lages tunneler. Dette tilsvarer «låven». Så legges det ut såkalte tuber, eller rør på ca 30 cm som 
det faktisk ligger ei død rotte inni. Disse fås kjøpt i frossen tilstand i dyrebutikken, og har blitt lettere 
å få tak i, siden det selges som fôr til reptiler som nå er lovlig. Hundene skal altså bruke nesen og 
lokalisere rottene. Så er det eieren som «leser av» når hunden markerer for funn. Hundene skal også 
klatre i høyden og komme seg gjennom tunnelen for å få godkjent øvelsen. Det blir også lagt ut tuber 
med reirmateriell og helt tomme tuber som det har vært rotte i før. Det er altså ikke som i smeller, 
hvor det er nøye at ting er sterilt og rent.  

Bana er på 5 x 6 til 7 x 9 meter og bygges opp med 20 – 60 halmbunter. Det er også en «blindsone», 
som er en skjermet venteplass for inntil 5 hunder som skal gå bana. Disse skal ikke se hvor tubene 
legges ut. Det hele går på tid, om alle momentene må med for å få godkjent, altså klatre, gå tunnel 
og selvfølgelig markere alle rottene. 

Det konkurreres i flere klasser. Det er 3 størrelsesklasser; small opptil 33 cm, medium fra 33 – 46 cm 
og large over 46 cm. 

Videre er det 5 ferdighetsnivåer med økende vanskelighetsgrad og regler for napp og opprykk. Bana 
blir større, med flere tuber og vanskeligere tunnel (med en eller to vinkler) for hver klasse.  

Man kan starte i «Instinct» som er enklest, hvor eneste krav er å lokalisere én rotte hvor 3 tuber 
ligger helt synlig i løpet av 1 minutt. 



Man kan også velge å starte i «Novice». Her må det klatres, gå en rett tunnel og lokalisere skjulte 
tuber på 2 minutter. Denne klassen er gjerne litt morsommere for hunden. De neste klassene kreves 
det ulikt antall «napp» for å kunne rykke opp til. I «Open», «Senior» og «Master» økes 
vanskelighetsgraden med antall tuber og vinkler på tunnelen. Man får også mer tid for hver klasse, 
helt opp i 4 ½ minutt. 

«Barn Hunt Norge» er en klubb som ikke er underlagt NKK. Det er altså en privat registrert 
hundesport. Hunden kan starte i konkurranse fra 6 mnd. Det er ikke noe dopingreglement, men 
hunder som starter skal ha god allmenntilstand. Alle raser og blandinger kan delta, men sporten 
egner seg jo ekstra godt for raser som jack russel og dansk svensk gårdshund da disse er avlet for å ta 
skadedyr. Men vi fikk også høre om en st. bernardshund som bedrev sporten.  

I distriktet her blir nærmeste mulighet for å prøve seg i Våler. Her ligger en ny hundehall hvor det blir 
holdt kurs og treninger. Neste kurs er i februar.  
 

For kontakt: 

barnhuntnorge@gmail.com 

barnhuntnorge.no 

Barn Hunt Norge, Hundehallen og Solør hundeklubb på Facebook 
 

Etter at Magnhild hadde fortalt og vist filmsnutter om sporten, fikk de som ville ta seg en tur over i 
behandlingsklinikken/butikken til Line. Her kunne vi kikke litt og gjøre unna litt julehandel i hundens 
tegn. Tror det blir både leker og varme tepper under grana. 

Avslutningsvis var det kommet inn én sak til medlemsmøtet. Valgkomiteen ønsket gjerne litt hjelp 
med forslag til 3 nye kandidater til styret. Pr i dag trenger vi ny leder og 2 vararepresentanter. 

 

Ref. Anne Martha 

 

 

 
 

”Pikene på broen” – Love, Mie og Tindra 

mailto:barnhuntnorge@gmail.com


 
 

 
 
 

Referat medlemsmøte nr. 1 i avd. Hedmark 

Lovisenberg skole, Ridabu, 11.01.18, kl. 19.30 

 

Etter avholdt årsmøte for 2017, fortsatte vi med et medlemsmøte. Vi fortsatte også med å drikke 
kaffe/te og å kose oss med kaker. De fleste av de 15 frammøtte hadde med seg en gevinst eller to, og 
vi solgte lodd for 2 kr pr. stk. og fikk inn 815 kr. til klubbkassa. 

Trekningsliste: 

Nr. Vinner:   Gevinst: 

127 Eddie   Godbiter 

360 Berit    Shampo/balsam 

389 Eldorado/Pepsi  Lys 

109 Lillebjørn  Godbiter  

 55 Grethe   Buff 

 86 Stine B.   Hundeposer 

305 Bente   Håndkle 

131 Stine S.   Lys 

178 Anita   Flaskekrok 

371 Berit   Sokker 

209 Anne Martha  Buff 

397 Pepsi/Eldorado  Drikkeskål 

 44 Berit   Shampo/balsam 

163 Anita   Lys 

132 Stine S.   Sjokolade 



340 Gro   Skilt 

 94 Chevy   Godbiter 

397 Eldorado/Pepsi  Hundeposer 

296 Bente/Steinar  Lysestake 

154 Mariell   Flaskekrok 

361 Turid   Shampo/balsam 

108 Lillebjørn  Twist 

382 Eldorado/Pepsi  Vaskesaker 

254 Martha i farta  Pakke 

356 Berit   Klesbørste 

221 Turid   Ansiktsrens 

132 Stine S.   Ryggsekk 

194 Erlend   Konfekt 

338 Gro   Ryggsekk 

 75 Grethe   Lys 

264  Turid   Pute 

 

Ellers kom følgende saker opp: 

 Hva skjer med avdelingen når Hedmark og Oppland slås sammen til Innlandet fylke i 2020? Vi 

kan fremdeles bestå som avdeling Hedmark uavhengig av fylkesgrenser. Og vi ønsker 

fremdeles medlemmer fra Oppland velkommen til våre aktiviteter. 

 Navn på utstillinga vår; bør det endres da vi ikke kommer til å kunne ha utstilling i Moelv 

mer? Vi har god erfaring med Nes ungdomsskole på Stavsjø som sted. Forslag om å kalle 

utstillinga «Hedmark-spesialen», evt. med Moelvutstillinga i parentes i første omgang. Da blir 

vi ikke avhengig av et bestemt sted i navnet. 

 En takkehilsen bør sendes til Dagrun som bistår oss med bl.a. web’en under forberedelsene 

til utstillinga vår. 

 Lurt om styret setter opp en ansvarlig (fortrinnsvis fra styret) på treffene våre på Bokrudstad 

på forhånd. Vedkommende tar imot betaling, leder innetreninga og organiserer bevertning. 

Man kan også leie inn eksterne veiledere for eksempel i smeller eller andre hunderelaterte 

temaer. 

 Det må byttes lås på lagerboden vår. Kan være lurt at Turid fremdeles har nøkkel da hun er 

nærmeste nabo til lageret. 

 Revisor (Kristoffer Skjøstad) mente avdelingen har såpass solid økonomi at man gjerne kunne 

bruke litt mer penger til å sponse aktivitetene våre, så som treffene på Bokrudstad, leie inn 

kursholdere (utstillingslære, blodspor, Reinertsen fra Seleverkstedet….) investere i flere 

vogner, kjøpe premier til utstillinga. Medlemmene må gjerne komme med ønsker! 



 Stine Bøe hadde også to saker hun ønsket avdelingens syn på om evt. skulle fremmes på 

kommende SU-møte. Det ene gjaldt retningslinjer i avl. I dag er det ønskelig med 

gjennomsnittlig levealder på minst 7 år, 5 generasjoner bakover i foreldrekombinasjonen. 

Hva har man funnet ut i forhold til dette? Kan tiden være moden for å øke til 8 år? Det andre 

punktet hun hadde gjaldt Mestvinnende-lista. Kan denne lista gjøres mer rettferdig ved at 

også CK gir poeng (på rasespesialer)? Dette vil bidra til å synliggjøre enda flere fine individer 

av rasen samt kanskje øke påmeldingstallene til rasespesialene. En tredje ting som kom opp i 

samme slengen; full-certordningen. Den skal etter sigende revurderes. Forslagene fikk støtte 

av medlemsmøtet. Styret vil få hjelp av Stine Bøe til å formulere et innspill til førstkommende 

SU-møte, 21/22.04.  

 

Medlemsmøtet ble hevet ca. kl. 21.00.   Ref.: Anne Martha Botten, sekretær. 

 
    

 
 

 
 
 
 
 

               
                                                  Mumba og Lilja i et vakkert snølandskap 
 
 
 
 



 

Nye hundetreff på Bokrudstad hundesenter 

  11.03.2018 
  22.04.2018 

  
 

Oppmøte i hamninga kl. 11. Vi tar først en time ute i hamninga, før vi går inn i hallen for litt 
miljøtrening og en liten kaffe/te-pause. Vi holder på til ca. 13:30.  
 
Tisper med løpetid kan dessverre ikke delta på denne aktiviteten, men vi ønsker de velkommen 
tilbake når de ikke er så velduftende :)  
 
Tidligere har det vært 50,- for deltagelse i hamninga og 70,- for deltagelse i både hamninga og inne i 
hallen etterpå. Klubben har god økonomi og styret ønsker derfor å ”gi noe tilbake” til medlemmene 
sine. Treningene på Bokrudstad vil være gratis for medlemmer fremover! 

 

 

Kløvdag på Domkirkeodden  
24.Februar 
 
 

 
 
Vi møtes for en kløvdag og litt trening sammen frem mot Bronsemerketuren i april. Vi legger ut på en 
ca. 5 km lang tur langs Mjøsas bredder ved Domkirkeodden. Hunder uten kløv er også hjertlig 
velkommen til å delta på turen!  
 
Vi møtes på parkeringen bortenfor gamle Hamar Camping, også kalt “Torps”, kl. 11. Turen vil vare til 
ca. kl. 13.  
 
Øystein Pettersen kan mye om kløv, hvordan den skal sitte og om treningsprogresjon. Han kommer 
denne dagen og kan veilede for de som har spørsmål.

 
 



Medlemsfest 

17/3 
 
 

Steinar Skyrud og Eldorado åpner huset sitt og inviterer til 

medlemsfest for medlemmer av avdeling Hedmark!  

 

Alle tar med seg en matrett til felles koldtbord og drikke til 

eget bruk.  

 

Påmelding til Steinar på sms innen 12/3, 950 63 582. Skriv 

hvor mange som kommer og hva du/dere har tenkt til å ta med av 

mat.  

 

Adresse for kvelden er Karudvegen 3, 2340 Løten. 

 

Det er først og fremst for to-beinte denne kvelden. Hvis 

firbeinte skal være med, må dette eventuelt avtales direkte 

med Steinar.  

 

Dette blir en koselig kveld du ikke bør gå glipp av   

 

 
 
 



Kløvtur – ”Sveum til vanntårna” 
24.Mars 
 

 
 
 
Vi møtes på parkeringen ved fotballbanen på Sveum i Brumunddal.  
 
Turen er på ca. 5 km tur-retur i noe bratt terreng  
Ta med noe godt i sekken.  
 
Hunder både med og uten kløv er velkommen til å delta på turen.  
 
Morten Skaug er turleder.  
 
 

 
 
 

                                   
                                                  Pepsi og Eldorado på Spulsåstoppen 
                                                                 Fotograf: T. Haugen 

 
 



Kløvmerke tur – Bronsemerket!  
15. April 
 

 
 
Oppmøte:  Ilseng idrettsplass (bak Ilseng Fengsel)  kl. 11  
 
Her blir det mulighet for å ta Bronsemerket i kløv. 
 
Kriterier for bronsemerket:  
Hunden skal bære en kløv på 15% av kroppsvekta og gjennomføre en dagstur på minimum 10 km. 
Minstealder for bronsemerkeprøven er to år.  
 
Forutsetninger 
 
- Merkene kan bare tas av registrerte berner sennenhunder.  
- Det er eiers og/eller hundefører som til enhver tid har ansvaret for hunden og at den stiller godt 
forberedt til prøven. De samme har også ansvaret for å avbryte hvis noe skulle tilstøte hunden 
underveis. Ved uenighet kan tur- og prøveleder om nødvendig be ekvipasjen om å avbryte. 
Prøveleders avgjørelse er endelig.  
- Det er viktig at hunden er godt kjemt med og har trent med kløv før man gjennomfører prøven. Det 
må brukes en kløv som passer hunden og nødvendig belastning 
- HD og AD-status må være kjent  
- Hunden må være i god fysisk form, frisk og medisinfri.  
- Hundens vekt skal verifiseres maksimalt èn uke før prøven. Kløven skal veies og kontrolleres før og 
etter prøveturen  
- Bronse- og sølvmerketurer arrangeres lokalt i regi av avdelingene  
- Gullmerketurer arrangeres av brukshundkomitéen, avdeling, eller lokal kontakt etter avtale med 
komitéen  
- Turene skal legges til alminnelig greit turterreng og gå på variert, mykt underlag som grusveier, 
skogsveier og stier, ikke på asfalt annet enn over korte distanser. Man bør også unngå svært bratte 
partier som krever klyving og klatring 
- Distansen måles og logges med GPS, enten egne enheter eller programvare for mobiltelefon. Det 
må helst måles med to enheter, slik at ulikheter i registreringen jevner ut 
- Deltakerlisten sammen med GPS-logg skal sendes Brukshundkomitéen som fører liste over hunder 
som har klart merket  
 
 
Se https://berner-sennen.no/komiteer/bruks/ferdighetsmerker-for-klovhund/ for mer utfyllende 
informasjon.  
 
- Ta med registreringsnummer på hunden 

https://berner-sennen.no/komiteer/bruks/ferdighetsmerker-for-klovhund/


- Vekt som er dokumentert hos veterinær, vekten skal maks være en uke gammel 
- Pause på 30 minutter midtveis i turen 
 
Husk at det er viktig at hunden er godt kjent med kløv, har trent kløv før denne prøven gjennomføres 
og har en godt tilpasset kløv til hundens kropp!  
 
Hunder som ikke skal ta merket, er også selvfølgelig velkommen til å være med på turen!  
 
Turleder er Anne Martha Botten og Øystein Pettersen 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
                         Fellesbilde fra treff på Bokrudstad Hundesenter 4.Februar 
                                                         Fotograf: S. Skaug 
 
 
 
 

 

 
 



  
  
 

 

  

  

 

Gevinster til tombolaen 
 

 

 

Gavepremier 
Er det noen som ønsker å gi gavepremier til spesialen? Vennligst meld inn dette til Mariell Nordli 
Kristiansen (mariell_94@hotmail.com). Skriv hvilken klasse, kjønn og 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 
Mariell Nordli Kristiansen (mail mariell_94@hotmail.com). 

På forhånd takk! 

 

”Moelvutstillingen” er forbi. Nå har 
utstillingen fått nytt navn som lyder 
som følger:  
 

HEDMARKSPESIALEN 
 
Spre ordet, slik at alle forstår at det 
er den samme utstillingen, på 
samme sted, bare under nytt navn!  

mailto:mariell_94@hotmail.com
mailto:mariell_94@hotmail.com


BERNESE WORLD WIDE WALK 2018, 12.mai kl. 12 
 

Tidligere har dette vært arrangert i Hamar og Brumunddal. I år prøver vi oss på Lillehammer.  

Oppmøtested blir ved gamle Mesna mat i Lillehammer, adresse: Lilletorget 1.  
 
Vi går i storgata i Lillehammer og viser frem våre fine firbeinte!  
 
Fint om noen bernere kan gå med vogn eller kløv. (Klubben har to vogner m/sele til utlån. Ta kontakt for 
reservasjon).  
 
Håper vi blir en flott gjeng med bernere denne dagen! 
 
BFW er et arrangement som går over "hele verden". Alle bernereiere oppfordres til å ha et 
arrangement/marsj enten 12. eller 13. mai. Her finnes det en video fra 2016: 
https://youtu.be/n8yOnkKk4WU 
 

Ta med matpakke, så finner vi et sted å raster der. Gi beskjed til en av oss i styret om dere kan stille med 
kake eller noe annet vi kan kose oss med.  
 

 

Bilde fra avd. Hedmarks Bernese World Wide Walk 2017, Brumunddal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

https://youtu.be/n8yOnkKk4WU


Sommeravslutning 

9/6 

 
Anne Jutulrud inviterer to- og firbeinte til sommeravslutning 

hjemme hos seg selv på Reinsvoll!  

 

Vi møtes først på Skaugom hundesenter for lek i hamninga der 

en times tid, før vi reiser opp til Anne og griller.  

 

Alle tar med seg mat og drikke til eget bruk.  

 

Hold av datoen. Mer informasjon kommer på facebook 

arrangementet og i neste utgave av dette infobladet. 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



 
Avdelingstur til Hugasyn hyttegrend i Valdres, 22. – 24. juni 2018  
 
Vi har igjen fått mulighet til å reservere 9 hytter, samt mulighet til strømuttak for et par 
campingvogner/biler. 

Det kan også være mulighet til å reise opp tidligere i uken for et lengre opphold for de som ønsker 
det.   

Hver hytte består av yttergang, gang, to soverom, stue (med sovesofa), kjøkkenkrok og wc/dusj. 
Dyner, puter mm er på hyttene, ta med sengetøy, håndklær osv.  

Vi vil sette pris på om man kan dele hytte med andre om man bare er en to-tre personer. Dette for at 
flest mulig skal få muligheter til å være med. Jeg prøver etter beste evne å finne gode løsninger på 
evt. «samboerskap» i løpet av helgen for både to- og firebente. 

Jo flere vi blir, jo hyggeligere får vi det! 

Det vil bli felles turer på fjellet, lengden tilpasses de som er med. Vi har felles grilling på kvelden med 
langbord og noen aktiviteter for hundene. Blir det kjølig trekker vi inn, og du vil bli overrasket over 
hvor mange det er plass til i disse hyttene om du ikke har vært med tidligere. Der det er hjerterom er 
det husrom, og latteren sitter løst. 

Det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder, så ikke vent for lenge før du reserverer hytte.  
Døgnprisen pr. hytte er kr 700,-. 

Bindende påmelding er gjeldende fra 31. mai 2018. 

Interesse bes meldt til twettr@online.no eller sms til tlf. 907 78 192. Trenger å vite ankomstdato, 
hytte eller campingvogn/bil, antall personer, om dere ønsker egen hytte eller deling med andre.  

Mer informasjon til de påmeldte vil komme noe nærmere dato for arrangementet, som bl.a. 
veibeskrivelse m.m. 
 
 

 
 

 



 
 
 

        Norsk Berner Sennenhundklubb 
               
          avd. Hedmark 

HEDMARKSPESIALEN 2018 

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

Nes Ungdomsskole, Stavsjø, lørdag 18. august 2018 

Spesialutstilling for Berner Sennenhund, voksen og valper 

Dommer: Anette Edlander, Sverige 

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

Påmeldingsavgift: 

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

 

Voksen. JK-UK-AK-CHK 

Web kr. 340,-  www.nkk.no 

  

Veteran 

Kr. 200,-  (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: 30.07.18  Utsatt frist/manuell påmelding: 30.07.18 

 

Manuell påmelding på e-post til: mariell_94@hotmail.com  Kontaktperson: Mariell Kristiansen,  

950 60 938 

 

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/
http://www.nkk.no/
mailto:twettr@online.no


 
 

 

 



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? Denne benytter vi til å minne om aktiviteter og lignende. 

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   

  
  

   
  

Billy og Ulla langs Mjøsa på Tangen  
Fotograf M. Kristiansen 


