
 
 

Pinsetreffet 19. – 21. mai 2018 

Husk å meld deg på til årets store begivenhet – Pinsetreffet på Torpomoen på Ål. NBSK fyller 30 år i år og i den 

forbindelse er det flere arrangementer. 

Aktiviteter for barn 

Lørdag og søndag arrangeres egne aktiviteter for barn – balleker, natursti med spørsmål og 

små oppgaver, ansiktsmaling og muligens noen overraskelser 😊 Karnevalparade litt utpå 

dagen på søndag. Påmelding – se nederst på siden. 

Veteranparade 

Paraden er for bernere som 

har passert 8 år. Ingen 

dommere bedømmer 

hunden, dette er bare for å 

vise frem alle bernere som 

har passert 8 år - enten den 

er i full vigør eller er gammel 

og «velbrukt».  Her er det lov 

å pynte sin gamle venn, den kan trekke vogn hvis den er i form til det, eller bare rusle en liten runde i ringen. 

Det blir rosetter til alle som deltar, et lite minne fra treffet. Paraden er på lørdag, rett etter at den offisielle 

utstillingen er ferdig (ca. kl. 14). Påmeldingsfrist er 10. mai. 

Jubileumsmiddag 

Lørdag kveld er det fest med mange overraskelser. Menyen er skinkestek med tilbehør, og karamellpudding til 

dessert. Etter middagen trekker vi inn i festsalen der vi får kaffe og kaker. Klubben sponser en del av utgiftene 

for å holde egenbidraget lavt, bare kr. 200, og halv pris for barn 4 – 10 år. Påmeldingsfrist er 5. mai. 

Kløvmerket 

Kløvmerket (bronse, sølv eller gull) kan tas søndag og mandag. Det er avgang fra 

Torpomoen kl. 14 søndag og kl. 10 på mandag. Påmelding via nettsiden til 

Brukshundkomiteen. Betaling på stedet. På mer info om kløvmerket og 

påmelding, se linken nederst på siden. Påmeldingsfrist 7. mai. 

Utstillinger (to separate utstillinger og to påmeldinger)  

Det blir to ringer i eksteriør. Dommerne dømmer hannhunder lørdag og tisper søndag i den ene ringen. I den 

andre ringen er det motsatt rekkefølge. Det er valpeshow begge dager med både klasse 4-6 måneder og 6-9 

måneder. Det vil også bli kåret BIR junior og beste veteran i tillegg til BIR og BIM. Selvfølgelig vil det også bli 

delt ut klubbcertifikater.  Påmeldingsfrist er 7. mai 

Lydighetskonkurranser  

Lydighet alle klasser arrangeres lørdag. Det kåres klubbmestere både i lydighet og i eksteriør. Påmeldingsfrist 

er 7.mai. 

For mer info og påmeldinger, se: 

https://berner-sennen.no/jubileumsaret-2018/ 
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