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Besøk vår hjemmeside: 

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

eller fb-side NBSK avd. Hedmark/Oppland 

 

 

 Best i rasen (Yenna) og Best i motsatt 
kjønn (Zappa) på Hedmarkspesialen 

2018! 

Fotograf B. Halvorsen 



Oversikt over styret NBSK avd. Hedmark 2018 

Leder   Mariell Kristiansen 
   Helsetvegen 108   
   2337 TANGEN 
   Mailadr.: mariell_94@hotmail.com 
   Tlf.: 950 60 938 
 
Nestleder  Stine J. Skaug 
   Fremstadvn. 14 
   2383 BRUMUNDDAL       
   Mailadr.: stinebrr@hotmail.com 
   Tlf.: 924 11 059  
  
 
Styremedlem  Anne Martha Botten 
(sekretær)  Villavegen 16 
   2344 ILSENG 
   Mailadr.: aabotten@online.no 
   Tlf.: M: 470 20 824 
    
Styremedlem  Anita Bjørnstad Enget 
(kasserer)              Amerikaveien 41 
   2350 NES 
   Mailadr.: abeenget@online.no/aen@ringsaker.kommune.no  
   Tlf.: 480 94 977 
 
Varamedlem  Anne Jutulrud 
   Midtåsen 179 
   2840 REINSVOLL 
   Mailadr.: a-jut@online.no 
   Tlf.: 975 46 810 
    
Varamedlem  Øystein Pettersen     
     Rådyrveien 2 
   2835 RAUFOSS 
   Mailadr.:  berner@hotmail.no   
   Tlf.: 466 77 621 

 
 
 
 
 

Kasserer Bente M. Østmo trakk seg ut av styret på styremøte 9/9 med umiddelbar virkning.  
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Leder’n har ordet 
 

 November er så vidt i gang, og Bernerpo(s)ten sendes omsider ut. 

 
Rasespesialen vår ble avholdt i august, og det ble en meget  
vellykket dag! Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som var med å hjalp til. Det er mye 
som skal sys sammen og ordnes til et slikt arrangement! Vi har fått mange gode 
tilbakemeldinger om utstillingen vår. Det var oppholdsvær fra morgenen av, men så kom 
regnet litt utover dagen. Omtale og bilder skulle egentlig være med i Berner´n som akkurat 
kom i posten, men det kom dessverre ikke med. Vi i styret håper det kommer med i 
julebladet! 

Det er deilig at høsten endelig er her for fult og temperaturen begynner å synke. Sommeren i 
år var utfordrende både for mennesker og dyr, og spesielt for de trefargede skapningene 
våre. Jeg endte til slutt opp med å svømme mye sammen med mine i sommer, når varme sto 
på som verst og det ble for varmt med tur både tidlig og seint. De flotte høstfargene og den 
friske høstlufta som river litt i kinna er herlig.  

Båndtvangen har opphørt, til stor glede for mange. Det er mange som benytter seg av 
skogen, blant annet jegere. Skarpe farger på klær og refleksdekken på de firbeinte kan være 
lurt for å bli sett.   
 
Dogs4all i Lillestrøm er like rundt hjørnet. Det er et høydepunkt for mange og et stort 
”samlingssted” for hundeinteresserte. Uavhengig om utstilling er noe interessant eller ikke, 
anbefaler jeg hundeinteresserte til å ta turen. Mange aktiviteter og forskjellige oppvisninger 
og show med hund! 
 
Dette infobladet sendes til medlemmer på e-post, i tillegg vil det bli lagt ut på hjemmesiden. 
Mottar du ikke bladet på e-post, gi meg en beskjed!  
 
 
 

Jeg vil ønske alle en flott høst videre!  
 
 
Mariell 
Leder 
 
 
 
 
 

 

  

 

 



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. 

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. 
 

 

 

                    Øystein Pettersen har fotografert gutta sine oppe på Bjørgeberget i Brumunddal 

 
 

 
 



Her kommer bilder fra Bernese World Wide Walk 12.mai 2018 
 

 
Fellesbildet under Bernese World Wide Walk i Lillehammer´s gater  

 
 
 
 

  

                     Love og Mie med sine flotte vogner                                    Lille Molly fikk sitte på 
 
 
 
 
 



 
 Kommende aktiviteter 
 

 

Avd. Treff på Bokrudstad hundesenter, 25. november 2018 kl 11.00, Bokrudstad 
Hundesenter 

Vi tar først en time ute i hamninga før vi går inn i hallen for litt miljøtrening og enkel servering.  
 
Tisper med løpetid kan dessverre ikke delta på denne aktiviteten, men de ønskes velkommen tilbake når 
de ikke er så velduftende   
 
Treff på Bokrudstad er gratis for medlemmer!  
 
Bokrudstad Hundesenter ligger i Brumunddal. 
 
 

 

Vi går gjennom gågata å viser frem våre flotte, trefargede skapninger – gjerne pyntet litt med innslag av 
lucia og jul! 
 
Bondens marked arrangeres også denne dagen i Hamar sentrum.  
 
Vi får antagelig – som i fjor – godteriposer til å dele ut til barna. 
 
Anne Dobloug, sentrumskoordinator, ønsker oss hjertlig velkommen i år også!  
 
Vi møtes på Skibladnerbrygga og går mot sentrum sammen.  

Luciatog i gågata på Hamar 

Lørdag 15.desember kl 12:00-14:00!  
 



 
 

 

Tradisjonen tro, deltar vi også i år på 2.dags julemarsj i Brumunddal sentrum.  
 
Brumunddal turmarsjforening sin tradisjonelle julemarsj starter fra kommunens  
administrasjonsbygg.  
 
Nisseluer og pynt på både to- og firbeinte er hyggelig!  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 

   Fellesbildet oppe på Skreikampen! 
     Foto: Mari-Ann Braaten  

 

2.dags julemarsj i Brumunddal  
 
26/12 kl. 11 

Furnesvegen 28, 2382 Brumunddal 
 
 
 
 



Medlemsmøte m/ tema 
 

Avdelingen vil antagelig avholde medlemsmøte i forbindelse med avd. Treff på Bokrudstad søndag 
25.november på Bokrudstad Hundesenter.  
 
Informasjon vil bli lagt ut på facebook og sendt ut på mail når det er klart! 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

                                      Fra Rosa Turmarsj i Hamar sentrum!  
                                            Fotograf Erlend Vold Enget  
 
 
 
 
 



 
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 og Oppland? 

Hilsen styret i NBSK avd. Hedmark   
  
    

                                                             Fra Kløvmerketuren i oktober 
 

                                              

Fotograf Anne Martha Botten 
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