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Besøk vår hjemmeside: 

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

eller fb-side NBSK avd. Hedmark/Oppland 

  

 

Årets Bernese World Wide Walk på 
Lillehammer! 

Fotograf B. Halvorsen 



 

Oversikt over styret NBSK avd. Hedmark 2019 

Leder   Mariell Kristiansen 
   Helsetvegen 108  
   2337 Tangen 
   Mailadr.: mariell_94@hotmail.com 

                                          Tlf.: 950 60 938 

 
Nestleder  Stine J. Skaug 
   Fremstadvn. 14 
   2380 BRUMUNDDAL       
   Mailadr.: stinebrr@hotmail.com 
   Tlf.: 924 11 059  
  
Styremedlem  Anita Bjørnstad Enget 
(kasserer)  Amerikaveien 41  
   2350 NES  
   Mailadr.: abeenget@online.no/aen@ringsaker.kommune.no 
   Tlf.: 480 94 977 
 
Styremedlem  Anne Martha Botten 
(sekretær)  Villavegen 16 
   2344 ILSENG 
   Mailadr.: aabotten@online.no 
   Tlf.: M: 470 20 824 
    
Styremedlem  Kathrine Ruud 
   Smørbølsmoeln 117 
   2280 Gjesåsen 
   Mailadr.: kathrineruud@hotmail.no 
   Tlf.:  416 99 828 
 
Varamedlem  Anne Jutulrud 
   Midtåsen 179 
   2840 REINSVOLL 
   Mailadr.: a-jut@online.no 
                                       Tlf.: 975 46 810 
    
Varamedlem  Øystein Pettersen     
     Rådyrvegen 2 
   2835 RAUFOSS 
   Mailadr.:  berner@hotmail.no 
   Tlf.:  
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Leder’n har ordet 
 

Vi er godt i gang med 2019, våren er i full anmarsj og  
Bernerpo(s)ten er seint ute – beklager det! 
 
Bernerpo(s)ten sendes ut på mail til alle medlemmer i avdeling 
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.  

Hvis du vet om noen som ikke mottar bladet, så gi beskjed. Jeg sjekker jevnlig medlemslisten 
inne på Norsk Kennel Klubb sin administrasjonsside.  
 
Aktivitetene legges fortløpende ut på klubbens Facebook side. I tillegg til dette forsøker vi å 
få ”hjemmesiden vår” på berner-sennen.no oppe å går igjen. Det er noe komplisert å 
administrere denne siden.  

I de vedlagte årsmøtepapirene ser dere at det ikke er de store endringene i styret. Vi er 
glade for å ha fått med oss et nytt, ungt medlem i styret, Kathrine Ruud. Rekrutering av 
yngre medlemmer til klubben både lokalt og sentralt er viktig for at klubben fortsatt skal 
bestå! 
 
SU-1 – samarbeidsutvalgsmøte for 2019 ble avholdt 23/3-19. Der deltok undertegnede med 
en observatør.  

Saksliste og referat fra SU-møtet vil dere kunne finne på NBSK sin webside for de som ønsker 
å lese dette.  
 
Tiden etter jul og ikke minst nå, med vår er herlig. Det merkes godt på de firbeinte at de 
allerede synes at temperaturen varm. I tillegg er det viktig å passe seg for ”naturens 
fiender”, nemlig flåtten og hoggormen. Det er ikke morsomt å sette på de firbeinte gift mot 
flåtten, når rasen blant annet er så kreftutsatt. Viktig å vurdere frem og tilbake hva som 
lønner seg i hvert enkelt tilfelle. Kanskje kan man klare å unngå flåttmiddel ved å for 
eksempel unngå svært høyt gress eller oppholde seg mye der det er en del flått.  
 
Våren og sommeren er også et vakkert eventyr med berner og spesielt utstilling som 
undertegnede er svært aktiv på. Det avholdes mange flotte bernerspesialer i både Buskerud, 
Torpomoen, Trøndelag og ikke minst vår egen Hedmarkspesial i august! 

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.  

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 hjelpen. 

 

  

Myra og Zelda har tatt med seg kompisen sin på tur!  
Fotograf A.M. Botten 



 

 

 

 

 

Valgkomiteen innstilling 2019: 

 

Kasserer Bente M. Østmo trakk seg fra styret 9/9-18. Anita Bjørnstad Enget har sittet som 
styremedlem før dette, og har bokført regnskapet ut 2018. Utover det har ingen trekt seg fra sine 
verv.  
 
Valgkomitéen fremmer følgende innstilling: 

 

Leder    Turid Wettre  (ikke på valg) 
Styremedlem (nestleder) Stine J. Skaug  (gjenvalg 2 år) 
Styremedlem (kasserer) Anita Bjørnstad Enget (2 år, ny) 
Styremedlem (sekretær) Anne Martha Botten (ikke på valg) 
Styremedlem   Kathrine Ruud    (2 år, ny) 
Varamedlem   Anne Jutulrud  (gjenvalg for 1 år) 
Varamedlem   Øystein Pettersen (gjenvalg for 1 år) 
Revisor    Kristoffer Skjøstad (gjenvalg for 1 år) 
 

Valgkomité    Hans Lars Syversen (gjenvalg 1 år, for at ikke begge skal være på  
valg neste år) 
    Oddvar Dufseth  (2 år, ny) 
 
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, 11. desember 2018 
 
Hans Lars Syversen    Ole Staff 
leder      medlem 
valgkomitéen     valgkomitéen  



 

 

 



 

 



                                     

Anne, Pippin og Gobbi inviterer til fellestur oppi Åsen (Reinsvoll), 

12. mai kl 12.00 
 
Ta med tursekken med noe godt i så så tar vi en tur oppi Åsen her på Reinsvoll søndag den 12.april.  
Oppmøte hjemme hos meg kl 12.00 
Adr. min er Midtåsen 179. Reinsvoll  

Håper mange vil bli med 😀 
 
Spørsmål? Ring Anne på 976 54 664 
 

Mandagstreff på Bokrudstad Hundesenter 20.mai og 3.juni kl. 19.00-20.00 
 
Vi prøver på treff på Bokrudstad på mandager!  
Det blir da en time ute i hamninga med tur og lek for de firbeinte.  
 
Tisper med løpetid kan dessverre ikke delta på dette, men de ønskes velkomne tilbake når de ikke er så 
velduftende :)  
 
Treff på Bokrudstad er gratis for medlemmer i NBSK avd. Hedmark! 
 

                                 



 

Medlemsfest og Sommeravslutning 

Avdelingen pleier å avholde medlemsfest og sommeravslutning, og i år slår vi det sammen! 
Fredag 14.juni kl. 19.00, adresse: Gåsbuvegen 900, 2323 Ingeberg (Hamar). 
 
Grethe og Oddvar Dufseth åpner huset sitt og det vil avholdes hjemme hos dem.  
 
Alle tar med en rett til felles koldtbord og drikke til eget bruk.  
 
Velkommen til en hyggelig bernerkveld - forhåpentligvis i nydelig sommervær! 

 



En helg i Berner´s tegn – på Hugasyn hyttegrend, Valdres 
 
 
 

 

 
Det gleder meg at vi igjen har mulighet for å ønske velkommen til avdelingstur til Hugasyn hyttegrend i 
Valdres den 21. – 23. juni 2019. 
 
Avdelingen har fått reservert 9 (av 10 mulige) hytter, samt at det vil være mulighet for strømuttak for et 
par campingvogner/bobiler. 
 
Hver hytte består av yttergang, gang, to soverom (1 rom m/køyesenger til 4 pers. og 1 rom med 
dobbeltseng), stue (med sovesofa), kjøkkenkrok og wc/dusj. Dyner, puter mm er på hyttene, men du må 
selv ta med sengetøy, håndklær osv.  
 
Om dere bare er 2 personer, oppfordrer vi dere til å dele hytte med andre. På denne måten kan flest 
mulig få være med. Jeg prøver etter beste evne å finne gode løsninger for evt. «samboerskap» i løpet av 
helgen for både to- og firebente i samråd med de som har meldt interesse for turen. 
 
Jo flere vi blir, jo hyggeligere blir helgen 😃 
 
Om noen ønsker å reise opp torsdag, for å få en litt lenger helg vil dette være mulig. Men jeg må vite om 
dette ved påmelding. 
 
Døgnprisen pr. hytte er fortsatt kr 700,-. Og det er bindene påmelding fra 1. mai 2019.  
Det er «førstemann til mølla» prinsippet som gjelder, så ikke vent for lenge før du reserverer! 
 
Hvis været tillater det, vil det på lørdagen bli arrangert en fellestur på Slettefjell. Denne gangen vil vi kjøre 
litt lenger inn enn tidligere, og parkere på P-plassen ved elva Mugna som er startpunktet for turen opp til 
Mugnetind. Vi vil gå på sti med lett stigning inn til et vann hvor vi kan raste, og bade for de som ønsker en 
«frisk» opplevelse.  



 
De som evt. ønsker det kan fortsette videre opp til Mugnetind (en utrolig flott topptur, 1740moh. Turen 
anses som middels krevende og ca 5,5 km en vei) mens de andre venter ved vannet, eller velger å gå 
tilbake til bilene.  
 
Det vil bli felles grilling på lørdagkveld, hvor avdelingen sørger for varme i grillene, men hver og en må 
sørge for det de ønsker å grille. Vi lager langbord og koser oss ute, før vi trekker inn i ei av hyttene om det 
blir kjølig. (Er det intr. for det så grilles det på fredag også.) 
 
Du vil bli overrasket over hvor mange to- og firebente det er plass til i disse hyttene om du ikke har vært 
med tidligere. Prinsippet «der det er hjerterom er det husrom» gjelder i høyeste grad, og latteren sitter 
løst. 
 
Det vil også bli litt felles opplegg/lek/aktiviteter på plassen mellom hyttene for hundene, type lett 
miljøtrening med div. ag-hindere mm for de som har lyst til å delta på dette. 
 
Påmelding gjøres til meg, Turid på mail, twettr@online.no, messenger eller sms til tlf. 907 78 192.  
 
Ved påmelding trenger jeg å vite følgende; ankomstdato, antall personer, leie av hytte, (og om dere kan 
være åpne for å dele med andre, og evt. med hvem om dere har spesielle ønsker) eller om dere kommer 
med campingvogn/bobil og trenger strømuttak.  
 
Mer detaljert informasjon og veibeskrivelse kommer nærmere dato for arrangementet. 
 
OBS: Ikke nok med å trykke «like» for å bekrefte deltakelse. 
 

Da håper jeg som «tursjef» på en like stor interesse for denne helgen som tidligere, slik at vi blir mange .  
Har du noen spørsmål, bare å ringe på 907 78 192 (Turid Wettre). 
 

 

Fra årets Bernese World Wide 
Walk på Lillehammer!  
 
Fotograf B. Halvorsen 



Når: Søndag 18.august  
Hvor: Nes Ungdomsskole, Stavsjø  

Gevinster til tombolaen 
 

 

 

Gavepremier 
Er det noen som ønsker å gi gavepremier til spesialen? Vennligst meld inn dette til Mariell Kristiansen 
(mariell_94@hotmail.com) . Skriv hvilken klasse, kjønn, premiering dere ønsker å gi til slik at vi får 
dette med i utstillingskatalogen. 

  

 

 
Hubba Bubbas Ulla Widundertulla  

Fotograf M.N. Kristiansen 

 

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 Kristiansen (mail mariell_94@hotmail.com)  

På forhånd takk for hjelpen! 
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Her er det Yenna som koser seg 
på fjellet. Fotograf Gro Andersen 

 

 

Ei ekte bernerstue, fra venstre Glam, 
Ridon og Hexa. Fotograf er Stine Bøe 

Oliver og Intro er klare for litt hagearbeid, fotograf er  
Ann-Kristin Hansen 

 

 

Det nydelige været vi hadde i påsken 
måtte benyttes til fine turer. Her ser vi 
Frode, Olivia, Poppi, Love, Mie, Kari, 
Ludvig, Øyvind, Odin, Berit og Gina. 
Fotograf er Turid Wettre 



 

 

 

 

Berner´n 
 

Berner ń er et blad som sendes ut til alle medlemmer i alle avdelingene i bernerklubben i Norge fire 
ganger i året. Berner ń har masse nyttig informasjon om alt i fra helse på bernere, kommende 
utstillinger og flotte bilder.  

Redaksjonen i Berner ń ønsker flere hverdagshistorier og bilder til bladet sitt. Har du noe å bidra 
med? Send til bernern@berner- sennen.no.  

 
 

 

 

 

 

 

Pippin og Gobbi klamrer seg fast til den siste 
snøen.  
Fotograf A. Jutulrud 



        Norsk Berner Sennenhundklubb 
               
          avd. Hedmark 

HEDMARKSPESIALEN 2019 

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

Nes Ungdomsskole, Stavsjø, søndag 18. august 2019 

Spesialutstilling for Berner Sennenhund, voksen og valper 

Dommer: Frode Jevne, Norge 

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

Påmeldingsavgift: 

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

 

Voksen. JK-UK-AK-CHK 

Web kr. 350,-  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: 29.07.19 Utsatt frist/manuell påmelding 29.07.19 

 

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/


Mottaker: 

 

 

 

 

 

 

 

Returadr.: NBSK avd. Hedmark, Pb. 4106, 2307 Hamar 

Har vi din rette mail adresse? 

 

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   

  
  
   

 
Myra og Zelda var turledere på kløvprøven som ble gjennomført i mars 

Fotograf  A.M Botten 


