
Norsk Berner Sennenhundklubb 
Referat styremøte avd Nord 

Egon Tromsø 08.10.19 klokken 18:30 
 

 

Tilstede:  
Solveig Aarbogh, Øyvind Skjeldal, Trine-Lise Nystad (vara for Nina Lee), Ragnhild Erntsen 
 

Sak 1:  Valg av referent – Øyvind Skjeldal. 

- Gjennomgang av referat fra forrige møte. Referat godkjent uten innvendinger 
- Oslo hundeskole positiv til aktivitetsdag. Mars 2020? 
- Årsmøte lørdag 18.01.20 og fest på kvelden. Øyvind lager innkalling, frist for å få den inn i 

Bernern er 1. november. 
- Vellykket utstilling i Skjomen. God jobb av de frivillige. 

 

Sak 2: Evaluering av rasespesial og Skjomenutstilling, samt kløvmerket bronse og sølv. 

Få påmeldte til rasespesial, diskusjon om hva som kan gjøres for å bedre rekruttering. Oppdrettere 
bør oppfordre sine valpekjøpere for å kunne evaluere avlsarbeidet. Bruke Facebook og e-post mer 
aktivt for å få ut informasjon. Folk er generelt flinke til å hjelpe hverandre på utstillingene. Behov for 
frivillig fra styret til å stille på dommermiddag. 

Kløvhundmerket 15. juni. Nydelig vær. Gode tilbakemeldinger. Arrangeres omtrent samme tid neste 
år. 

 

Sak 3: Kommende SU-møter og seminar - innhold:  

 23. – 24. november. Saksliste ikke kommet ennå. Ønskelig å sende inn sak fra avd. nord at 
man ønsker Kløvmerket i gull arrangert i Nord-Norge. Solveig representerer klubben + Trine 
Lise drar som valpeformidler.  

 15. – 16. februar. 
 Årsmøte 29. mars 2020 
 Oppdretterseminar 18.-19. januar 2020  

 

Sak 4: Orientering om avtale med AniCura.  

Ønskelig å sjekke hvor stor rabatt vi får på AniPlan. Ellers er styret positive til avtalen. Solveig har 
dialog med AniCura. Kommer tilbake med tidspunkt for klubbkveld. Ønsker for tema: Førstehjelp, 
ernæring, hva er viktig på de ulike stadiene i hundens livsløp, evt. andre faste opplegg som de har. 

 

Klubbavtale – AniCura Dyresykehuset Tromsø og Norsk Berner Sennenhundklubb avd. Nord 

 

1. Formål 



Norsk Berner Sennenhundklubb 
Gjensidig samarbeid for å utvikle og støtte dyrenes helse gjennom informasjon, gode 
helseprogrammer og tilbud på varer og tjenester. 

2. Partene 
AniCura Tromsø er en del av AniCura – en internasjonal sammenslutning av dyresykehus og klinikker 
med hovedmål å utvikle fremtidens veterinærmedisin. Les mer om AniCura og AniCura Tromsø 
på:https://www.anicura.no/dyresykehuset-tromso 

3. Samarbeidet 
Partene vil søke om godt samarbeid ved å fremme hverandres aktiviteter i der det er naturlig – som 
arrangementer, klubbkvelder, aktiviteter og alle sammenhenger skriftlig materiell. 

4. Klubbkvelder: 
AniCura Tromsø vil tilby to klubbkvelder i sine lokaler til medlemmene – med innhold man kommer 
frem til i fellesskap 

5. Rabattordning 
AniCura Tromsø tilbyr en medlemsrabatt på helse og fordelsprogrammet AniPlan som inneholder 
tilbud på helsetjenester og en rekke fôr, utstyr og medisinske produkter. Det avtales en 
medlemskveld hvor AniPlan medlemskap med rabatt kan inngås. 

6. KontaktpersonerAniCura:  
Vigdis B Rædergård vigdis.raedergard@anicura.no 776 35 0 35 

7. Varighet og oppsigelse 
Avtalen er gyldig ett år etter inngåelse. 

 

Sak 5 (eventuelt): 

Gjennomgang av oppdatert aktivitetsliste. 

- Rundhaugmartna 7. desember.  Gløgg og bålkos i Solbergnes hos Fredrik og Solveig i 
etterkant for de som ønsker det. 

- Trine Lise undersøker lokale for grøtfest etter byvandring 14. desember. 
- Årsmøte i januar arrangeres på Egon 
- Ferskspor/blodsporkurs i samarbeid med Norsk Elghundklubb i april (Indre Troms) 
- 23. mai utstilling i Narvik-området (Skjomen eller Ballangen). Trine-Lise og Ellinor 

ansvarlige.Lørdag 6. juni mulig dato for kløvmerket. 
- 14. juni NKK utstilling Tromsø 

Evt: 
 

1. Kasserer og utstillingsleder Ellinor Elvestad må trekke seg fra alle verv av helsemessige 
årsaker. Hun følger opp årets regnskap, men har behov for at noen overtar 
premiebeholdning og andre klubbartikler. Må stå på isolert rom, Solveig har noe 
lagringskapasitet tilgjengelig. Behov for snarlig kontakt med Narvik hundeklubb for å sikre 
dommere til neste utstilling. Trine-Lise følger opp dette. 
PS! Guro Håkstad har påtatt seg å overta som kasserer etter Ellinor. 

2. Gjennomgang av innlegg til neste Bernern v/Solveig. 
3. Ved neste utstilling bør man ha egen fotograf med dedikert kamera. 
4. Medlemsmøte avvikles online (Skype) 20.11.19 klokken 19. 

 



Norsk Berner Sennenhundklubb 
Møtet heves klokken 20.30. 

 

Øyvind Skjeldal 

Referent/sekretær 

 


