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Besøk vår hjemmeside: 

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

eller fb-side NBSK avd. Hedmark  

 

 

Flotte tricolorfrøkner og en liten  

Dachefnatt på tur. 

Fotograf Turid Wettre 

 



Oversikt over styret NBSK avd. Hedmark 2020 

Leder   Turid Wettre 
   Kurudvn. 51  
   2322 RIDABU 
   Mailadr.: twettr@online.no  
   Tlf.: 907 78 192 
 
Nestleder  Stine J. Skaug 
   Fremstadvegen 20 
   2383 BRUMUNDDAL       
   Mailadr.: stinebrr@hotmail.com 
   Tlf.: mob. 924 11 059  
  
Styremedlem  Anita Bjørnstad Enget 
(kasserer)  Amerikaveien 41 
   2350 NES 
   Mailadr.: abeenget@online.no  
   Tlf.: M: 480 94 977 
 
 
Styremedlem  Anne Martha Botten 
(sekretær)  Villavegen 16 
   2344 ILSENG 
   Mailadr.: aabotten@online.no 
   Tlf.: M: 470 20 824 
    
Styremedlem  Kathrine Ruud 
   Smørbølsmoen 117 
   2280 GJESÅSEN 
   Mailadr.: kathrineruud@hotmail.no 
   Tlf.: M 416 99 828 
 
Varamedlem  Anne Jutulrud  
   Midtåsen179 

2840 REINSVOLL 
Mailadr.: a-jut@online.no 
Tlf.: M976 54 664 
 

    
Varamedlem  Norodd Jemtland Moen  

Vardalsv. 143 
2825 GJØVIK 
Mailadr.: nojemo@online.no 
Tlf.: M 917 53 580 
 
Felles avdelingsmail: hedmark@berner-sennen.no 
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Leder’n har ordet 
 

Her kommer avdelingens første Bernerpo(s)ten. 
Når dette skrives har vi kommet til mars måned, og vi her godt 
inne i 2020. 
 
Jeg er nå tilbake i ledervervet for avdelingen, og vil takke Mariell for  
Innsatsen hun gjorde i forrige periode. Det var en bra jobb hun la ned i avdeling. Tusen takk 
til dere andre også, Øystein som ble takket av, og til dere andre som blir med videre.  
 
Når man takker ja til å inneha verv i avdelingen, så bruker man også en del av fritiden sin på 
dette. Det er en del som skal på plass og gjennomføres pr. år for å følge instruksen for 
avdelinger tilsluttet NBSK. Men vi er godt team, og med hjelp fra dere medlemmer så regner 
jeg med at vi kommer i land med både aktiviteter, dugnader osv. 
 
For å være en aktiv avdeling trenger vi også hjelp fra dere medlemmer! Dette være seg 
innspill til tema på medlemsmøter, forslag til fellesturer og andre aktiviteter, dugnader osv. 
Vårt mål er å være en aktiv avdeling, med forskjellige aktiviteter slik at alle medlemmene kan 
finne noe de føler seg hjemme i og har lyst til å delta på. 
 
Så har dere noen forslag, send det inn til oss! 
 
I dette bladet kommer en kort presentasjon av det nåværende styret, årsmøtepapirer, 
kommende aktiviteter og noen bilder som medlemmene selv har tatt. Ønsker gjerne noen 

«blinkskudd» til neste blad 😊 
 
Vårt medlemsblad er mer et info-blad, og vi skal ikke konkurrere med klubbens medlemsblad 
Berner’n. Men det forhindrer ikke at man kan skrive noen korte gode historier om det er noe 
man vil dele med medlemmene. 
 
Da håper jeg at vi ses på en del aktiviteter fremover. Og er det noe du/dere lurer på, er det 
bare å ta kontakt. 
 
 
Hilsen 
 
Turid Wettre 
leder 
 
 

 
 
 

 



Presentasjon av styret: 

Turid Wettre, leder 
Fikk min første berner i 1994, og har vel nesten like lenge   
hatt et eller annet styreverv i avdelingen siden da. Har kennelnavnet  
Logresnella, og har tidligere hatt 5 kull. Arbdeider som rådgiver i Innlandet 
 fylkeskommune med HR relaterte oppgaver. Heimen deler jeg med to  
bernerfrøkner, Bernerutsiktens Mie Snuttgurka og Mountain Chrystal  
Everlasting Love som begge er 6 år. Håper at det i løpet av året kanskje 
 kan bli en liten tricolorfrøken til i gjengen. 
 

 

Stine J. Skaug, nestleder 
45 år, sykepleier. Gift med morten har Lillebjørn på 12 år og bonusbarna 
Sandra og Martin. 
Hubba Bubbas Rueda Rosey og Alperosens effektive (?!?) Eddie er husets 
Bernere. 
 

 

 

 

Anita Bjørnstad Enget, styremedl. (kasserer) 
Bor på Nes Hedmark. Gift, og har tre barn. Jobber til daglig som syke- 
pleier i Ringsaker kommune. Har to bernerjenter, Martha i farta som har  
rukket å bli sju år, og Holly Molly som har blitt to år. To helt forskjellige  
jenter med hver sine personligheter.  
Har sittet i styret i avdelingen i 6 år, innehar nå vervet som kasserer 

 
 
 

Anne Martha Botten, styremedl. (sekretær) 
Jeg bor på Ilseng med samboer og en gjenværende ungdom i huset. 
Mine to hunder heter Zelda (snart 7 år) og Myra (3 år). Vi liker å trene 
Agility og rally-lydighet, men best er jo turene ute i naturen. Vi er også 
 aktive i Hamar og omegn Hundeklubb. 

 

 
  

 

 

 

 



Kathrine Ruud, styremedlem 
Jeg bor på et småbruk på Kjellmyra sammen med min samboer Annar.  
Er oppvokst med schäferhund, men i 2010 ble jeg introdusert for rasen 
Berner Sennen. Sa til mamma at «når jeg ble stor» og flyttet ut så skulle jeg  
Kjøpe meg en Berner Sennen, og slik ble det. I mai 2017 flyttet fineste Green 
Daiquri av Lee Armand aka Akira inn hos oss. 
Vi trives godt ute i skog og mark. Bruker mye av tiden vår på hytta og i  
Campingvogna. Akira er med oss på stort sett alt. 
 

 

Anne Jutulrud, varamedl. 
 52 år ung, Bor med mine 2 bernergutter på 3 og 5 år, 3 katter og en del  
tobeinte fjærkre på Reinsvoll, Vestre Toten. 
Jobber som selger og på et avlastningssenter. 
 

 

 

 

Norodd Jemtland Moen, varamedl. 
Bor på et bruk i Gjøvik sammen med bernerne Timon og Simba.                            

Har blitt 50 år, og jobber som miljøterapeut for vanskeligstilte 

ungdommer. Har to voksne barn. 

 

 

 

 

Grasrotandelen – Norsk Tipping 
Ved hjelp av noen enkle klikk kan du velge din grasrotmottaker.. 

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. 

  

 

 

 



Årsmøtepapirer 
 

 

 

 

NBSK. Avd. Hedmark 

Årsberetning 2019 
 

Styret har i perioden bestått av: 

Leder                                   Mariell N. Kristiansen 
Styremedl. (nestleder)     Stine J. Skaug 
Styremedl. (kasserer)       Anita B. Enget 
Styremedl. (sekretær)      Anne Martha Botten 
Styremedlem                     Kathrine Ruud 
Varamedlem                      Anne Jutulrud 
Varamedlem                      Øystein Pettersen 
 

Avdelingens medlemmer 

Medlemsantallet for avdelingen i 2019 har vært 69 klubbmedlemmer og 10 husstandsmedlemmer. 
Det er 3 klubbmedlemmer og 1 husstandsmedlem fler enn forrige år. 

Møteaktiviteter 

Det har i perioden vært innkalt til 4 styremøter. I tillegg har styret avklart enkeltsaker pr mail og via 
chatt.  

Vi har avholdt 1 medlemsmøte, rett etter årsmøtet 10.01.19, med loddsalg og bevertning.    

Anita og Mariell representerte avdelingen på SU – møtet på våren og Anita og Kathrine på høsten. 

Sommeravslutning 

I år ble medlemsfest og sommeravslutning slått sammen. Vi møttes hos Grethe og Oddvar Dufseth. 
Alle hadde tatt med seg litt å spise, så til sammen ble det et flott koldtbord. 10 bernere og en 
maskott med eiere koste seg denne fine sommerdagen.  

Avdelingstreff på Bokrudstad 

Vi har hatt totalt 7 treff på Bokrudstad i løpet av 2019. 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 hundeprat.  

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

Fellesturer 

I 2019 arrangerte vi 3 fellesturer på helg. 2 var på Raufoss i februar og mai, 1 i Våler (Spulsåstoppen) i 
november. (Utsatt fra september pga hundesykdom) 

Bernese Worldwide Walk  

Dette er et verdensomspennende arrangement hvor alle i hele verden går tur sammen med 
bernervenner samme helgen. Oppmøtested var Lillehammer, lørdag 13. april. 13 bernere og 18 
tobeinte stilte opp og satte preg på gågata i finværet. Det er ikke til å komme i fra at man vekker 
oppmerksomhet ved en sånn parade. Både vogn og kløv ble vist fram. Koselig rast i parken. 

Kløvmerkeprøver 

31. mars og 27. oktober arrangerte avdelingen kløvmerkeprøver i bronse og sølv. 

Prøven i mars ble gjennomført på snøføre på skogsbilveien i Roa, bak Stangehallen. 2 gjennomførte 
til bronse og 3 til sølv. Enkel rast etter 5 km og kort pause og utdeling av bronsemerke etter 10 km, 
før de som skulle gå til sølv fortsatte turen.  

Prøven på høsten ble utsatt fra september til oktober pga hundesykdom. Her var det 2 som 
gjennomførte til bronse på Ilsengstiene. Flere var med som moralsk støtte og vi koste oss med pølser 
grillet på bål ved Farmenkoia. Turen ble også markert som Rosa sløyfe tur. 

Utstilling 

18. august arrangerte vi Hedmarkspesialen. Utstillingsplassen var også i år Nes ungdomsskole på 
Stavsjø.  

Dommer var Frode Jevne.  Det var 70 påmeldte hunder og 15 valper, samt oppdretter- og avlsklasse. 
Det var 5 ekvipasjer som deltok i barn og hund. Vi hadde bare noen få «ikke møtt». 

Været holdt akkurat til vi var ferdige med nedrigging i 16-tida. 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. 

Deltakerpremien i år var keramikkhjerter fra «Snella», arbeid/opplærings-tjenesten i Ringsaker. Og 
ellers kom vi i havn med fine premier i alle klasser, blant annet takket være gavepremier fra 
medlemmer. Flott og tusen takk! 
 
En slik utstilling krever mye jobb, både i forkant, under og etter utstillingen. Et slikt arrangement 
hadde ikke kunne vært gjennomført, uten dugnadsånden og ivrige medlemmer i klubben. Som 
tilreisende på flere spesialer i Norge, vil jeg som leder si at vår utstilling og spesial hvert år, også 
tidligere år, blir lagt merke til og betegnes som et arrangement som er godt gjennomført fra a til å! 
Dermed har vi igjen satt Hedmarken på kartet i bernerklubben, også blant dommere og ringpersonell 
som vi inviterer til utstillingen vår.  
 

 

 



Avdelingstur til Hugasyn hyttegrend, Valdres 

St. Hans- helgen var vi en gjeng med 21 hunder som reiste opp til Hugasyn hyttegrend i Valdres og 
fylte opp hyttene der. Flotte turer på Slettefjell og til Mugnetind. Noen dro til Lærdal og noen på 
fisketur.  

Det var felles grilling og sosialt samvær på kveldene. I etterkant har vi fått hyggelig tilbakemelding fra 
vertskapet om at det alltid er rent og fint når vi har forlatt stedet. Koselig å høre! 

Julemarkering, 14. desember 

5 bernere, hvor 2 trakk julepyntete vogner, med eiere, vandret i Hamar sentrum denne lørdagen før 
jul. Vi hadde også fått godteposer av Sentrumsforeningen til utdeling til unger vi møtte. Populært og 
koselig innslag i adventstida. 

 2. dags julemarsj 

Det har blitt en tradisjon at bernerklubben møtes i Brumunddal 2. juledag for delta på turmarsjen 
der. 10 bernere og 2 andre hunder med eiere ble med. Været var pent og føret litt glatt. Ved veis 
ende var det mulig å gå inn for litt bevertning. 

Utsendelser/avd.nytt etc 

Det har blitt produsert 2 nummer av vårt infoblad «Bernerpo(s)ten», hvor begge er blitt lagt 
elektronisk ut på websiden til avdelingen og sendt pr e-post til de medlemmer som har oppgitt e-
postadresse. Vanlig praksis har vært å sende ut 4 nummer av dette. Det har rett og slett handlet om 
prioriteringer og tid fra leder sin side. Et spørsmål er jo hvor mange som faktisk leser det som sendes 
ut og det er viktig å huske på at ”Berner´n” som sendes ut skal være hovedbladet til hvert enkelt 
medlem i bernerklubben i hele Norge.  

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 fb-side 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. 
Det opprettes «arrangement» for hver aktivitet, noe som gjør det oversiktlig å finne. 

Sida blir også brukt av medlemmene til å invitere med andre på tur 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 

2019 har vært et aktivt år for bernerklubben avdeling Hedmark, med 1-3 aktiviteter og ting i 
måneden å være med på for bernerfolk i Hedmark og Oppland. Aktivitetene har vært variert, alt fra 
kløvmerkeprøve til treff på Bokrudstad Hundesenter. Vi har hatt innslag av lydighet, bernern´s 
bruksområder, utstilling, miljøtrening og flere fellesturer som i seg selv er god miljøtrening for 
hundene våre. Bernerklubben har gjort seg bemerket blant ”publikum”, med blant annet julemarsj i 



Hamar sentrum og i Brumunddal sentrum. Dette blir lagt merke til, og gir mange positive 
tilbakemeldinger. Hundesykdommen og anmodning fra Norsk Kennel Klubb om å ikke avholde 
aktiviteter med hund, gjorde sitt til at noen arrangement ble avlyst i høst. Det var selvsagt viktig, også 
for oss å følge disse rådene. Vi håper at det gikk bra med ”våre” bernere i Hedmark og har ikke hørt 
om noe tilfelle av sykdommen her. 
 
Avslutningsvis vil jeg takke for tilliten og de to årene jeg har fått sitte som leder i avdeling Hedmark. 
Det har vært to spennende år med utfordringer som jeg har lært mye av og ser tilbake på som to 
spennende år. Det er av personlige årsaker jeg ønsker å fratre mitt verv.  

  

       Norsk Berner Sennenhundklubb 
       NBSK avd. Hedmark 

 

AKTIVITETSPLAN 2020 

Tid Aktivitet Ansvarlige 

2020 4 Nummer av vårt medlemsblad “Bernerpo(s)ten 
samt avd.nytt til Berner’n 

Leder/sekretær 

2020 Fellesturer – trekk og kløv Styret m/ hjelp av medl. 
etter avtale 

 2020  Medlemsfest   Styret 

16.05.20 Bernese Friends – Worldwide Walk Styret   

2020 Miljøtreninger gjennom året – Bokrudstad 
Hundesenter og Skaugom Hundesenter. Div. tema 
om ønskelig.  
2 kløvmerkeprøver bronse og sølv – 28.mars og en 
på høsten  

Leder og andre etter avtale   

2020 1 – 2 stk medlemsmøter   Styret 

26-28.juni 
2020 

Weekendtreff/fjelltur (Hugasyn hyttegrend, 
Valdres) 

Styret   

2020 Dugnad  - avventer instruks fra hovedstyret, gjelder 
vanligvis 2 utstillinger (Stangehallen og Pinsetreffet) 

Alle 

 Juni 2020 Sommeravslutning Styret m/ hjelp av medl. 
etter avtale 

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

Okt. 2020 Rosa sløyfe markering Styret 

Juni/des 
2020 

Handledag hos Anitas hund og katt Alle 

Desember 
2020 

Julemarkering i sentrum Alle 

26.12.20 Julemarsjen i Brumunddal Alle 

2020 Deltakelse på SU-møter Styret 

Før 15.01.21 Årsmøte Styret 

 

Styret ber om fullmakt til å komplettere aktivitetsplanen gjennom året 2020.  

15.august 
2020 



 

 

 

 



Revisjonsberetning 15.12.2019 

 Regnskapet for NBSK avd. Hedmark 2019. Styret har vedtatt å avslutte regnskapet 30.11.  

Regnskapsperioden for 2019 blir derfor fra 1. januar og til og med 30.november. Regnskapet er ført 
ryddig og helt feilfritt. Revisor har bare bidratt med å sette opp et resultatregnskap.  

Alt i kasse er satt inn på konto, så det finnes ikke noen kontanter å telle opp. Kasse er stort sett bare 
brukt vedrørende Hedmarkspesialen og bilagene fra kasser på Hedmarkspesialen er korrekte med 
underskrifter og netto overskudd (vekslepenger ved start er trukket fra).  

Bankutskrifter dokumenterer beholdning på de forskjellige bankkontoer pr 30.11.2019. Det er 
kontrollert at kontoutskrifter er i samsvar med regnskapet. Det er foretatt sjekk av alle bilag 
vedrørende kasse samt stikkprøver av andre bilag. Bilag er godt beskrevet fra den som har fått 
refundert utlegg.  

Regnskapet viser et driftsoverskudd på 9 727,44 kr. Dette er et høyt driftsoverskudd til tross for at 
årsmøtet besluttet at det ikke var noe mål å øke egenkapitalen, men bruke pengene på aktiviteter for 
medlemmene.  

Det er likevel bare positivt så lenge aktiviteten har vært god. Avdelingen drives med trygg økonomi 
og har over 100 000 kr i kontanter og bankinnskudd når påmeldingsavgifter fra Hedmarkspesialen 
kommer inn på konto. I regnskapet er det ført som et krav på 18 280 kr.  

Avdelingens største inntektskilde er grasrotandelen på hele 12 617 kr. Det er en økning på nesten 3 
000 kr fra 2018. Overskuddet på Hedmarkspesialen var i 2019 på 7 600 kr. Hovedårsaken til et godt 
resultat er billig dommer og gode inntekter fra loddsalg og kiosk. Overskudd på loddsalg og kiosk er 
på ca 10 000 kr. Det er vanskelig å skille mellom kiosk og loddsalg i og med at mye av inntektene 
kommer via vipps. 

 På bakgrunn av fremlagt regnskap, samt foretatte kontroller, kan jeg tilrå årsmøtet i Norsk Berner 
Sennenhundklubb avd. Hedmark å godkjenne regnskapet for 2019. 

 

Revisor for NBSK avd. Hedmark. 

Kristoffer Skjøstad 

 

  



 

 

 

 

Valgkomiteens innstilling 2020:  

 

Valgkomitéen fremmer følgende innstilling: 

 Leder Turid Wettre 2 år  

Styremedlem (nestleder) Stine J. Skaug (ikke på valg)  

Styremedlem (kasserer) Anita Bjørnstad Enget (ikke på valg)  

Styremedlem (sekretær) Anne Martha Botten (gjenvalg, 2 år)  

Styremedlem Kathrine Ruud (ikke på valg)  

Varamedlem Anne Jutulrud (gjenvalg, 1 år) 

 Varamedlem Norodd Jemtland Moen (1 år, ny)  

Revisor Kristoffer Skjøstad (gjenvalg, 1 år)  

Valgkomité Oddvar Dufseth (ikke på valg)  

Mariell Nordli Kristiansen (ny, 2 år)  

Repr. til Samarb.utv. Leder med nestleder som vara  

Kontaktperson NKK Leder  

Alle kandidater er forespurt, og har takket ja…  

Styret står fritt til å knytte til seg personer til ulike arbeidsoppgaver igjennom året. Dette være seg 
f.eks. Hedmarkspesialen og evt. andre større arrangementer.  

 

Gaupen, 29/12-2019  

Hans Lars Syversen    Ole Staff Oddvar Dufseth 

leder valgkomitéen    medlem valgkomitéen 

 

 

 

 



Aktivitetskalender 
 

8. mars 2020 - Bokrudstad hundesenter, Kl 11.00 – 12.00 ute i hamninga, og fra 12.00  -  13.30 inne 
i hallen 
 

Tisper med løpetid kan dessverre ikke delta på denne aktiviteten,  
men vi ønsker de velkommen tilbake når de ikke er riktig så velduftende. 
 

Deltakelsen er gratis for våre medlemmer. 

Adr.: Dalaustvegen 221, Brumunddal 

 

  
 

14. mars 2020 – Velkommen til Nanas rike 
 

 

Nana, Halvor og Karen inviterer til fellestur på Killingvegen.  
 
Vi går ei runde på ca 3-3,5 km på gårdsveg, sti, og litt på veg.  
 
Nana inviter på «hjemlaget knokesuppe» med rundstykker i Selmahuset etter turen. Fint om dere 
husker å trykke «skal» for deltagelse slik at Halvor og Karen vet ca hvor mange vi blir.  
 
Mulighet for en liten handel i gårdsbutikken vil det også.  
 
De har egen fb side hvor det også står veibeskrivelse. Kortversjonen; kjør opp ved Vea til Ring 
Rehab.senter. Følg veien til dere ser skilting mot Monssveen Gaardsmeieri. Adr. Er Syljuåsvegen 90, 
2372 Brøttum, Ringsaker. 

 

 

 



28. mars 2020 kl 09.30 – Kløvmerkeprøve bronse og sølv 
 

 

 

Norsk Berner Sennenhundklubb avdeling Hedmark arrangerer kløvmerkeprøve i bronse og sølv 
29.mars!  
 
Turen vil gå på Ilsengstiene (kåret til norges fineste turstier i 2019) hvis det er bart. Hvis det er snø og 
dårlig føre, vil turen gå bak Stangehallen (Roa).  
 
Hunder som ikke skal ta kløvmerke, oppfordres også til å være med på turen som heiagjeng og 
kanskje hunden din kan trene med kløv?  
 
Før du melder deg på, gjør deg kjent med reglene for å ta ferdighetssmerkene for kløv. Se linken 
nedenfor. 
 
https://berner-sennen.no/komiteer/bruks/ferdighetsmerker-for-klovhund/ 
 
Påmelding kan gjøres via følgende link: https://berner-sennen.no/komiteer/bruks/pamelding-
klovmerkeprove/ 
 
eller til Anne Martha Botten, mailadr.: aabotten@online.no 
 
Påmeldingen må inneholde navn på eier/fører, tlf. og epost samt NKK reg.nr på hunden, fødselsdato, 
navn på hund (stamtavle og evt. daglig navn) samt hvilke merkevalør dere skal gå. 
 
Informasjon om hvor løypen vil gå, vil presiseres litt nærmere dato, vil bli lagt ut på fb-siden vår samt 
aktivitetskalenderen til klubben. 

  

https://berner-sennen.no/komiteer/bruks/ferdighetsmerker-for-klovhund/?fbclid=IwAR3wKAEryL-qt0riM9_QYfEQBFRcJoEAn35pzqR-YCL9WBnjuxn7WhtVng8
https://berner-sennen.no/komiteer/bruks/ferdighetsmerker-for-klovhund/?fbclid=IwAR3wKAEryL-qt0riM9_QYfEQBFRcJoEAn35pzqR-YCL9WBnjuxn7WhtVng8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fberner-sennen.no%2Fkomiteer%2Fbruks%2Fpamelding-klovmerkeprove%2F%3Ffbclid%3DIwAR1KsNwe_WBC5MnF3wqWTcXZ_PSkwlsNElzjbx-6nUayIH0FazsCSIWJmZY&h=AT0pI9f73s4n72O94Nl9wjL-02FhSN1B-98jIE12NpMvN8JJV3ZnXt3aFQ66pIaHDYrS8CE_KDxdbWVwoVBfnxlUfykikuSKkMj_rWNGJBbbcCjQtqqyZDuA4rLw688mv9u0oKcT0Gg-vNVHa2dPoA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fberner-sennen.no%2Fkomiteer%2Fbruks%2Fpamelding-klovmerkeprove%2F%3Ffbclid%3DIwAR1KsNwe_WBC5MnF3wqWTcXZ_PSkwlsNElzjbx-6nUayIH0FazsCSIWJmZY&h=AT0pI9f73s4n72O94Nl9wjL-02FhSN1B-98jIE12NpMvN8JJV3ZnXt3aFQ66pIaHDYrS8CE_KDxdbWVwoVBfnxlUfykikuSKkMj_rWNGJBbbcCjQtqqyZDuA4rLw688mv9u0oKcT0Gg-vNVHa2dPoA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fberner-sennen.no%2Fkomiteer%2Fbruks%2Fpamelding-klovmerkeprove%2F%3Ffbclid%3DIwAR1KsNwe_WBC5MnF3wqWTcXZ_PSkwlsNElzjbx-6nUayIH0FazsCSIWJmZY&h=AT0pI9f73s4n72O94Nl9wjL-02FhSN1B-98jIE12NpMvN8JJV3ZnXt3aFQ66pIaHDYrS8CE_KDxdbWVwoVBfnxlUfykikuSKkMj_rWNGJBbbcCjQtqqyZDuA4rLw688mv9u0oKcT0Gg-vNVHa2dPoA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fberner-sennen.no%2Fkomiteer%2Fbruks%2Fpamelding-klovmerkeprove%2F%3Ffbclid%3DIwAR1KsNwe_WBC5MnF3wqWTcXZ_PSkwlsNElzjbx-6nUayIH0FazsCSIWJmZY&h=AT0pI9f73s4n72O94Nl9wjL-02FhSN1B-98jIE12NpMvN8JJV3ZnXt3aFQ66pIaHDYrS8CE_KDxdbWVwoVBfnxlUfykikuSKkMj_rWNGJBbbcCjQtqqyZDuA4rLw688mv9u0oKcT0Gg-vNVHa2dPoA


26.04.2020 DUGNAD - Stangehallen 

NBSK har utstilling i Stangehallen 26.04.20, og avdelingene stiller opp på dugnad.  

Er det noen som vet om de kan være med denne datoen?  

P.t. ser det ut til at vår avdeling er tildelt kjøkken/kiosk.  

Jeg trenger 6-7 personer, slik at man kan avløse hverandre litt. Ingen kjennskap til utstilling er 

nødvendig. Kan kombineres med å stille hund. 

Trenger tilbakemelding så snart som mulig på sms  907 78 192 eller mail. twettr@online.no 

 

18. april 2020 - Tur langs Mjøsa, Hamar 
 

Oppmøte ved pølsekiosken på Skiblanderbrygga kl 12.00, så tar vi en tur langs Strandpromenaden. 

Ta med noe godt i sekken til to- og firebente, så tar vi en liten rast underveis. 

For spørsmål, kontakt Stine J. Skaug, 924 11 059  😊 

 

 

16. mai 2020 – Bernese World Wide Walk, mer informasjon kommer 
 

21.-23. August 2020 – Planlagt avdelingstur til Hugasyn hyttegrend, mer informasjon 
kommer i neste Bernerpo(s)ten. 
 

 

Følg med på facebooksiden vår, og aktivitetskalenderen på NBSK sin side da aktiviteter som kommer 
inn imellom infobladene blir bekjentgjort der. 

 

mailto:twettr@online.no
mailto:twettr@online.no


 

 

 

En kosestund med bamsen før man tar kvelden er helt innenfor synes Odin. 

Fotograf Berit Svenningsen. 

Du og jeg mor….  

Green Daiquri av Lee Armand aka Akira og 
matmor Kathrine. 
Fotograf Anne H. Ruud. 
 



  

  

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? 

Hilsen styret i NBSK avd. Hedmark   

  
   

 
 

  
 

Her har Ann-Kristin Hansen knipset et flott bilde av gutta sine, 
Silver og Oliver. 


