
NBSKs alllsidighetspris deles ut for sjette gang i 
2020.  
 
Juryen for Allsidighetsprisen er satt sammen av 
medlemmer av brukshundkomiteen, NBSKs 
styre og et uavhengig medlem utpekt av styret. 
Disse tre vurderer de nominerte opp mot 
kriteriene som er gitt for prisen. De viktigste 
kriteriene er: 
 

 Allsidighetsprisen tilfaller en berner 
sennenhund som er aktiv innenfor minst tre 
ulike sjangre, det være seg konkurranse-
aktivitet, formalisert tjenestegjøring eller 
jevnlige treningssituasjoner. 

 Alternativt tilfaller Allsidighetsprisen et 

miljø/avdeling innenfor NBSK som de fem 
siste årene har nedlagt beundringsverdig 
innsats utover det forventede for å synlig-
gjøre rasens allsidighet. 

 
En enstemmig jury har, for første gang i 
Allsidighetsprisen sin historie, bestemt at årets 
pris deles mellom to vinnere. Likeledes at prisen 
i år ikke går til en hund og eier for allsidighet, 
men til to avdelinger som gjennom mange år 
har drevet meget aktivt og allsidig i sine regi-
oner.  I tillegg til å yte medlemmene god service 
gjennom mange engasjerende aktiviteter og 
sosiale sammenkomster, så har begge avdeling-
ene - i en årrekke - vært kontinuerlig synlige i 
lokalmiljøene. Faste oppdrag i respektive kom-

muner med trekk- og klappe-
hunder, samt tilstedeværelse på 
kommunale og andre offentlige 
arrangement, synliggjør rasens all-
sidighet og hvor godt våre bernere 
egner seg i samspillet mellom 
mennesker og dyr. Dette utgjør en 
forskjell i menneskers hverdag og 
er til meget stor glede både for 
deltakere, lokalbefolkning og 
andre. 
 
Allsidighetsprisen 2019 går til 
NBSK avdeling Asker & Bærum og 
NBSK avdeling Rogaland. 
 
Nedenfor har vi trukket frem noen 
av de aktiviteter som har foregått/
foregår, som viser noe av mang-
foldet vi finner i de to avdelingene. 
Spesielt vil vi fremheve de aktivi-
teter som ikke bare er for egne 
medlemmer, men som er til glede 
for lokalbefolkningen og andre. 
Begge avdelingene har avtaler 

To Allsidighetsprisvinnere 2019 
Juryen har fattet en avgjørelse, og denne gangen er det to verdige vinnere som 
får dele Allsidighetsprisen for 2019. 
 
Jan Roar Sekkelsten, leder av NBSKs brukshundkomité (tekst). 
Arkivfoto. 

 

BILDET: Avdeling Asker & Bærum har blitt tildelt Allsidighets-
prisen for 2019, blant annet på grunn av deres utstrakte klappehund-
tjeneste i kommunale institusjoner. Her representert ved Frida 
(Nøklebyåsen’s Frida Frosk). 



med respektive kommuner og besøker jevnlig 
bo- og behandlingsenheter. Dette er aktiviteter 
som er meget populært både for beboerne og 
hundene. I tillegg er de godt synlige i lokal-
miljøene, og dette skaper god stemning, 
oppmerksomhet og interesse hos lokalbefolk-
ningen. Barnefamilier med barn står i kø for å 
trekkes, men også folk som ikke har barn 
kommer for å slå av en prat, klappe hunder og 
ta bilder.  
 
For øvrig oppfordres leserne til å besøke 
hjemmesidene til avdelingene, deres Facebook-
sider, samt lese i Berner’n fra deres avdelings-
nytt. 
 

NBSK avdeling Asker & Bærum 
 Faste trekkoppdrag i Bærum kommune, 

besøk på Østerås og Eikstunet bo- og 
behandlingssenter to ganger i måneden 

 Bærums Verk-dagene, tilstedeværelse i 
sommergate på sommeren og julegate-
åpning på vinteren 

 Søndagsturer i Frognerparken med klappe-
hunder og trekkhunder 

 Aktuelle kurs og foredrag 

 Hundesvømming i Sandvika 

 Agility 

 Rallylydighet 

 Trening og hverdagslydighet 
 

NBSK avdeling Rogaland 
 Fast trekkoppdrag med 
Sandnes kommune og besøk på 
Haugen bofellesskap, men også 
andre oppdrag 

 Besøkshunder/Røde Kors-
hunder 

 Eier og har opparbeidet eget 
klubbområde sammen med 
miniatyrhundklubben i Roga-land 
hundepark 

 Aktuelle kurs og foredrag, 
temakvelder  

 Sosiale fellesturer 

 Har arrangert flere kløvmerke-
prøver 

 Rallylydighet 

 Trening og hverdagslydighet  

 Julaftentur og nissefest 

 Arrangerer også utstilling 

BILDET: Avdeling Rogaland har blitt tildelt 
Allsidighetsprisen for 2019, blant annet på grunn av 
deres faste avtale med Haugen Bokollektiv om trekk 
av beboerne. Her representert ved Trude Horpestad 
med Amira av Hauanbamsen og Berner Leiren’s 
Amie. Bak går Helena Vastveit Horpestad.  

BILDET: Avdeling Asker & Bærum får Allsidighetsprisen for 2019 
blant annet på grunn av deres aktiviteter i det offentlige rom. Her 
fra en tradisjonell trekkdag på sommeren i Bærums Verk, 
representert ved Agazzi (N Uch Agazzi Tuzzisønn) i draget og 
Eirin Rosvoll i andre enden av lenka. 



BILDET: Avdeling Asker & Bærum 
fikk Allsidighetsprisen for 2019, og 
har i flere år gjort en kjempegod jobb 
med å markedsføre og synliggjøre 
rasen i det offentlige rom - her fra en 
tur til Vigelandsparken.  
 
Fjale (Whitestripe’s Aron) og Quark 
demonstrerer å sitte bamse med eier 
Tore Wilhelmsen. 

BILDET: Avdeling Rogaland fikk 
Allsidighetsprisen for 2019, og har et 
rikt og variert aktivitetstilbud for 
regionens bernere og eiere.  
 
Her representert ved Berner Leiren’s 
Fjåge Rasmus på smellerkurs. 

BILDET: Avdeling Asker & Bærum 
har fått Allsidighetsprisen for 2019 
sammen med avdeling Rogaland. 
 
Hvert år deltar Asker & Bærums 
medlemmer med bernere som trekker 
vogn som en del av aktivitetstilbudet 
på offentlige arrangement i Bærums 
Verk. 


