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Besøk vår hjemmeside: 

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

eller fb-side NBSK avd. Hedmark  

 

 

 

Gutta til Øystein koser seg på Slettefjell, Troll og Kompis. 

Fotograf Øystein Pettersen 

 



Oversikt over styret NBSK avd. Hedmark 2020 

Leder   Turid Wettre 
   Mailadr.: twettr@online.no  
   Tlf.: 907 78 192 
 
Nestleder  Stine J. Skaug 
   Mailadr.: stinebrr@hotmail.com 
     
 Styremedlem  Anita Bjørnstad Enget 
(kasserer)  Mailadr.: abeenget@online.no  
 
Styremedlem  Anne Martha Botten 
(sekretær)  Mailadr.: aabotten@online.no   
  
Styremedlem  Kathrine Ruud 
   Mailadr.: kathrineruud@hotmail.no    
 
Varamedlem  Anne Jutulrud  
   Mailadr.: a-jut@online.no 
    
Varamedlem  Norodd Jemtland Moen  

Mailadr.: nojemo@online.no 
  
 
 
Felles avdelingsmail: hedmark@berner-sennen.no 

 

 

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 kommisjonær en 
hjelpe deg.  

På forhånd, takk for din hjelp. 

mailto:stinebrr@hotmail.com
mailto:abeenget@online.no
mailto:aabotten@online.no
mailto:kathrineruud@hotmail.no
mailto:a-jut@online.no
mailto:nojemo@online.no


Leder’n har ordet 
 

Når dette skrives, så lurer september rett rundt hjørnet. 

Sommeren er over, og de fleste av oss har vel feriert i eget land,  
og noen har rett og slett bare vært hjemme. Det er vel ingen som har 
sluppet unna den påvirkningen Qovid-19 har hatt på samfunnet. 
 
Men vi må se fremover, være positive og holde på gode smittevern- 
rutiner. Litt etter litt åpnes det opp for litt mer arrangerte aktiviteter, noe vi er glade for. 
 
Vi kunne bl.a. arrangere vår rasespesial på Nes ungd.skole den 15. august. Det var lenge usikkert på 
om denne kunne la seg gjennomføre, men heldigvis så kunne vi ønske utstillerne velkommen til en 
utstilling som var litt annerledes enn vanlig, men i tråd med NKK’s utstillingsregler pr. 30.07.20. Noen 
bilder kommer lenger bak i bladet, og en mer fyldig omtale i førstkommende Berner’n. 
 
Avdelingsturen til Hugasyn hyttegrend som ble flyttet fra juni til etter sommerferien, ble gjennomført 
helgen 21. – 23. august. Om det var de firebente, eller de tobeinte som satte mest pris på å møtes 

igjen i en slik setting er jeg litt usikker på      . 
 
Med noen små smitteverntilpasninger ble også dette et vellykket arrangement. At langbord ble 
byttet ut med mindre «gruppe/familiebord» og at det nye innslaget av håndsprit som sto litt her og 
der, det tror jeg ikke mange tenkte så mye på. Det ble også gjennomført registrering av de som var til 
stede med tanke på evt.smittesporing. 
 
Det vi kanskje savnet litt var fellessamlingen om kvelden inne på hyttene. Nå ble det mer samvær 
hyttevis med spill og gode samtaler. 
 
I dette bladet presenterer vi aktivitetene som vi har lagt opp til fremover. De skal la seg gjennomføre 
på en sikker måte, og passe for de fleste.  
 
Da ønsker jeg dere alle en riktig god høst, og husk på å finne frem refleksvesten igjen. Det blir fort 
mørkt på kveldene nå, og vi har ingen å miste. 
 

 
 
Hilsen 
 
Turid Wettre 
leder 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Kommende aktiviteter vil gjennomføres i tråd med de til enhver tid 
gjeldende regler fra Folkehelseinstituttet med tanke på Qovid-19. 

 

Aktivitetskalender 2020 
 

 

Bokrudstad hundesenter, søndag 6. september  kl 11.00 – 12.00 ute i hamninga, og fra                
12.00  -  13.30 inne i hallen.  

Bokrudstad hundesenter, søndag 11. oktober 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 

 

 
 

Det er jeg, Turid Wettre, som vil være ansvarlig for miljøtreningene. Legges til rette for både store og 
små. Ta med godbiter og/eller leke om hunden foretrekker det til belønning. Et godt leiebånd er også 
viktig, vil helst ikke at dere skal komme med fleksibånd. 

Treningen er gratis, og foregår på gresset på baksiden av lagerhotellet. 

 

Miljøtreninger – utendørs, Kurudvegen 55, 2322 Ridabu, ved Hamar 
lagerhotell. 
 

Torsdag 10. september kl 19.00.  
Tirsdag 22. september kl 19.00. 
 

  

 

 



  

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. For de som har små valper, eller av 
andre årsaker ønsker en litt kortere tur, er det muligheter for å kjøre litt lenger inn. 
 
Nana inviterer oss på «pølsegrilling» med tilbehør på turen, dette blir ved den nye og fine 
gapahuken. Ta også med sitteunderlag i tilfelle vi blir flere enn det gapahuken kan romme (husk vi 
må holde avstand). Vi håper dagen preges av glade hunder og eiere med godt humør! 

Fint om dere husker å trykke «skal» for deltagelse på fb.siden vår eller på sms. 909 18 704 slik at 

Nana får et lite overblikk over hvor mange pølser og drikke hun må be matmor om å kjøpe inn.        
 
Etter turen blir det mulighet for et besøk i Selmahuset hvor Halvor og Karen forteller litt om 
Monssveen Gaardsmeieri og driften der. Det vil også åpnes om for en liten handel i gaardsbutikken 
for de som er interessert.  
 
Monssveen  Gaardsmeieri har egen fb side hvor det også står fullstendig veibeskrivelse. 
Kortversjonenen er som følger; kjør opp ved Vea til Ring Rehab.senter. Følg veien til dere ser skilting 
mot Monssveen Gaardsmeieri.     Adr. er Syljuåsvegen 90, 2372 Brøttum, Ringsaker. 

 

 

Kløvmerkeprøve bronse og sølv – Ilsengstiene 27. september. Oppmøte på Ilseng Idrettsplass         
kl 10.00. 

 

Turen vil gå på Ilsengstiene (kåret til Norges fineste turstier i 2019).   
Hunder som ikke skal ta kløvmerke, oppfordres også til å være med på turen som heiagjeng. Kanskje 
hunden din kan bære en lett kløv for trening?  
 
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/ 
 

Velkommen til Nanas rike, 19. september kl 1200 
 

https://berner-sennen.no/komiteer/bruks/ferdighetsmerker-for-klovhund/?fbclid=IwAR3wKAEryL-qt0riM9_QYfEQBFRcJoEAn35pzqR-YCL9WBnjuxn7WhtVng8


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. 

Vel møtt, og god tur! 

 

 
Pippin, Gobbi og matmor Anne inviterer til tur på Toten. Oppmøte ved kjøpesenteret Raufoss for 
felles avreise videre. Turen legges opp slik at alle kan være med, valper som voksne.  

Vi raster under turen så ta med noe godt i sekken og noe å sitte på. Ved spørsmål, ring Anne Jutulrud 
på tlfnr 97654664. 

 

Vi råder dere til å følge med på facebooksiden vår, og aktivitetskalenderen på NBSK sin webside da 
aktiviteter som kan komme inn i mellom infobladene blir lagt inn der. 

 

La oss ta en tur på Toten 😊  

Søndag 25. oktober kl 11.30, oppmøte kjøpesenteret i Raufoss. 
 

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


Hva har skjedd i avdelingen siden siste infoblad?  
La oss ta en liten titt på noen bilder som er tatt fra de aktivitetene som avdelingen har hatt mulighet 
til å gjennomføre i vår/sommer. 

Det kommer kun noen få bilder fra rasespesialen vår, da Berner’n vil stå for omtale og bilder fra den. 

Mini-valpetreff, 31. mai. 

 

Kløvmerkeprøve, 6. juni 

 

Sommeravslutning hos Gobbi, Pippin og Anne, 27. juni 

       

 

Disse tre sørget for fart og moro       
Lotte, Nala og Oda. 
 
Fotograf: Turid Wettre 

To kandidater til merke, resten er 

heiagjengen       

Fotograf: Turid Wettre 



Hedmarkspesialen, Stavsjø 15. august 
En litt annerledes utstilling, men veldig trivelig til tross for ekstra restriksjoner. 

Helt nytt av året var «teltleiren» vår, og vi var litt spente på reaksjonene fra utstillerne. Men vi hadde 
ikke noe å frykte, den ble veldig godt mottatt, så den løsningen har nok kommet for å bli. 

Det var 11 påmeldte valper til valpeshowet, og på utstillingen var det påmeldt 61 stk. Det var vi 
veldig fornøyde med i disse tider. Dommer var Sven-Olov Gustavsson. 

Foto: Turid Wettre 

                      

Spristestasjoner var satt opp Påminnelse om å holde   Rosettene er på plass 
flere steder på uts.området avstand i ringen 
 

   

Valpebedømmingen er i gang.    Et bugnende premiebord hører til       

 

Avdelingstur til Hugasyn hyttegrend, Valdres 21. – 23. august 
Denne turen var opprinnelig planlagt i juni mnd., men måtte utsettes pga Covid-19. Men en tur til 
Valdres i august var også helt greit. 

Litt varierende vær, men vi fikk vært mye ute og fellesgrilling lørdag ble gjennomført uten regn. Riktig 
så heldig var vi ikke da vi hadde turen på Slettefjell, men litt ruskevær til fjells kan også være fint. 

Bildene som følger her har litt forskjellige fotografer, de som har bidratt er Anne M. Holen Ruud, 
Stian Pedersen Larsen, Anne Jutulrud, Øystein Pettersen, Kristina Løvhaugen Herault og Turid 

Wettre. Håper jeg ikke har glemt noen       



Vi var første gang på Hugasyn i 2015, så det er litt vemodig å tenke på at vi neste år skal ha vår 
avdelingstur til Sjoadalen hyttetun og camping i juni 2021. Der får vi leid noen flere hytter, og vi vil ha 
mer fokus inn mot bruksrettet trening, slik som på de turene vi hadde til Femunden da vi var der. 

Det vil bli mulighet til å lære mye denne kommende juni-helgen, for vi har fått med oss to flinke 
damer som skal jobbe sammen med oss. Nemlig damene fra Rallkattlias muntrasjonsråd, Kirsti og 

Kjersti. Tror det blir en lærerik, og ikke minst munter helg      . 

Men her noen bilder fra avdelingsturen. 

 

 

21. hunder på tur med sine tobeinte. 

 

    

Turid (meg) med mine tre tricoloer.   Lillesøster Happy og Storesøster Kandy. 



    

Rufsevær kan også gi fine bilder.   Fra lørdagens andre tur. 

 

           

Veldig fint her også.    En liten hvil er ikke dumt. 

 



      

Fra felles grilling – mat må man jo ha       

     

   

 

 



Vi hadde også to jubilanter på Hugasyn denne helgen. Morten Skaug og Kathrine Ruud, sistnevnte 

fylte faktisk et «kvart årshundre». Det måtte jo få en egen liten markering       

            

 

 

Villmarkgenseren var populær, så vi døpte den om til  

«Bernerpotegenseren». 

 



 

Og tusen takk for overraskelsen, det å være turleder for besøkene på Hugasyn i disse årene har bare 
vært koselig <3 

   

 

 

 

Tusen takk til alle som var med på årets avdelingstur. Håper vi blir enda flere til neste år! 

 

 

 

 

 



 

Har vi din rette adresse? 

Om du har flyttet, husk å gå inn på «Min side» på NKK og rett den opp der. 

 

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?  

Her legger vi ut løpende informasjon om aktiviteter og andre ting som angår avdelingen 

mellom hvert infoblad. 

Hilsen styret i NBSK avd. Hedmark   

  
   

 
 
  

  
Jordesafari på høsten er topp! 

Tindra, Love, Oda og Mie. 
Fotograf Turid Wettre 


