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Besøk vår hjemmeside: 

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

eller fb-side NBSK avd. Hedmark  

 

 

 

Oda, Love og Mie utenfor domkirkeruinene, Hamar 

Fotograf: Turid Wettre 



Oversikt over styret NBSK avd. Hedmark 2021 

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  Hans Lars Syversen  

Mailadr.: syversen@bbnett.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 støtten. 

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


Leder’n har ordet 
 

Nå har våren meldt sin ankomst for alvor i det meste av det langstrakte  
og store fylket vårt. Snøen smelter, fuglene synger og snart kommer 
museørene på bjørka. 
 

I helgen som var, hadde avdelingen en flott vårtur ut til Hovinsholmen  
på Helgøya. 14 våryre bernere med vaiende haler viste tydelig at de  
satte pris på å se hverandre. Og det samme gjorde nok vi tobeinte også, selv om vi måtte holde god 
avstand. Det ble en fin formiddag, og den ga oss en liten «boost» til å se fremover….. Det vil bli 
bedre! 
 
I dette bladet vil vi gjøre kjent noen flere utendørsaktiviteter frem mot sommeren, og ikke minst 
utstillingen vår i august og avdelingsturen til Sjoadalen. Vi krysser fingrene for at vi også i år kan klare 
å arrangere Hedmarkspesialen på en god måte, sett mot de koronarestriksjonene som da måtte 
finnes. 
 

Vår utstilling er kjent for et bugnende premiebord       Men for å få til det, ber vi om hjelp fra dere. Er 
det noen som vil gi en premie til ringen, ta kontakt med undertegnede. Dere vil selv kunne påvirke 
hvilke klasser dere ønsker å gi gavepremien til. Dette vil også bli skrevet inn i programmet for 
utstillingen.  
 
Styret trenger også hjelp fra medlemmene til selve arrangementet, så jeg håper at noen kan stille 
opp på rigging, kioskarbeid, evt. tombola osv. Jo flere vi er, jo kortere «vakter» blir det på den 
enkelte. Om du har lyst og mulighet til å bidra, kan du sende noen ord til undertegnede her også. 
 
Den tidligere annonserte avdelingsturen som skulle ha vært i juni på Sjoadalen Hyttetun og Camping, 
er blitt utsatt til første helgen i september. Dette for vi tror muligheten for gjennomføring jf. 
koronarestriksjoner vil være mer sannsynlig i september enn i juni. Dere finner mer info inne bladet. 
 
Da håper jeg vi ses på noen av aktivitetene våre fremover. Hvis ikke ønsker jeg dere alle en riktig god 
sommer! 
 
Minner også på at det nå utover fort blir varmt i parkerte bilder, så pass godt på hundene om de 
sitter igjen i bilen. Ønsker meg en sommer uten å lese at hunder har omkommet i varme biler pga 

heteslag. Kan den sommeren være i år? Det er lov å håpe       
 

 
Turid Wettre 
Leder 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 



Aktivitetskalender vår 2021 

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

 
Ber om at dere på fb-siden vår trykker «like» om du skal delta, evt sender en sms til Turid 

Wettre, 90778192 eller mail twettr@online.no. Dette for å ha en oversikt over antall 
deltakere med tanke på Folkehelseinstituttets bestemmelser når det gjelder pandemien og 

evt. innkjøp til noen av aktivitetene. 
 

  

Tur i hamninga på Bokrudstad 

Søndag 2.mai 2021 kl 11.00 

Vi møtes for litt sosialt samvær for både to og 
 firebente i hamninga på hundesenteret. 
Dessverre kan ikke tisper med løpetid delta her,  
men vi ønsker de tilbake ved en senere anledning. 
Det ser ut til at koronarestriksjonene vil tillate en liten  
gruppesamling (inntil 20 personer), så da tar vi en liten 
samling nede ved gapahuken i hamninga.  
Avdelingen vil stå for litt brus og pølser,  
og noe småknask til hundene. Området rundt  
gapahuken og ag.-hindrene er inngjerdet. 
Aktiviteten er gratis for våre medlemmer.  
Adr.: Dalaustvegen 221, 2386 Brumunddal 
 

 

Kveldstur til Gråberget hundepark, Åsvangvegen 918 

Onsdag 19. mai kl 20.00 

 

Denne parken er et inngjerdet (viltgjerde) skogsområde med noen åpne områder. Parken har  
bålplass og en gapahuk om man ønsker å sette seg ned.  

I og med at hundene løper fritt, kan ikke tisper med løpetid delta.   
Aktiviteten er gratis for våre medlemmer. 

 

Bildet er lånt av Nigel 
Beales, eier av 
hundeparken 



Fellestur Raufoss  
Oppmøte på kjøpesenteret i Raufoss kl 11.30 den 13. juni 
 

Vi blir med Anne og gutta på tur. Nye stier og steder er 

alltid spennende       

Ta med noe godt i sekken, for det blir en liten rast under 
veis.  Turens lengde kan anslås til  
ca 4 km.  

 

 

 

 

 

 

Vi har fått disse to fine bildene av Dagfrid Hokstad. 

                                     

Ippon og tante Vesla     Takara på hyttetur 

 

Kompis koser seg på fjelltur. Fotograf Øystein Pettersen 

 



Sommeravslutning, Brumunddal 

Søndag 20. juni kl 14.00 

 

I år blir avdelingens sommeravslutning i Brumunddal, hos Stine og Morten i  
Fremstadvegen 20. 
 
For de som vil, møt opp på parkeringen ved Mjøsparken for en liten felles tur før grillingen. 
Morten møter dere der kl 1400. Så reiser vi samlet opp til Fremstadvegen. 
 

Hvis noen vil møte direkte i Fremstadvegen, vil Stine være hjemme og koke kaffe og passe 
griller, så det er bare å komme.  

Alle tar med de selv ønsker å legge på grillen samt drikke.  

Morten og Stine spanderer kaffe og kaker  

Blir vi mange, så er det fint om noen har et campingbord og stoler de kan ta med i tilfelle det 
blir et behov. 

 

 Miljøtrening, Kurudvegen 55, Ridabu 

Mandag 28. juni kl 18.30 

Ta med godbiter, et godt leiebånd og godt humør!   

 

Treningen er gratis, og ansvarlig er Turid Wettre. 

 

Gi beskjed om dere kommer, så vi får en oversikt  

over deltakelsen. 
 

 

 

 

 



Ny dato for vår avdelingstur til Sjoadalen Hyttetun og Camping 

Sjoadalen Hyttetun og Camping, Vågå, 3. – 5. september som vi håper kan gjennomføres. 
 
Vi har reservert 10 store og 2 små hytter til denne helgen. 
 
Det blir lagt til rette for litt innføring i bruksarbeid/søk, og til dette vil vi få god hjelp av 
Kjersti Anette Rosvoll og Kirsti Thorvaldsen. Det blir gøy! 
 
Plassen er tilpasset hundeaktiviteter, de har bl.a. et slippområde og treningsbane. Det finnes 
flere grillplasser, en stor lavo (for tobeinte), og for de litt tøffe er det bademuligheter i Sjoa. 
 
På selve campingen er det båndtvang, og det håper jeg vi kan respektere.  
 
Hyttefordeling vil skje etter «førstemann til mølla» prinsippet. De store hyttene har to 
soverom, og det er sengeplass til 6 personer.  
 
Det kommer en mer utfyllende invitasjon på mail i begynnelsen av august, med utfyllende 
opplysninger.  
 
Om dere allerede nå er sikre på deltakelse, kan dere melde type hytte dere vil reservere 
skriftlig til twettr@online.no   Bindene påmelding 10. august. Ikke vent for lenge, da vi 
allerede har fått noen påmeldinger etter at det ble gjort kjent på fb-siden vår og mail til 
medlemmene. 
 
Vil dere se litt mer på plassen, kan dere besøke de på fb - 
https://www.facebook.com/Sjodalenhyttetun 

eller besøke hjemmesiden deres https://sjodalenhyttetun.no 

  

Vi råder dere til å følge med på facebooksiden vår, og aktivitetskalenderen på NBSK sin webside da  

aktiviteter som kan komme til mellom infobladene blir gjort kjent der. 

 

  

Den fineste fjøshjelpen man kan ha, 

lille Zelda       

Fotograf Malin Nordeng Grønvold 

mailto:twettr@online.no
https://www.facebook.com/Sjodalenhyttetun
https://sjodalenhyttetun.no/


 
Trekløveret Oda, Love og Mie krysser labbene for at alle tricolorer skal få en riktig fin 

sommer, og at ingen får nærkontakt med huggormen.  

       Om uhellet er ute, vet du hva du bør gjøre?        
 
Mistenker du at hunden din har blitt bitt av huggorm, bør du holde hunden i ro. Om det lar 
seg gjøre, bær den tilbake til bilen og søk umiddelbart veterinærhjelp. Kan den ikke bæres, 
gå sakte, eller få noen til å hente dere. Bevegelse kan føre til at giften sprer seg fortere i 
hundekroppen.  Å suge ut giften av bittsåret har ingen virkning, og du bør heller ikke bruke 
kompresjonsbandasje. 
 
Huggormen kan ha «tørre» bitt, men vanligvis injiseres det gift i varierende mengde. Bittet 
gir som oftest store hevelser i huden, og man kan som regel se to små hull. 
 
Huggormbitt kan gi alvorlige senvirkninger, så det er viktig at man oppsøker veterinær selv 
om hunden ser upåvirket ut.  
 

 
 
 

 

Man blir så sliten av å være på 
skitur i Jotunheimen. Da er det 
godt å legge seg i teltet for kvelden. 
Natta fra Tante Palma…zzzzzz 

Fotograf: Elisabeth Dizerens 

https://freepngimg.com/png/37504-cute-snake-transparent-image
https://freepngimg.com/png/37504-cute-snake-transparent-image
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


        Norsk Berner Sennenhundklubb 
               
          avd. Hedmark 

HEDMARKSPESIALEN 2021 

 NBSK avd.  Hedmark inviterer til offisiell utstilling og valpeshow ved  

Nes Ungdomsskole, Stavsjø, lørdag 21. august 2021 

Spesialutstilling for Berner Sennenhund, voksen og valper 

Dommer: Britt Nyberg, 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: 09.08.21  Utsatt frist/manuell påmelding: 09.08.21 

 

Manuell påmelding på e-post til: twettr@online.no  Kontaktperson: Turid Wettre,  

907 78 192 

 

Betaling til konto 1822.33.24602 
NBSK avd Hedmark, Pb 4106, 2307 Hamar 

 

 Husk å merke betalingen med hundens reg. nummer. 

 ARRANGEMENTET GJENNOMFØRES I TRÅD MED ANBEFALTE 

RETNINGSLINJER MED TANKE PÅ COVID-19. 

HOLD AVSTAND FOR Å BEGRENSE SMITTE! 

http://www.nkk.no/
http://www.nkk.no/
mailto:twettr@online.no


Noen bilde fra aktivitetene våre siden forrige infoblad. 

     
 
 
Frilek en ettermiddag på Hjellum, 8. april   Miljøtrening, Hjellum, 22. mars 

     

Fellestur på Eiktunet, Gjøvik, 21. mars. 

                 

Bilder fra turen ut til 
Hoveinsholmen , 
Helgøya 18.04.21. 

Fotograf: T. Wettre 



Miljøtrening Hjellum, 9. mars. 

           

 

Måneskinnstur, Gråberget hundepark, 28. februar 

     

 

 



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   

  
   

 
 
  

  
«Jammen blir man sliten av å lese Bernerpo(s)ten «       

Mariell Nordli Kristiansen har knipset dette morsomme bildet av Ulla. 
 


