
 
 

Velkommen til NBSK avd. Asker & Bærum 
 

Hvem er vi? 

Vi er en gjeng bernerentusiaster som samles ukentlig til 
felles trening med forskjellige hundeaktivteter. På en 
regntung dag samles kanskje bare rundt 5 – 6 hunder, 
mens på en fin solfylt dag skjer det at vi er rundt 15 -20 
bernere. Treffene egner seg for bernere i alle aldre. De 
fleste starter allerede så snart hunden er i hus (8 – 9 uker). 
De eldste er ofte i kategorien «still going strong», dvs. 
over 8 år. Avdelingen ble etablert i 1998. 

 

Hva gjør vi? 

Vår faste samlingsdag er onsdag kl. 19.00, varighet ca. 
én time. Samlingssted er i utgangspunktet Levre skole, 
men kan vareiere fra gang til gang. For info om hvor vi 
er, se «Aktiviteter i Asker og Bærum» på hjemmesiden 
vår, og i brosjyren (under Hvor finner du oss?).  

Vi jobber for å få til et variert sett av aktiviteter, med 
en blanding av aktiv trening og sosialt samhold – både 
blant de tobente og de firbente.  

 

 

Våre aktiviteter: 

Lydighetstrening – De siste årene har vi leid inn en ekstern 
hundeinstruktør som trener oss noen ganger i måneden. Dette er 
bevisst lagt på et enkelt nivå for å kunne trene hverdagslydighet, 
mao. beregnet for alle.  

Agility – Vi har agilityutstyr av høy kvalitet. I løpet av vår og 
høstsesongen samles vi noen ganger for å trene med dette. Vi 
legger listen lavt, vi legger ikke opp til å trene slik at du kan bli 
konkurranseutøver, men slik at du og din hund skal kunne få noen 
utfordringer og ha det gøy. 

 

Avdelingens formålsparagraf: 

Vi skal tilby regionens bernere, og deres eiere, et trivelig 

og læringsrikt hundemiljø. Gjennom sosialt samvær og lek, 

kombinert med variert opplæring og trening, legger vi til 

rette for at både valper og voksne bernere skal utvikle et 

godt gemytt og gode egenskaper som brukshund. Videre 

arbeider vi for å ha et godt sosialt miljø blant klubbens 

bernereiere. En viktig suksessfaktor for å oppnå vår 

målsetning, er å ha aktive og engasjerte medlemmer. 



 

Trekk – På oppdrag for Bærum Kommune har vi hundetrekk for 
utviklingshemmede annenhver onsdag. I rundt 20 år har vi hatt 
hundetrekk ved åpningen av julegaten på Bærums Verk. 
Avdelingen har tre saccovogner med diverse trekkseler/komter 
til rådighet. Trekkurs holder vi ved behov. Vi låner ut klubbens 
trekkutstyr og kløvutstyr til betalende medlemmer. 

Temakvelder – Med jevne mellomrom inviterer vi eksterne 
foredragsholdere. Eksempler på temaer vi har hatt i senere tid 
er førstehjelp for hund, hundemassasje, aktivisering av hund, 
hundenes kroppsspråk, hundefotografering etc.  

Fellesturer – onsdager har vi fellesturer. Hovedhensikten er at 
hundene skal møtes – leke og få anledning til sosialisering. Og, 
vi som eiere treffes og snakker om vår interesse – hund. 

Sosiale arrangementer – Den sosiale siden er også viktig. Vi 
arrangerer sommerfesten med to-bente og firbente i juni, 
fakkelturen i desember, og årets avslutning med julebordet (uten hunder) holder vi i desember.  

Berner-Nytt er avdelingens medlemsblad. Dette utgis 2 ganger i året og inneholder mye interessant ”lokalt hundestoff”. 

 

Hvordan komme i kontakt med oss? 

Vi har normalt tre informasjonskanaler om våre 
aktiviteter:  

Mail sendes regelmessig til alle vi har mailadressen 
til. Ønsker du å stå på adresselisten, send mail til 
avdelingens styre/leder (se nedenfor) 

 

Avdelingens hjemmeside:  
www.berner-sennen.no/abberner. 

Facebook:  
Søk opp NBSK avd. Asker & Bærum, eller velg denne 
linken:  
https://www.facebook.com/NBSK-avd-Asker-
Bærum-310749682336838/  

Instagram: 
https://www.instagram.com/nbsk_ab/  

Avdelingens styre:  
Kontakt Jon Jerre (styrets leder) 
Mail: jon.jerre@gmail.com  
Mobil: 906 13 996 
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