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Besøk vår hjemmeside: 

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

eller fb-side NBSK avd. Hedmark  

 

 

 

Fra tirsdagsturen til Knuttårnet/Knukberget 

Fotograf Mariell Nordli Kristiansen 

 



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 kommisjonæren 
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 
 

Endelig, her kommer infoblad nr. 3      . 
 
Det har skjedd litt av hvert siden sist, og ikke minst det vi alle 

setter pris på nå er at samfunnet går litt mer tilbake til «normalen». 

Det gjør det også enklere å lage arrangementer for medlemmene våre. 

Om bladet vårt kommer ut sent, så har avdelingen allikevel hatt en del tilbud til medlemmene som 
har vært gjort kjent via FB-siden vår og via mail. 

I dette infobladet vil det bli satt opp noen nye aktiviteter, samt finne bilder og litt omtale fra 
arrangementer/aktiviteter som har vært etter sommerferien.  

Omtale fra Hedmarkspesialen og avdelingsturen til Sjodalen vil dere kunne lese om i neste Berner’n, 
dvs nr 3 som vil bli en digital utgave. Så her er det bare å følge med. 

Er det noen som har lyst til å invitere til noe, eller har noen ønsker om tilbud i avdelingen så gi styret 
beskjed om dette. 

Til slutt vil jeg minne om viktigheten med refleks og lys på både hund og fører i høst- og 
vintermørket. Det er en enkel sikkerhet for de som er ute og går, og en god hjelp for bilførerne. 

 

 
Turid Wettre 
leder 
 

 

  

 

Love og Mie på kveldstur. 

 

 



Aktivitetskalender høst 2021 
 

 

Turen starter med en skikkelig motbakke i ca. en halvtime (1 km), før man er på toppen og kan nyte 
flott utsikt. Vi tar kveldsmaten på toppen (ta med vann til hundene) før vi går en runde og kommer 
tilbake til der bilene parkeres. Ca. lengde på turen er 3 km, så turen er ikke lang men vi får god puls 
på vei opp og turen går for det meste i et herlig skogsterreng. Et lite stykke er også på grusvei.  

Dato for turen blir 20.oktober. Beitedyr er tatt inn for sesongen.  

Hodelykt og fargede klær/refleks er lurt å ta med og på.  

Vi møtes ved Hestnæs Trappefabrikk kl. 17:15 og kjører sammen innover. Vegavgift (70,-) betales på 
følgende nettside https://nettbutikk.rasa.no/shop?type=3&location=sa samme dag.  

Håper vi blir en god gjeng med både to- og firbeinte  

Kommentar fra leder; Det nydelige forsidebildet på infobladet tok Mariell på samme turen 
12.10.21. 

 

 

 

Billy, Ulla, Widda og Mariell vil 
gjerne invitere til en ny tur.  

Denne gangen er det også opp til 
Knuktårnet i Stange Allmenning. 

 Knuktårnet ligger 618 moh. Det brukes nå 
som koie, men var fra tidligere et sted som 
ble brukt til å holde brannvakt over skogen.  

 

Trekløveret i Kurudvegen inviterer til en liten tur 
med påfølgende trening i søk (felt) 

Søndag 24. oktober møtes vi kl 12.00 i Kurudvegen 
55, Ridabu (det gule lagerhotellet). Parkering nede på 
plassen, mot Svartelva. 

Først går vi en tur, så hundene får luftet seg før vi tar 
litt søkstrening. Ta med et par leker e.l. som hunden 

er glad i samt noen skikkelig gode godbiter       

Alle kan delta, selv om du ikke har prøvd dette 
tidligere. Dette er bare gøy! 

Har du noen spørsmål, kan de rettes til matmor Turid 
på tlf. 90778192 

 

 

https://nettbutikk.rasa.no/shop?type=3&location=sa&fbclid=IwAR08ioh_ubXTkvumz8XqiI5_O6pUc10FnhIno-rM4LPuDKYasFlByQA2uWk


 

 

 

 WEBINAR – Berner Sennenhund – Rasestandard og rasespesifikk opplæring 

Torsdag 25. november 2021 arrangerer NBSK v/HAK et webinar (varighet ca. 3 timer): 

«Berner Sennenhund – Rasestandard og rasespesifikk opplæring». 

 

I juni i år arrangerte NBSK et webinar om rasen vår, dette var meget populært. Siden flere 

dessverre ikke hadde anledning til å delta, har vi vært så heldige å få foredragsholderen (Satu 

Ylä-Mononen) til å holde foredraget igjen. 

 

Webinaret er gratis og holdes for alle bernereiere (enten man er medlem eller ikke).  

 

Det er ingen påmelding. For mer informasjon, gå inn på nettsiden til Norsk Berner 

Sennenhundklubb. Der finner du også påloggingslenken og brukerveiledning. 

 

 

 

Et lite stemningsbilde fra Linuslia, «morgenstund har gull i munn». 

Bildet er tatt av Ann-Kristin Hansen 

Besøk på Bokrudstad hundesenter – 14.11.21  

Oppmøte i Hamninga kl 1100. Etter en time her går vi inn i hallen 
for litt miljøtrening etc. 

Gratis for våre medlemmer. 

Tisper med løpetid kan dessverre ikke delta, men ønskes tilbake 
når løpetiden er over.  

 



Vi har gleden av å invitere til medlemsmøte hvor vi får et innholdsrikt og nyttig foredrag av 
fysioterapeut på hund, Hilde Iren Austad Solberg / www.lanis.no, www.smarthund.no  

 

Vi har gleden av å invitere til medlemsmøte hvor vi får et innholdsrikt og nyttig foredrag av 
fysioterapeut på hund, Hilde Iren Austad Solberg / www.lanis.no, www.smarthund.no 

Arrangementet vil bli avholdt på Ringsaker v.g. skole, Skolevegen 16 Br.dal, den 28. november           
kl 11.00 (Auditoriet). 

Foredraget heter «Koordinasjon, balanse og styrketrening for hund» 

Dette foredraget tar for seg viktige aspekter for deg som har hund, både små og store raser.  

Man vil få godt utbytte av kurset uansett alder på hunden. Øvelsene som blir vist og forklart vil hjelpe 
eldre hunder som sliter litt med fysikken, og vil være fine også for yngre hunder, for å forebygge 
plager.  

Dere vil høre om hundens fysiske oppbygning, vanlige svakheter på tyngre raser, hva som skjer med 
hundens kropp fra valp til voksen og til eldre.  

Foredragsholder viser øvelser som forebygger vanlige plager hos hunder i alle aldre.  

Dere lærer dere å se etter tidlige tegn på svekkelse hos hunden, som kan være tegn på at hunden din 
trenger hjelp. 
Ved å se dette tidlig, vil du kunne stoppe en negativ utvikling, sånn at hunden din kan ha bedre 
livskvalitet, lenger. 

Det vises øvelser som gir både styrket muskulatur, bedre balanse og koordinasjon. Som et ekstra 
pluss, vil øvelsene også gi god hjernetrim.  

Mange av øvelsene passer også til hunder hvor fysikken ikke er helt på topp. 

Foredraget er gratis for NBSK sine medlemmer (uavhengig av avdeling), men vi ønsker en 
tilbakemelding på hvor mange som kommer pga bevertning m.m.  

Kjenner du andre som kan synes dette foredraget er interessant, åpner vi opp for dette mot en 
deltakeravgift på kr. 50,-.   

Påmelding meldes til Turid Wettre på sms 90778192 eller mail twettr@online.no

 

 

Tema for dagen vil være et foredrag 
som heter  

«Koordinasjon, balanse og styrke-
trening for hund» 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lanis.no%2F%3Ffbclid%3DIwAR0hmkJYN4FvFX8Y1GaUYE_TKcAlS0swbg-cyaqtszneaUHpTq2vgK0EtbY&h=AT0G1EJbGdvLBMeOIhojClC_uBr4l1gMydrFI5Ttxp5wwyrNzkPNy9fYUV66-sO5hClPdV70yYUvf52V1bQhaklhHrBsdwUFNg3CG_hdSKrLWg_fqa62bxuNcGBnr8YYz2-F&__tn__=q&c%5b0%5d=AT27ADGclyHrkdhPHYB1L1mSHqhxlJJXjl3PSHkYzX5RaNIXDM4dJ5wIzbyW1bNHFC7MLTJMTAZmqWOhTGn3wmEffAqh_e8qyEst3DMHYqE4Ibdk5KAgfQQnbHiZhcvrAEg
http://www.smarthund.no/?fbclid=IwAR3CDPwnFjD2Em4OYWeVfjRbqOLY9T_wg3grudUJb3zrS36ERsiBypfRCTc
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lanis.no%2F%3Ffbclid%3DIwAR0hmkJYN4FvFX8Y1GaUYE_TKcAlS0swbg-cyaqtszneaUHpTq2vgK0EtbY&h=AT0G1EJbGdvLBMeOIhojClC_uBr4l1gMydrFI5Ttxp5wwyrNzkPNy9fYUV66-sO5hClPdV70yYUvf52V1bQhaklhHrBsdwUFNg3CG_hdSKrLWg_fqa62bxuNcGBnr8YYz2-F&__tn__=q&c%5b0%5d=AT27ADGclyHrkdhPHYB1L1mSHqhxlJJXjl3PSHkYzX5RaNIXDM4dJ5wIzbyW1bNHFC7MLTJMTAZmqWOhTGn3wmEffAqh_e8qyEst3DMHYqE4Ibdk5KAgfQQnbHiZhcvrAEg
http://www.smarthund.no/?fbclid=IwAR3CDPwnFjD2Em4OYWeVfjRbqOLY9T_wg3grudUJb3zrS36ERsiBypfRCTc


 
 

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. 

 

 

 

Her er gromguttene til Anne Jutulrud, 

Pippin og Gobby 

 

 

 

  

  



Her kommer noen bilder fra avdelingens aktiviteter etter ferien 
 

Hedmarkspesialen – tusen takk til alle som stilte opp til dugnad og til de som bidro til et bugnende 
premiebord! 

Mer om selve utstillingen kommer i Berner’n nr. 3. 

 

 

 



Avdelingsturen vår til Sjodalen 3.- 5. september. 

En meget hyggelig tur, flott vær og nydelig natur. I tillegg til å nyte naturen med noen turer, så hadde 

vi invitert Kirsti Thorvaldsen og Kjersti Anette Rosvoll til å vise oss litt innlæring av rundering og 

feltsøk. 

Lørdagen rundet vi av med felles bespisning i gammen. (Flere bilder ligger ute på fb-siden vår, og det 

vil komme egen omtale i Berner’n nr. 3). 

 

 



 



 



Lørdag 18. september inviterte Nana til tur i Vardeåsen. 

Her har jeg lånt noen bilder fra turen som er lagt ut på facebooksiden vår. Bildene er lagt ut av Ann 
Kristin Monssveen. 

      

 

 

Ettermiddagstur til Jordbærkirka, 23. sept. 

Turleder og fotograf var Mariell Nordli Kristiansen. 

                      



 

Turen gikk fra gamle Hamar camping og til Domkirkeodden og tilbake, og dette var den 19. sept. 

Alle hundene hadde fine halstørklær fra Agria. 

 

Byvandring i Lillehammer, 7. oktober. 

Bildene er lånt av Karine Nydahl 

               



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   

  
   

 
 
  
  
  

Kan vi ikke få smake da… vær så snill? 

Og selvfølgelig fikk de det       
 

Turid Wettre er fotograf 
 

 


