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6.-7. november 2021
Garder kurs- og konferansesenter - Gardermoen

Til stede:
Fra styret:

Bruks:
HAK:
UK:
Avdelinger:

Frode Holland - leder, Dagfrid Hokstad - nestleder, Hans Reidar Berge - styremedlem
Alf Gunnar Sandvik – vara styret, Jon Jerre ressursperson styret, Turid Wettre – vara
styret, Solveig Aarbogh – sekretær
Jan Roar Sekkelsten, Tom Stenberg, Mari-Ann Amundsen
Bjørg Andreassen, Elisabeth Dizerens, Trine-Lise Nystad
Anette Søhagen, Monika Skavås
Nord: Unn Helen Lindgård og Madeleine Wilhelmsen
Hedmark: representert av Turid Wettre
Oslo: Torill Sølvberg
Vestfold: Lene Høyholm
Bergen og omegn: Elisa-Beth Tveitnes
Østfold: Kjersti Rossvoll (samt valgkomiteen)
Rogaland: Mona Aksdal og Nina Uthaug

Sak 0 Velkommen v/ leder Frode Holland
Dette er ei helg vi skal jobbe for det beste fra rasen og for klubben. Meningsutvekslinger og innspill
er viktig for styret. Vi står i dette sammen – god tone og god form er viktige dimensjoner i alle
diskusjoner – det skal være høyt under taket i NBSK.
9 avdelinger representert.
Til sammen 23 deltakere på møtet.

Sak 1 Avdelingsrunde
Oslo v/ Frode
Nye valper og eiere kommet til avdelinga. Dette har ført til at det ble tatt initiativ til valpe-kurs. Vært
vanskelig med mye nedstenging ifm. covid. På tur å lette nå slik at aktiviteten er på tur opp.
Aktivitet rundt hytta på tirsdagskvelder samt fellesturer med bra oppmøte. Tradisjonen tro blir det
Lucia-tog langs Karl Johan 13. desember. Skal sette i gang med hverdagslydighet etter hvert.

Østfold v/ Kjersti
Vært veldig nedstengt over lengre periode – 15 mnd. uten aktivitet. Er nå opp og går. Oppmøte på
12-16 stk på tirsdagstreff med litt flere hunder. Rally, hverdagslydighet og bruks.
Hatt Østfolds-treffet med 66 påmeldte. Samarbeid med utstillingskomite fungerer utmerket. Hatt er
par medlemsmøter siden februar. God og trygg økonomi. Planer om utstilling i 2022.
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Førstehjelpskurs, og kurs i stretching planlegges sammen med medlemsmøter. Stadig på jakt etter nye
medlemmer.
Hedmark v/ Turid:
Merket pandemien godt – ble enklere når en kunne være 20 stk ute. Flinke medlemmer til å legge ut
på siden om spontanturer. Begynte på ordentlig igjen først med Rasespesialen i august – 110 påmeldte
hunder og 6 valper!!!
Avdelingstur til Sjodalen hyttetun- og camping i september med besøk av Kjersti og Kirsti – drillet oss
på søk. Fokus på bruksdelen i avdelinga. Godt oppmøte. Skal ha besøk av Smarthund. Tema
koordinasjon, balanse og styrke. Informasjon til medlemmer om foredrag til Satu 25.11 – dette er
veldig bra!
Fast innslag i julemarsjen sammen med Brumunddals turmarsjforening som arrangerer 2.dagsmars i
romjul. Blir også samling på Bokrudstad hundesenter med 1 time i hamninga med friløp, og 1,5 time i
hall med ulike typer miljøtrening - og kaffe til slutt!
Blir endring på Hedmark-spesialen i 2022 da denne flyttes på dato til 25. juni i 2022
NB! I ettertid er det bestemt at julemarsjen ikke gjennomføres likevel. Avdelinga jobber med
alternativt opplegg.

Asker og Bærum v/ Jon
Har vært litt tungt å få ting opp og gå etter covid. Ligger litt under medlemsmessing. Onsdagstreff
ukentlig – annonseres på fb, mail og folk responderer på Spond (svar-app).
Alf Gunnar og Marianne trener på en streng og god måte innen lydighetsfeltet. Det er gøy, men også
bra å lære. Veldig positivt de 4-5 samlingene vi har hatt. Tilsvarende samlinger med agility på egen
hånd. Mer folk til stede på slike aktiviteter enn på vanlige turer.
Trekk av vogn for barn med hjelpebehov har ligget på is. Vært savnet, men starter opp så smått nå.
Besøkshund på eldresenter ligger fortsatt nede.
Har nå behov for å bygge opp poolen av trekk- og klappehunder. Er i kontakt med Bærum kommune
og Røde Kors for å få opplæring og godkjenning av nye hunder / eiere.
Ny runde med trekkopplæring er på gang.
Temakveld; HAK invitert til å fortelle om berneren sin helse og hva NBSK gjør ift. dette. Kjører dette
som teams-møte 10.11.21. Dette er sendt invitasjon til samtlige avdelinger.
Avdelinga har siste 20 år vært invitert på juleåpninga i Bærums Verk med trekking og deltakelse.
Dette skjer også i år.
3 fellesturer gjennomført i år. Siste i Frognerparken. Populært innslag for turister, eiere og hunder.
Føler vi tilbyr mye, men vi sliter noe med oppslutning.

Vestfold v/ Lene
Vært bra oppmøte på treninger som vi har hatt siden i vår. Arrangerte sporkurs i juni – populært.
Hadde kløvmerke i fjor – skal arrangere bronse og sølv i vår. Planlegger før jul og ha en juletur i
skogen med bål. Til våren; Aqua-Dog for å lære om vanntrening mm. Temakveld med veterinær ang
alternativ behandling. Ønsker få til agility-kurs til våren – lettere å få til om våren. Tror det blir en
bra vår! Synes det er blitt med flere unge hunder – 1-2 år. Dette er positivt!
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Buskerud v/ Mari Ann Amundsen
Sliter litt etter covid. Prøvd å dra i gang med lavterskel turer for å få opp engasjement og deltakelse i
avdelinga.
Rogaland v/ Nina Uthaug
Fått mange valper til avdelinga. Det kommer presentasjon av disse i neste Berner’n. Hatt valpekurs,
og Berner’ns dag i oktober i forlengelsen av valpekurset. Har Trekking for sårbare – 6 hunder som
trekker vogn for sårbare grupper. Hatt utstilling både i fjor og i år. Mange som møtte opp i år; 62
voksne og 1 valp.
Har egen hundepark i Sandnes – denne jobber vi med å pusse opp (gjerder og sanitære forhold).
Fellesturer har manglet påmelding og støtte fra værgudene.
Fremover blir det jule-møte og grøt-fest for de to-bente. . Tradisjon med gløggtur på julaften.

Bergen og omegn v/ Elisa-Beth
Elisa-Beth ny i styret fra i år. Oppstart etter korona startet forsiktig i vår. Felles trening / tur hver
onsdag. Gode trenere som driver dette på frivilling basis alltid med sosial trening etterpå. Inneholder
rally, lydighet mm. Medlemsmøte i høst med besøk på dyreklinikk - vanntredemølle og basseng. Har
noen nye medlemmer etter korona. Stort sett voksne folk i klubben. Hadde fellestur til leirskole på
overnattingstur for 14 dager siden. 7 stk som deltok. Veldig positivt – vi har det veldig kjekt!

Nord v/ Unn
Arbeider for å holde i hop – vi bor litt vel spredt! Fantastisk oppmøte på Storjord og fellestur ifbm
NKK Fauske.
Kjørt fellesturer parallelt på flere plasser og delt bilder i gruppa. Ikke merket helt det samme som de i
sør når det gjelder covid – kanskje på grunn av avstander. Fokus på deling i sosiale medier – Snap og
messenger. Deler informasjon og bilder fra turer. Dette er også med på å skape samhold.
Planlgger fellestur i Tromsø 4. desember med påfølgende juletreff på kvelden.

Oppsummering av Frode:
Gledelig at avdelinger er blitt flinke til å knytte til seg eksterne foredragsholdere for å øke kunnskap
om hundehold. Veldig bra at avdelinger deler nettsamlinger med andre avdelinger.

Sak 2 Elektronisk berner
Innledning v/ Hans Reidar Berge:
o

Redegjørelse for prosess med bakgrunn i vedtak og oppdrag fra årsmøte 2021

3

Norsk Berner Sennenhundklubb
o
o
o

Oppnevnt arbeidsgruppe: Hans Reidar Berge - styremedlem, Jon Jerre – ressursperson
styret, Stine Bøe - redaktør Berner’ n.
2/3 av medlemsavgift går til Berner’ n.
Endring siden da i momskompensasjon som har ført til lettelser i utgiftsgrunnlaget til
NBSK.

Undersøkelse:
o

10% av medlemmene svart på undersøkelse (vel 80 respondenter)
Se vedlegg: Resultater fra spørreundersøkelse om Berner n’s fremtid

Innspill fra avdelinger og komiteer fra debatten om innhold i bladet:
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o
o

Ønsker hverdagslige historier, avdelingsnytt, helse- og avlsarbeid, hverdags-Berner ‘n hos
hvermannsen. Oppfordre medlemmer til å sende inn fortellinger fra livet. Dette er et ansvar
som alle medlemmer må ta – er ikke bare redaksjonen sitt ansvar.
Ta vekk fra bladet innlegg som står hver gang.
Mister historie dersom alt skal overlates til sosiale medier – dette er informasjon man ikke
finner tilbake etter kort tid.
Hedmark ønsker 4 nummer i papir
Sortere mer på innhold; resultater bør legges ut lett tilgjengelig på nettsidene til klubben
Villig til å øke kontingent med 50 kr (to avdelinger)
Utstilling ferskvare – dette kan legges på hjemmeside
Dersom Berner ‘n skal være digital, må den være vennlig for mobil og nettbrett. Det er den
ikke i dag.
Hva gjør andre klubber? Hente erfaringer fra andre.
Vi blir mer digitalisert – vi må tåle og omstille oss.
Hva er pengene vi sparer tenkt gå til?
Klubben har god økonomi pr dag – tåler en stund å gå med underskudd. Men; klubben må
tenke bærekraft fremover.
o Kan brukes til aktiviteter
o Mer fysisk møter
o Grønne skifte
DBSK legger sin ut på pdf og ligger åpent ute på nettet.
Hybridutgaver; de som vil ha papir kan betale ekstra. Ellers ligger bladet på nett. Ikke
stemning for dette i SU.
Viktig at vi fremover blir flinkere til å skille mellom ferskvare og det som tåler tid. Ferskvare
som utstilling- og bruksresultater legges ut på nett, mens artikler om hverdagsberneren, stoff
om helse, avdelingsnytt, rase- og rasehistorikk, mental helse, nytt om avl, Still going strong,
temaspalten, stafettpinnen
Kommunikasjon og pushing av informasjon om hva som skjer / publiseres
Stønad som styret gir binding om deling av erfaringer og bidrag til Berner’n.
Det å bruke digitale plattformer ift kommunikasjon og deling er noe pandemien har lært oss.
Dette må vi videreutvikle og holde på, samtidig som fysisk møter er viktig.
Styret fått i oppdrag å finne kurs som skal skje ut i landet. Her kan styret bruke innspill fra
medlemmer til å spikre kurs.
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o

Skal man vurdere ta vekk Berner’n, så må hjemmeside bli bedre enn det en er i dag før dette
skjer.

Veien videre:
SU gir anbefalinger til styret som igjen skal gi anbefalinger til årsmøtet.
Det er kommet inn mange gode forslag fra SU som styret kommer til å ta med seg videre.
Styret har allerede begynt å se på besparelser i forhold til hva vi sender ut. En ser også på effekter
som å se på andre trykkerier.
Nå er det loddet en stemning for å få et inntrykk av hva medlemmer opplever i forhold til
medlemsbladet.

Sak 3 Opplæring nettsted v/ Jon Jerre
Rask gjennomgang av hjemmeside: https://berner-sennen.no
Se vedlegg fra møtet.
Alle tillitsvalgte bør sette seg inn i dokumentene som ligger på hjemmesiden Nyttige dokumenter Norsk Berner Sennenhundklubb (berner-sennen.no)

Hva er viktig å legge ut?
o
o
o
o

Arrangementer i aktivitetskalenderen
Innlegg/ nyhetssøk
Dokumenter og bilder
Informasjon om avdelingen / komiteen

Passord skal skiftes når personer med tilgang skiftes ut. Dette skjer ved å sende melding til Jon Jerre.
I forhold til bildearkiv på sidene; vi kjøre praksis om at dersom vi vil låne bilde som illustrasjon, så
spør vi den som har opphavsrett om lov til bruk.
Dokumenter du vil legge ut er lurt å gjøre om til pdf før de legges ut. På den måten kan ikke
uvedkommende gjøre endringer på innholdet.

Sak 4 Nytt nettsted
Basert på oppdrag fra årsmøtet 2021.
Bakgrunn:
o
o

Spørreundersøkelse
Hvem er mottakere for avdelingenes kommunikasjon?
o De som har bernere og som lurer på om avdelingen har noe bra å tilby
o Allerede aktive medlemmer
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o
o

o De som vil finne mer informasjon
o Plattformer?
Nettstedet vårt er i bruk – over 25 879 brukere. Det er også treff fra utlandet på sidene våre.
Omfanget i bruk er større enn man tidligere har antatt.
Flest treff har valpeformidling, oppdretterliste, turhund, HAK, omplassering, dagligliv og
helse.

Alt 1: Alle avdelinger og komiteer har sine sider og administrerer og oppdateres disse (dagnes
tilnærming)
Alt 2: Alle komiteer har og administrerer egen side. Ingen egen side for de enkeltes avdeling
Alt 3: som alt 2, men en redaksjonsgruppe står for organisering av sidene og informasjonen for
komiteene

Ut fra tilbakemeldinger, så heller SU til at alternativ 1 i tillegg til utfyllende plattformer som FB
som informasjonsplattform.

Sak 5 Utstillingskomiteen – Samarbeid om utstillinger
Nytt:
o
o

Kan ha dobbelt-utstilling med alle raser to dager på rad
Kan søke om utstilling 3 måneder i forveien

Vedlegg: Preliminær liste over NKK utstillinger 2022 og 2023

Kommentarer:
o
o
o
o
o

Regler for å ha spesialer er at dette må skje motsatt dag av når NKK har satt opp rasen, og
innen en radius av 75 km fra NKK-utstilling
Det er mulig for to avdelinger å samarbeide om doble rasespesialer; eks Hedmark på lørdag og
Oslo på søndag. En vet dette trekker mer folk enn bare én dag.
Blitt lettelser på moms. Klubber kan søke moms-kompensasjon på innkjøp av varer og
tjenester.
Sandefjord i november erstatter Dog4All i Lillestrøm. Bedre lokaliteter og premisser for
utstilling.
Fortsette med samarbeidsmøte avdelingene mellom. UK tar ansvar for innkalling.
Kunngjøres også i aktivitetskalender på nettsider.

Sak 6 Komiterunde:
UK v/ Anette:
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o
o

o
o
o

Jobber med å ordne lager for utstyr
Pga momsendringer må avdelinga se på om de kan bestille inn til samtlige rasespesialer vs at
dette bestilles av avdelingen selv. Anette kontakter kasserer i forhold til avklaringer rundt
dette.
Rosetter til Rasespesialer, Bruker vi samme leverandør? Hva tenker vi om dette?
Ang økonomi: Østfold og Hedmark gikk med overskudd, mens Trøndelag og Nord gikk med
underskudd.
Dersom kennelklubb-utstillingene går som de skal til neste år, så får NBSK kun ett stor-cert,
og dette går til rasespesial på Torpomoen.

Brukshund v/ Jan Roar:
o
o

Består av Jan-Roar, Tom, Anna Marta og Mari-Ann
Aktiviteter:
o LP og PL-stevne på Torpomoen
o Kløvhundprøver
o Fellestur sommerstid
o Høydesamling på Venabygdsfjellet (tur og fagtreff)
o Treningssamling konkurrerende ekvipasjer v/ Mari-Ann
o #Turhund

Korona har stanset Torpomoen siste to år. Det samme gjelder fellesturer.
Planlegger får dette til sommeren 2022. Ønsker også forhøre med NKK om hva som skal til for å få
en offisiell kløvhund-tittel.
Ønsker nye deltakere svært velkommen til å starte.
Dagfrid minner om at det er mulig å søke støtte til bruksaktiviteter – eks støtte til leie av hall mm.

Valgkomite v/ Kjersti
o
o
o

Fått dato for årsmøte (12. mars 2022)
aVlgkomiteen tar gjerne imot forslag på tillitsvalgte
Planlegger nå samle komiteen til første møte

HAK v/ Bjørg
o
o
o
o
o

To stk som satt i HAK gikk videre fra forrige styre; Line og Mia. I tillegg fortsatte Trine-Lise
som valpeformidler. Fått Tony inn igjen etter at Mia måtte trekke seg.
Jobbet med oppdatering av lister på nett (hannhund, oppdretterliste, Still going strong (STS)
og 10+.
Tony sitter med ansvar for helseregisteret. Oppdateres jevnlig. Avhengig av at alle som eier
Berner sender inn.
Oppdretterpris – Kriterium at halve kullet lever når de er fylt 9 år. Må sendes inn av den
enkelte oppdretter. Deles ut av HAK.
Sunnhetsfondet – støtter med tilskudd til tester (SH, biopsi, obduksjon)
o Får inntekter fra donasjoner, valpeformidlingen (25 kr pr levende valp) Ønsker nå å gå
videre også omhandle valper som registreres i NKK og at hannhundeiere også bidrar.
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o

o

o
o
o

o
o
o
o
o

Avl og oppdrett: Ser på kombinasjoner og går gjennom kjente funn på begge sider. Er ikke
godkjennerinstans, men kommenterer til eier dersom det er funn en bør ta hensyn til i
forbindelse med avl på kombinasjon.
Gjennomsnittlig levealder på siste 34 omsøkte kombinasjoner er på 8,67 år.
Index og resultat etter dette: For tidlig å si noe om dette. C-hunder som har hatt index-kull er
ikke kommet så langt at man kan si noe om resultatet. Det vil ta år før man kan se noen effekt
av dette. Det er kun søkt om 4 kombinasjoner i Norge med C-index hittil.
Tatt kontakt med alle oppdrettere. Prøve å samle disse via teams på ny. Målet er å få til
Retningsgivende retningslinjer for oppdrettere i Norge.
Webinar med Satu Ylä-Moninen gjennomføres på nytt 25. november 2021.
SH-testing gjennomføres mer og mer. HAK tenker å være med å tilrettelegge på f.eks.
rasespesialer hvor man kan få gjort dette. Har fungert godt de steder der dette er gjort.
Det er antatt at ca. 50% av bernere dør av kreft. (SH-testing gjøres bare på dyr tenkt i avl).
Legge innavlsgrad på kullet på valpeformidlinga som en info.
Helseregisteret: Sidene er passord-beskyttet, og kun tilgjengelig for medlemmer. For å få
passord – send melding til medlemmer i HAK for å motta dette.
Hannhundeiere oppfordres også til å donere til sunnhetsfondet når de har valpekull.
Oppfordrer vanlige berner-eiere til å sette inn fast trekk til Sunnhetsfondet
Fremtidsrettet arbeid:
o Premiering av oppdrettere som avler etter retningslinjer?
o Markering til oppdrettere som avler etter retningslinjer?
o Alle kombinasjoner vi går gjennom ønsker vi meldt inn når paring er gjennomført.
Viktig å vise at vi har valper.

Sak 7 Ny hundelov – informasjonssak
Utsettes og erstattes med:

Info til valpekjøpere
Målsetting:
o

Generelle tips til (nye) bernerkjøpere
o Valpeformidling
o Omplassering
o Kontakt med HAK og oppdrettere
o Kjøp via Finn.no

Gjennomgang av forslag til tekst av Jon Jerre. SU går gjennom punktene og utarbeider endelig tekst
som legges ut på nettsider.
Skrivet publiseres synlig på nettsider til Helse- og avlskomiteen, valpeformidlingen og som lenke på
forsiden under valpeformidling.
Se vedlegg

Sak 8 Oppsummering og avslutning
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Leder takker for et godt og konstruktivt SU-møte gjennom innlegg og diskusjoner. Det har vært god
form og god tone gjennom hele møtet.
Garder kurs- og konferansesenter er nytt sted å være for NBSK, men vi hører at folk har hatt det bra på
møtestedet. Viktig for styret å få inn synspunkter og meninger. Styret opplever det har vært
oppfølging av sakene på SU ute i avdelingen. Det gjør at medlemmenes stemmer kommer inn til
styret og til SU.
Takk for godt arbeid ute i avdelingene, takk for at dere bruker helga her til det beste for rasen og for
klubben!

Utdeling av oppdretterpriser ved HAK til slutt. Gratulerer!

Takk for møtet!
//Solveig sekretær
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