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Besøk vår hjemmeside: 

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

eller fb-side NBSK avd. Hedmark  

 

 

 

Bernerutsiktens Bella på tur 

Fotograf Ida Lillehagen 

  



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
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Leder’n har ordet 
 

Årets siste info-blad. 

Dette har også vært et år hvor aktiviteter har blitt avlyst og flyttet på. 

Men vi har allikevel klart å få til en del arrangementer. 

Av litt større planlagte aktiviteter etter ferien har vi fått gjennomført  
vår rasespesial, Agria hundepromenade, og vi fikk endelig gjennomført vår avdelingsturs. Aktiviteter 
som dere så bilder av i forrige blad. Siden den gang har vi endelig fått gjennomført medlemsmøtet 
vårt med besøk av Smarthund som vi har måttet utsatt flere ganger. 
 
Det ble avholde den 28. november, og det var et nyttig og lærerikt foredrag. Jeg skulle bare ønsket at 
enda flere hadde hatt mulighet til å få med seg dette. Men vi som hadde mulighet, kunne ta med oss 
mange nyttige tips hjem. 

Vi har også vært på Bokrudstad hundesenter en tur. Bokrudstad har nå fått nye eiere. Det er sagt at 
de ønsker å videreføre utleie av hamning og hall som tidligere, men alle brikker er ikke helt på plass 
enda. 

I dette bladet vil det også bli satt opp noen aktiviteter, bl.a. en tur på det nye hundesenteret i 
Moelv/Gaupen som har åpnet. Vi håper at aktivitetene skal la seg gjennomføre uten at det kommer 
nye restriksjoner pga Covid. Følg med på fb-siden vår om det blir endringer i planene. Det vil også bli 
sendt ut mail om dette. 

Styret arbeider også med å planlegge en avdelingstur med overnatting i 2022. Men det er ikke så 
mange plasser som både har vann og toalett inne på hyttene (som de fleste ønsker) samtidig som det 
er lov å ha hund inne uten at de skal være i bur. Om noen har forslag til plasser, tar gjerne styret imot 
tips.  

Invitasjon til årsmøtet følger også i dette bladet, og jeg håper flere har mulighet til å møte opp. 

Vil også informere om en endring som vil være i 2022. Nemlig at vår rasespesial vil bli avholdt siste 

helgen i juni, lørdag 25. Vi trenger fortsatt en dugnadsgjeng, så hold av datoen       

Husk å bruke refleks og lys folkens når dere er ute i mørket, det kan ikke sies for ofte. 

 
Turid Wettre 
leder 

 Foto: Turid Wettre 

 

 



Aktivitetskalender vinter 2021 
 

Julehandel hos Anitas Hund og Katt – 6. til 11. desember 
Torggata 56, 2317 Hamar 
 
NBSK avd. Hedmark inviteres også i år til en hyggelig julehandel  
hos Anitas Hund og Katt.   
 
Vi får 30% på det vi handler, bortsett fra bur, vom og tørrfôr.  
 
Dere oppgir kodeordet «Bernerklubben» ved kassa, så får dere  
prosentene på handelen. 
 
 

 

 12. desember kl 18.30 – Lucia 
 
Vi møtes til en tur i plantefeltet, parkering på toppen av Sanderudbakken.  
(For nærmere veibeskrivelse, ta kontakt med Turid W 90778192) 
 

Fint om dere tar med dere hodelykter, små lyslykter e.l. som vi tar med  
oss på runden. Dette er et inngjerdet område hvor hundene kan løpe fritt. 
 

Vi følger litt med på gradestokken, for blir det veldig kaldt utsetter vi turen. 

 

 

 2. dag jul – Julemoro på Badiras Hundesenter kl 11.00 
Adr: Vold Gård, Ringsakervegen 1320, 2390 Moelv (nærmere Gaupen). 

NBSK avd. Hedmark har vært et fast innslag på 2. dags julemarsjen  

arrangert av Brumunddal turmarsforening. Dessverre blir ikke marsjen  

arrangert i 2021. 

Derfor vil avdelingen invitere til litt romjulsmoro på Badiras hundesenter. 

Det blir først en time ute i hamninga, før vi går inn i treningshallen for  

litt aktiviteter og enkel bevertning av gløgg og julekaker. 

Ta på nisseluene, og julepynt til de firebente om dere har, la oss få en morsom dag sammen. 

Dette er gratis for våre medlemmer. Dessverre kan ikke tisper med løpetid å delta på denne 
aktiviteten. 

 

 

 



Fellestur på Toten – søndag 9. januar kl 12.00 
 

Det er Anne og Gobbi som inviterer til tur denne søndagen.  

Oppmøte på kjøpesenteret Raufoss.  

Ta med noe godt å drikke og spise i sekken så tar vi en rast. 

Turen vil bli på ca 4 km. 

For mer info, kontakt Anne Jutulrud på tlf 97654664. 

 

 
 

Alle våre arrangementer blir gjennomført jfr. FHI sine retningslinjer. 
 

  

 

 

 

 

Lurer på om Bernerutsiktens Dancing Oliver sitter og titter etter nissen? 

Fotograf Ann-Kristin Hansen 

 

 

 



 
NBSK avd. Hedmark inviterer til årsmøte 17. januar 2022 kl 19.00 

på Lovisenberg skole 
Adresse: Frognervegen 105, 2322 Ridabu (inngang ved gymsalen)  

 

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før 
årsmøtet.  

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet kan sendes til twettr@online.no eller pr post til 
NBSK avd. Hedmark, Pb. 4106, 2307 HAMAR. 

Møteinnkalling med fullstendig saksliste og valgkomiteens innstilling sendes ut senest         
10 dager før møtedato.  

Skriftlige forhåndsstemmer godtas ved personvalg. Gyldige stemmesedler i utfylt stand innlagt i 
lukket konvolutt og med stemmegivers navn påført konvolutten kan enten sendes avdelingsstyret på 
forhånd eller leveres på årsmøtet. Konvolutten åpnes og stemmene telles av et oppnevnt tellekorps 
på 2 personer. 

Fullmakter godtas ikke. 

Det vil bli enkel servering.  

Vi ønsker at dere gir en tilbakemelding på hvem som kommer på møtet, Dette for å ivareta  
eventuelle forholdsregler i forhold til Covid-19 og bevertning. 

Påmelding gjøres på mail til twettr@online.no eller sms til 90778192 innen 12. januar 2022. 

Frasigelse av verv: Meldes til leder av valgkomiteen Oddvar Dufseth skriftlig, på mail,  

(oddvar.dufseth@bbnett.no ) innen 20. desember 2021. 

Vel møtt! 
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Her kommer noen bilder fra våre aktiviteter siden sist 
 

Bokrudstad Hundesenter, 14. november 

   

 

Medlemsmøte 28. november, foredrag med Smarthund 
 

         

        

 

 



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. 

 

  

 

Julestemning i Brumunddal, Lilja, Mumba og Xandy. 

Fotograf Morten Skaug 

Her er Zelda med bestevennen Gyro 
(Rhodesian Ridgeback). 

Fotograf Malin Nordeng Grønvold 



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

 

Avdelingen har fortsatt en postboksadresse, den er: 

NBSK avd. Hedmark, Pb. 4106, CC stadion, 2307 Hamar 

Hilsen styret i NBSK avd. Hedmark   

  
   

 
 
  
  
  

  
 
 

God jul og godt nyttår ønskes alle våre medlemmer 
 
 


