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Besøk vår hjemmeside: 

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

eller fb-side NBSK avd. Hedmark  

 

 

 

Bilde fra avdelingsturen i Nanas rike, 10.04.22 

Fotograf Turid Wettre 

  



Oversikt over styret NBSK avd. Hedmark 2022 

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.: aj.skole@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:twettr@online.no
mailto:stinebrr@hotmail.com
mailto:abeenget@online.no
mailto:aabotten@online.no
mailto:kathrineruud@hotmail.no
mailto:aj.skole@online.no
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Leder’n har ordet 
 

Nå har vi tatt steget inn i mai måned, og sommeren er ikke langt unna. 
 
Det er heller ikke vår rasespesial på Stavsjø, som i år arrangeres 
lørdag 25. juni. Nytt for året er at det blir en dobbeltutstilling. NBSK 
(sentralt) holder utstilling på samme sted dagen etter oss, altså den  
26. juni.  
 
Som tidligere spesialer trenger vi litt dugnadshjelp til å få gjennomført rasespesialen vår.  Mer om 
dette inne i bladet. 
 
Avdelingen inviterer til medlemsmøte før ferien. Her vil tema være førstehjelp for hund. Det kan 
være kjekt å få noen tips vi kan ta med oss om det skulle skje noe med våre firebente ute på tur. I 
tillegg vil vi få et kort innlegg fra HAK. 
 
Avdelingen vil også før sommerferien selge unna noe brukt agilityutstyr som har stått lagret uten å bli 
brukt. Vi har også en eldre utgave av en saccovogn som med «litt omsorg» vil kunne fungere i mange 
år til som vil bli lagt ut for salg. Det vil komme mer info om dette i en egen mail.  
 
Ikke glem avdelingsturen vår til Sjodalen, det er reservert 10 hytter og her er det først til mølla 
prinsippet som gjelder. 
 
Og sist men ikke minst…. noe som aldri kan sies for ofte: Pass på kombinasjonen med sommervarm 
bil og hunder. Må du gå i fra bilen med hund i, selv for en kort periode, bruk silvershade. Den er til 
god hjelp, men man skal fortsatt følge godt med på hunden/hundene. 
 

  
Turid Wettre 
Leder  
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Mie og Oda koser seg på tur. 

Fotograf: Turid Wettre 



Aktivitetskalender  
 

 AGRIAPROMENADEN, 22. mai kl 1200 
Strandveien Hamar, den store grus-parkeringen ved Mjøsa (ved gml Torp Legesenter) 

For femte året på rad inviterer Agria Dyreforsikring alle hundeeiere til å gå en veldedighetstur. 
Hundepromenaden foregår den 21. og 22. mai og pengene vil gå uavkortet til Solplassen, 
omplasserings- og hvilehjem for eierløse hunder. 

Agria Hundepromenaden 2022 er i all hovedsak digital, noe som gjør at man kan gjennomføre turen 
når man selv ønsker i løpet av helgen. I tillegg til dette stiller 6 hundeklubber og lag opp og 
arrangerer felles turer rundt omkring i hele landet. For hver deltaker donerer Agria 10 kroner til 
Solplassen. Alle hunder som deltar vil få et Agria -tørkle til hunden sin. 

Gå inn på følgende lenke; 
https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBCR
-DoEk9Wo5Am982B4x60lngOL54pRMwKbdbyJY2ivzCF0hwMPjwacbKLZPCAF5tgzfDe-&ln=no 

Du kan også scanne QR koden med mobilen og komme inn til påmeldingen der. 

 

Her registrerer du deg, og på linjen «Velg her» velger du NBSK Hamar for å gå med oss. Om du går 
med flere hunder, så registrerer du deg en gang pr. hund. Solplassen får kr 10 kr pr. registrering.  

Alle hunder som deltar får et Agria halstørkle. 

 

 

   
 
  

 

Fra Agriapromenaden i 2021 

  

https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBCR-DoEk9Wo5Am982B4x60lngOL54pRMwKbdbyJY2ivzCF0hwMPjwacbKLZPCAF5tgzfDe-&ln=no
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MEDLEMSMØTE, HOLDES PÅ BOKRUDSTAD HUNDESENTER 12. JUNI KL 12.00  

(kl 11.00 for de som ønsker å være med en tur i hamninga først) 
Dalaustvegen 221, Brumunddal 

Etter lufteturen i hamninga vil veterinær Elisabeth Dizerens holde et lite førstehjelpkurs for hund. 
(Det vil i god tid i forveien bli satt opp en plakat om at vi har hamninga fra kl 11.00 – 12.00 slik at 
andre er klar over at vi er der.) 

Elisabeth sitter også i HAK (Helse og avlskomiteen) og vil informere litt derfra. Ønsket fra HAK er å 
samle oppdrettere, nye som gamle til et webinar hvor HAK går litt gjennom hva som er veien frem til 
et kull. Fra valg av hunder, parring, fødsel, tiden etterpå. Samtidig så ønsker vi at det skal bli en 
diskusjon og deling av erfaringer mellom oppdrettere. 

 Til slutt vil det være et åpent punkt på agendaen hvor vi kan snakke om det man måtte ha på hjertet. 

Det vil bli enkel servering. 

Vel møtt! 

 

Bilde fra et tidligere besøk i hamninga. 

 

SOMMERFEST PÅ TOTEN HOS ANNE OG GOBBI, 19. JUNI KL 13.00 
Midtåsen 179 Reinsvoll, tlf. 976 54 664 

Ta med mat (til grilling), ønsket tilbehør og drikke så fyrer 
 Anne opp grillen.  
 

Kaffe og kake vil bli servert       

Velkommen! 

 

  
 

  
 

 

Da håper jeg at mange finner vegen til 
Midtåsen. Jeg gleder meg STORT til å få 
masse besøk! 

Hilsen Gobbi       



                                                                                                                                                                                           

 SOMMERHANDEL HOS ANITAS HUND & KATT, UKE 25 
Torggata 56, Hamar 

NBSK avd. Hedmark inviteres også i år til en hyggelig sommerhandel hos Anitas Hund og Katt. 
Vi får 30% på det vi handler, bortsett fra bur, vom og tørrfôr. 

 
Det vil komme en mail til våre betalende medlemmer med et kodeord som oppgis når dere skal 
betale.  
 

 
 
 

HAR DU TENKT DEG TIL PINSETREFFET PÅ TORPOMOEN 2022? 
 

De trenger litt dugnadshjelp til arrangementet. Har du mulighet til å bidra med en time eller to så ta 
kontakt med Anette Søhagen på mail, a-soehag@online.no Jo flere som kan bidra, jo kortere vakter 

på hver enkelt.       

Avdelingen skulle også ha levert en gevinst til Torpo, er det noen som kan ta den med? Gi beskjed til 
Turid Wettre. 

 

 

En liten treningstur på damene, fra venstre Oda, Lykke, Mie, Happy og lille Kandy i front 

mailto:a-soehag@online.no


AVDELINGSTUR TIL SJODALEN HYTTETUN OG CAMPING AS, 2. – 4. SEPTEMBER 
Sjodalsvegen 1234 Vågå 

 

Fellesbilde fra turen i 2021 

Vi har reservert de samme store hyttene som i 2021, 10 stk.  
 
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 ber vi om respekteres.  
 
Hyttefordeling vil skje etter «førstemann til mølla» prinsippet. 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 til de som har meldt seg på. 
 
Det vil også i år bli lagt opp til noen felles aktiviteter, bl.a. en fellestur, gjerne med kløv for de 
som har. Det vil også bli mulighet til å få prøve seg litt på rally lydighet for de som har lyst. 
 
Det vil bli felles bespisning i gammen, som sist. Menyen vil vi komme tilbake til. 
 
Dere kan reservere hytte ved å sende en mail til Stine J. Skaug, stinebrr@hotmail.com  
Så snart dere kan, senest 8. august. Det er også datoen for bindene påmelding. Etter denne 
datoen må man betale for hytten om den ikke benyttes eller om det er andre som overtar 
den. 
 
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 

mailto:stinebrr@hotmail.com
https://www.facebook.com/Sjodalenhyttetun
https://sjodalenhyttetun.no/


 ENDELIG….. I 2022 KAN VI IGJEN DELTA PÅ BERNESE WORLDWIDE WALK IGJEN –  

18. SEPTEMBER KL 12.00, OPPMØTE MONSSVEEN GAARD  
Syljuåsvegen 90, Brøttum 

Denne gangen vil Nana og hennes tobeinte ta oss med på en ny tur hvor vi vil passere noen gamle 
husmannsplasser osv. Karen vil som tidligere fortelle oss litt om områdene og stedene vi passerer. 

Mer informasjon om turen kommer i Bernerpo(s)ten i august, men sett av datoen i kalenderen 
allerede nå. 

Bildet under er fra 2018 da vi la arrangementet til Lillehammer. 

 

 

  

   

«Kongen av Slaggerudbakken» ute på vift (Bernerutsiktens Dansing Oliver). Fotograf A.K. Hansen 



 

 

 

 



HEDMARKSPESIALEN 
 

Avdelingen er ute på frierferd til våre medlemmer. For å arrangere spesialen vår trenger vi hjelp av 
dere. 

 

 DUGNAD   
o Vi trenger hjelp til å rigge på fredag ettermiddag (fra ca kl 1800), og ta ned på søndag 

etter utstillingen. 
o Vi trenger også litt hjelp på lørdagen, dette vil være forskjellige funksjonæroppgaver 

(dele ut premier i ringen, kioskvakt, betjene tombolaen osv. Jo flere personer, jo 
kortere vakter). Og et par tre personer som kan bidra litt søndag. 

 
 GAVEPREMIER 

o For å få et flott premiebord trenger vi noen gavepremier. Vi har tidligere vært veldig 
bortskjemte med at våre medlemmer stiller med flotte gavepremier. Det er vi veldig 

takknemlige for, og håper at vi også vil få noen i år       
 

 GEVINSTER  
o Vi trenger også gevinster til tombolaen vår. Vi er optimister, og håper på noen bidrag 

her også. Tombolaen er godt tatt imot av utstillerne, og den skaper en hyggelig 
stemning. 

 

Om dere kan bidra med noe av dette, send en mail til 

twettr@online.no 

eller en sms til 

907 78 192 

 

Premiebordet 2021 

mailto:twettr@online.no


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   

  
   

 
 
  
  

  
  

 Når man er en liten dachsefnatt med korte bein er det kjekt med egen pirattaxi når man er med de 

store hundene ut på tur       Oda og Kandy (i vognen). 
Foto Turid Wettre 

 
 


