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Til stede: 

Unn Helen Lindgård nord 

Nina Lee nord 

Jon Jerre styret / Asker og Bærum (søndag) 

Alf Gunnar Sandvik styret 

Frode Holland styret 

Dafrid Hokstad  styret 

Trine Lise Nystad valpeformidler 

Turid Wettre styret / Hedemark 

Hans Reidar Berge styret 

Line Løvland Øfstaas HAK 

Bjørg Andreassen HAK 

Monika Skavås UK 

Lene Høyholm Vestfold 

Karoline Andersen Vestfold  

Hilde Valestrand  VK 

Stine J. Skaug styret Hedemark 

Truls Fagerberg Asker og Bærum (lørdag) 

Torill Sølvberg avd Oslo 

Kjersti Landro avd Bergen 

Nina Uthaug  Rogaland 

Birthe Sigurdsen Rogaland 

Kjersti Rossvoll Avd Østfold 

Mari-Ann H. Amundsen Buskerud 

 

 

Saksliste 

Lørdag 5. november 

1100 0 Velkommen v/ leder Frode Holland 

 1 Avdelingsrunde – hver avdeling legger fram status for sitt arbeid siden årsmøtet 

1235  Lunsj 

1335 2 Info fra styret v/ Frode Holland  

1420 3 Kløvhund – veien fra hund til kløvhund m/ Jan Roar Sekkelsten 

1505 4 Satsinger fremover – hva ønsker vi for klubben og medlemmene.  Dialogkafe.    

1630  Slutt 

1930  Middag 

 

Søndag 6. november 

0900 5 Praktisk informasjon m/ Jon Jerre.  Instrukser, nettsted, årshjul mm 

1000 6 Komiterunden. UK, BK, RK, HAK legger frem fra arbeidet sitt. 

1130 7 Tema: Førstehjelp for hund 

1230  Lunsj 

1330 8 Årsrapport v/ Jon Jerre 

1415 9 Utstillingsåret 2022 og tanker rund 2023 v/ Anette Søhagen 
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1515 10 Oppsummering og avslutning v/ Frode Holland 

1530  Avreise 

Innledning: 

Frode Holland ønsket velkommen. Takket for gjensyn til tidligere representanter og ønsket nye 

deltagere velkommen. Deltagerne fikk presentere seg.  

 

Sak 1 Avdelings- og komiterunden: 

1.1: Avdelinger 

Asker og Bærum: Truls Fagerberg: 

- Rikholdig aktivitet på programmet.  

- Trekk-aktiviteter, kurs sammen med bl.a Oslo-avd.  

- Besøkshund hvor de går med beboere på hjem. 

- Hverdagslydighet med innleid instruktør. 

- Oppdrag for handelsstanden på Bærums Verk. Søndagsturer og vanlig treff på onsdager. 

- Sliter med rekruttering av nye og yngre medlemmer 

 

Østfold: Kjersti Rossvoll 

- Treff på tirsdager. Oppmøte ca 20-25 medlemmer. 

- 2 tema-kvelder i året 

- Skal ha kurs i agility, trener hverdagslydighet, hovedinntekt kommer fra salg av vafler og 

Østfoldtreffet samt Grasrotavdelingen. 

- Østfoldtreffet nettopp avviklet.  

- Skal ha utstilling sammen med Buskerudavd. 

 

Nord: Unn-Helen Lindgård 

- Langstrakt geografisk område. Inndelt gruppevis Troms og Nordland. 

- Bernerspesial på Storjord i Nordland. 37 hunder påmeldte. Godt å treffes. 

- Prøver å arrangere fellesturer. Tar omsorg om nye berner-eiere. Arrangert tur til turisthytta i 

Målselv. Avholdt et sosialt treff i Tromsø i forbindelse med utstilling. Skal ha treff i Målselv i 

forbindelse med advent/jul. Tur i Tromsø til «Gutta på Skauen» gjennomføres før jul. 

- Til å være en langstrakt avdeling opplever det et godt samhold og god kontakt mellom 

medlemmene.  

- Har Instagram-konto. 

- Skal ha utstilling i 2023 på Skogvoktergården – Storjord ifbm NKK Fauske.. 

 

Bergen: Kjersti Landro.  

- Onsdag treff med forskjellige aktiviteter.  

- 1 søndag i måneden fellesturer til f.eks fjell. Har også hatt rebustur.  

- 1. søndag i advent har de tur rundt om i byen.  

- Temakveld 1 gang i året.  

- Medlem og årsmøte.  

- God stemning ca 8 -12 bernere på treff. Ca 120 bernere i Bergen. 
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Hedmark: Stine J. Skaug:  

- Ingen faste aktiviteter. Avtaler treff og aktiviteter fortløpende.  

- Valpetreff, fellesturer. Wide world walk.  

- Utstilling på Stavsjø.  

- Medlemsmøte m/tema bl.a førstehjelp.  

- Sommeravslutning.  

- Treff 1. søndag i advent.  

- Har god tilgang til hundeparker i området rundt Hamar. Har gjort byttehandel med grunneier 

for en av hundepark.  

- Avdelingens gamle agilityutstyr byttet bort mot gratis treff i hundeparken.  

- Nyter godt av grasrotavdelingen.  

- Savner eget treffsted, men vinner på å være mobile slik at alle medlemmer for en aktivitet i 

nærheten. 

 

Oslo avd: Torill Sølvberg 

- Tirsdagtreff f.eks tur med bålkos, rally, sportrening. 

- Hverdagslydighet hver 4. tirsdag. Bedre oppmøte de gangene de ble arrangert på søndag. Ca 10-12 

på aktiviteten.  

- Et generasjonsskifte i medlemsmassen.  

- Populært med søndagsturer.  

- Skal ha stand på Oslo Dog Show for NBSK. Avd tar oppgaven for NBSK.  

- Mange «hverdagshunder» lite hunder som reiser på utstilling.  

- Bernese WWW. Gjennom Bjørvika, Operataket, Akershus festning og Karl Johan. Veldig 

populært.  

- Har planer om å arrangere en fellestur til Pinsetreffet og vil forsøke å opprette egen aktivitet på 

Pinsetreffet. Utstillingskomiteen ser positivt på dette.  

- Arrangerte aktiviteter gjennom sommerferien. Dette medførte at nye medlemmer ble» holdt 

varme» og de har vært aktive videre utover høsten.  

- Lucia tog den 13.12 Oppmøte på Jernbanetorget.  

- Arrangert Bernerens dag med godt oppmøte 

 

Vestfold-Lene Høyholm:  

- Faste treninger på tirsdager. Litt sjeldnere på vinteren.  

- Besøk hos Aqua-dog for trening i basseng og info om rehabilitering.  

- Medlemsmøte med Eve Thoresen om hund og helse.  

- Ofte turer på tirsdager, samt turer på søndager. Ser en del nye medlemmer som kommer på 

treff. Veldig positivt.  

- Avholdt kløvmerkeprøve.  Har planer om å arrangere dette på nytt om en tid.  

- Godt oppmøte på turer.  

 

Rogaland: Nina Uthaug:  

- Trekking hver onsdag. 2 -3 hunder som stiller opp.  
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- Litt lite hunder, og jobber med å rekruttere flere.  

- Er i ferd med å utbedre hundeparken med gjerde og toalett. Jobben gjøres på dugnad for å 

holde kostander nede.  

- Har et kurs med hund i form. Helsekurs om store hunder. Avholdt Massasjekurs.  

- Spre fellesturer rundt i distriktet for å favne flere medlemmer.  

- Deltatt i «Gjørmelabben» som det har vært om i Berneren.  

- Utstilling, litt nedgang i antall påmeldte.  

- Bernerens dag. Fokus Bruks, rallybane, sacco-vogn, blodspor, kløv.  

- Tilgang til hundepark på søndager.  

 

Buskerud v/Hans Reidar Berge.  

- Avdelingen sliter litt. Har hatt spørreundersøkelse.  

- Holder fellesturer med ca 4-5 deltagere. Hverdagslydighet og utstillingstrening.  

- Avtale med Hokksund hundeklubb for trening.  

- Skal arrangere fellsutstilling med Østfold i Drammen hundepark.  

- Juletur i Drammen.  

 

1.2: Komiterunden:  

1.2.1 Helse og avslkomiteen (HAK): 

HAK deler ut sin oppdretterpris for langtlevende kull, dvs at minst halve kullet har fylt 9 år. 

Bakgrunnen er at klubben ønsker å bidra til å rette oppmerksomheten på levealder på hunden. 

Følgende oppdretter og kull fikk pris utdelt på SU: 

Oppdretter    Kull 

Trine-Lise Nystad    Auralis’ L-Kull født 25.03.2013 

Trine-Lise Nystad    Auralis’ I-Kull født 15.12.2011 

Anne og Roger Rokstad   Bernerhusets D-Kull født 20.10.2012 

Bodil Langås    Engstadgards A-kull født 01.03.2011 

 

 

 

Sak 2 Info fra Styret: 

Overordnet mål for klubben: 

▪ Utvikle rasen i en positiv retning, spesielt innen avl og helse 

▪ NBSK skal oppleves som en attraktiv klubb, bernereiere skal se fordelen av å være 

medlem 

▪ Klubben skal tilstrebe å benytte en hensiktsmessig og brukervennlig digital plattform 

▪ Ha et godt samarbeid mellom, og innad i alle NBSK enheter(styret, komitèer og 

avdelinger) 

▪ Øke antall medlemmer i NBSK 

▪ Styrke interessen for å bidra i frivillige verv og enkeltaktiviteter i NBSK. 
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Aktiviteter : 
▪ Arbeide for å synliggjøre bernersennenhunden i Norge og profilere NBSK som organisasjon: 

▪ Vi er synlige i sosiale medier. Jan Roar fronter klubben som svar på innlegg 

▪ Vi deltar gjennom Raseklubbenes Fellesallianse i dialogene inn mot NKK. 

▪ Vi deltar i relevante møter, Vi skal ha stand på Oslo Dog show 

▪ Vi svarer raskt og hyggelig på henvendelser 

▪ Berner`n 

 

▪ Arbeide for kontinuerlig forbedring i klubb, komitè og avdelingsdrift: 

▪ Revisjoner av sentrale dokumenter, arbeid med nettsted og Berner`n 

▪ Forslag gjennom SU og årsmøter 

▪ Deltagelse i komitèmøter 

▪ Seminar 

▪ Økonomi  

 

▪ Være representert på NBSKs arrangementer, sentralt, lokalt om mulig: 

▪ Representert på de fleste utstillinger inkl pinsetreffet, representert i brukssammenheng som 

RL. 

 

 

 

▪ Arbeide for å spre informasjon om aktiviteter og kurs; både på tvers av avdelinger og 

kurs som arrangeres av andre:  

– Alt av kursinfo og aktivitetsinfo som mottas rutes videre til de det 

gjelder. 

– OBS! Vi benytter e post 

– Enkelte saker legges også ut på nettsted og Facebook 

 

▪ Ha en løpende dialog med og oppfølging av komiteer: 

– Alle komiteer har «sitt» styremedlem 

– Vi blir med på de møter vi blir innkalt til om det er praktisk mulig 

 

▪ Kontakt med bernerklubber i utlandet med tanke på samarbeid og 

erfaringsutveksling: 

– Brukshund: Felles samling med Svensk sennenforening – kløvsamling 

– HAK: Deltagelse ved International Working Group i England, deltagelse 

ved den engelske klubbens 50 års jubileum. 

 

▪ Heve kompetansen om helse og sunnhetsarbeidet i NBSK hos den gjengse bernereier, 

i samarbeid med HAK: 

– Artikler i Berner`n 

– Arbeid med RAS 

 

▪ Påvirke oppdrettere med valpekull til å informere valpekjøpere om NBSK og 

avdelingene, og at oppdrettere informerer avdelingene om nye bernereiere: 

– Nytt informasjonsskriv på nettstedet om å være valpekjøper. I år er det 

44 vervede medlemmer 

 

▪ Planlegge dommerkonferanse 2024: 

– Framskyndet til høst 2023. Arbeidsgruppe ledet av Dagfrid er godt i 

gang 

 

▪ Vurdere mulige verktøy/plattformer for en delvis eller hel digitalisering av Berner`n: 

• Byttet trykkeri, arbeider med innholdet i Berner`n (fra SU 

høst 2021 og årsmøtet) 
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▪ Vurdere tiltak og ev supplement av dagens hjemmeside med henblikk på å ha en alltid 

oppdatert og brukervennlig hjemmeside: 

– Fast punkt på SU. Bruk av nettsted gjennomgås 

– Info og oppfølging mot avdelinger og komiteer  

– Styrets ressursperson driver support. Hjelper til med tilganger, gir råd om 

bruk etc. 

▪ Utrede muligheten for gode hybridmøter(SU, årsmøte, kurs) for å kunne nå og 

engasjere medlemmer over hele landet: 

– Webinarer 

– Digitalt SU før årsmøtet 

▪ Etablere kontakt med den svenske sennenhundklubben ad mulige 

samarbeidsområder: 

– Ikke påbegynt 

 

 

Dagfrid informerte om arbeidet som gjøres i forbindelse med dommerkonferansen i 2023. Dette 

ser ut til å bli et bra arrangement, og det planlegges også å avholde en utstilling dagen etter 

konferansen. 

HAK fortalte at svenske sennenhund-klubben ønsket et felles avl samarbeid i Norden for Berner 

Sennenhund-klubben. 

 

Sak 3: Kløvhund  

Veien fra hund til kløvhund m/ Jan Roar Sekkelsten.  

Han var med Teams og presenterte veien fram fra valp til kløvhund-prøve. Hovedpunktene er at 

treningen starter tidlig, men belastning med bruk av kløv starter man ikke med før hunden er 

røntgen og ledd-status er kjent. Viktig å gå i terreng, gjerne utenfor sti for å bygge samtlige 

muskler i kroppen. Hund (og fører) må være i form før prøven avlegges. 

 

 

Sak 4 - Satsinger fremover  

Hva ønsker vi for klubben og medlemmene?  Gruppearbeid. 

Mål:Gruppene skal finne konkrete mål og- eller tiltak. Tiltak for å nå målet beskrives kort. 

Deltagerne valgte gruppe etter interesse. Det viktigste var at deltagerne følte lyst på å delta å bidra 

i gruppene. 

Tema som SU-deltagerne kunne velge imellom var: 

Hundehelse: Vi har relativt god kontroll på HD/AD problematikk, og støtten til SH prøver via 

sunnhetsfondet. Levealderen øker sakte, men den øker. 

Avl og Fertilitet: Vi har hatt en periode med en del «tomme» tisper og en del relativt små kull. 

Den eneste vegen fra til å bli godkjent avlshund er gjennom godkjente kombinasjoner (HAK) samt 

deltagelse og premiering på utstillinger. Hva med alle hundene som ikke er der. Går vi glipp av 

gode avlsdyr. Er det flere veier fram til godkjent avlsdyr. 



7 
 

Medlemmene: Vi ser en god del medlemmer jevnlig på arrangement og stevner av ulik karakter. 

Vi ser også en del medlemmer i avdelingsaktiviteter. Hva med de vi aldri ser? De unge 

medlemmene: Det er en kjensgjerning at gjennomsnitts alderen vår (dessverre) går opp. Hvor er 

de unge bernereierne? Ungdommene? Hvordan sikre oss at mot at klubben dør ut. 

Styret tar med seg innspillene som kom inn. Dette blir presentert på SU til våren, slik at tiltkt evt. 

Blir budsjettfestet. 

 

Resultater etter gruppearbeid: 

Gruppe 1: Hundehelse 

Mål/tidsfrist:  Ønsker at avl fører til lang levealder og friske hunder 

Tiltak: 

- Spre gener 

- Se på mere enn mestvinnende hunder 

- Se til andre land for nye linjer 

- Unngå matador-avl 

- Utstilling kan virke skremmende – avlsvurdering av dommer. 

- Ærlighet og åpne om avlsdyr 

- Register på flere sykdommer  

- Sjekke søsken til avlsdyr 

- Oppdretter er delansvarlig for å samle inn info om søsken til avlsdyr 

- Opplæring potensielle oppdrettere 

Økonomi/Risiko 

- Registering/register 

Mål 

- Innsamling av data 

- Ærlighet 

 

Gruppe 2: 

Mål/Tidsfrist: 

- Få flest mulig linjer på banen 

- Finne «nye» hannhunder 

- Retningslinjer for avl 

Tiltak:  

- Oppdrettere må finne sine kjøpere for å få eiere til å komme på utstilling 

- Infobrosjyre om hvorfor komme på utstilling 

- Hvordan måle avlsverdien på en hund 

- Avlsvurdering/Kåring  

- Endring av regelverk 

Økonomi/Risiko 
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Mål 

- Statistikk 

- Antall Valpekull 

- Spørreskjema om antall parringe/ant.valper,dødfødte o.l. 

- %vis bruk av avl 

 

Gruppe 3: 

Mål/Tidsfrist: Få nye medlemmer – våren 2023.  Øke antallet aktive medlemmer. 

 

Tiltak:  

- Info-ark somdeles ut på turer, oppdrettere 

- Sende mail til alle oppdrettere om spørsmål om unghund/valper for å få oversikt på nye/passive 

hunde-eier. 

- Torpedo – verve nye medlemmer som eier berner på aktuelle arrangement 

Økonomi/Risiko:  

- Veldig liten risiko 

 

Gruppe 4:  

Mål/tidsfrist:  

- Selge til yngre berneiere.  

- Synliggjøring av hunderasen (Insta og snap)  

- WEB-ansvarlig for å spre info på plattformer/SOME som treffer yngre. 

- Ungdomskontakt i hver avd. 

- Årsmøtet 2023. 

Tiltak:  

- Egne turer for yngre medlemmer. 

- Reklame på Insta. Gjøre NBSK mere synlig. 

- Besøkshund i barnehage/skole/ungdomsmiljø 

- Medlemsmøte for unge i avd. 

Økonomi/Risiko 

- Kostbart å ha hund 

- Klikkantall 

- Medlemslister 

Oppsummering: 

Deltagerne syntes måten gruppe-arbeidet ble lagt opp på var inkluderende og engasjerende.  Styret tar 

med seg arbeid fra gruppene i videre planlegging.  Første milepæl er arbeidsseminar for styret i januar 

2023.   

 

 



9 
 

 

DAG 2 
Frode åpnet dagen. 

Sak 5: Praktisk info for avdelinger og komiteer 

Jon gjennomgikk informasjon om hjemmeside, hvordan den skal se ut, nyttige dokumenter og 

øvrig drift for avdelinger og komiteer.  Tidsfrister for innsending av regnskap, årsmøteprotokoll, 

innsending til Berneren er også informasjon som avdelinger og komiteer må forholde seg til og 

følge opp. 

Endring av passord. Nødvendigheten av det ved endring i styre 

Sjekke E-post-konto. Styret sender ut informasjon til avdelingenes E-postadresser.  Sjekk også at 

informasjon i Berner'n på omslagssidene er oppdatert.   

Bruk av nettsted, legg inn bilder og artikler. Nyttig gjennomgang for hvordan man holder «sin» 

hjemmeside oppdatert med kommende aktiviteter, innlegg av bilder og oppsett av artikkelen. 

 

Sak 6: Komiterunden 

6.1 Valgkomiteen v/Hilde Valestrand 

- En del ledere i komiteer har allerede sagt ja til gjenvalg. 

- 3 i styret står på valg samt begge varamedlemmer.  

- Klubben har behov for ny redaktør. 

- De tillitsvalgte er bosatt over hele landet, men det er ingen fra sør, samt at midt Norge er tynt 

representert. Det er mulig å få til bedre spredning. 

- Valgkomiteen ser også på alderssammensetningen ved å finne representanter. Det samme gjelder 

for å kjønnsbalansere komiteer. 

 

6.2 Redaksjonskomiteen v/Birthe Sigurdsen  

 

- Ønsker å få satt sammen en komite som spredd over hele landet. Liten diskusjon og 

informasjon om innhold i Berneren og teknisk kvalitet på bilder.  Målsetting å knytte til seg 

ressurspersoner for arrangement som blir holdt for å få til artikler bladet. 

 

6.3 HAK v/ Bjørg Andreassen  

- Etter stor utskifting av komiteen for en tid tilbake, arbeider komiteen nå lettere. 

- En del dødsfall blant Bernere blir ikke rapportert. Dette medfører at det er potensiale for å få enda 

bedre kvalitet på helseopplysninger på hunder/linjer. 

- Det har vært avholdt Webinar for oppdrettere. De nye oppdretterne søker mere informasjon enn en 

del gamle oppdrettere. 

- På NBSK sin hjemmeside ligger det linker for innsending av opplysninger til HAK. Det 

oppfordres til å benytte dette ofte. 

- HAK orienterte om sin studietur til IWG i Lydney, England 

o En innholdsrik tur hvor Norske og nordiske BS sitt skjelett og helsestandard ble 

trukket fram. Innhenting av helseopplysninger i nordiske land er enestående i 

internasjonal sammenheng. 
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6.2 Utstillingskomiteen (UK) v/ Monica Skavås:  

- Kort referat fra utstillingsåret med deltagelse og sted. Nye erfaringer med Maura som 

utstillingsplass.   

- Vi er blitt MVA-pliktig. Dette medfører at 25% av påmeldingsavgiften sendes til statskassa. 

Dette påvirker utstillers økonomi. Påmelding kr 400 = kr 100 i MVA.  

- Har fått eget lager for utstyr og henger.  

- Planlagte utstillinger for 2023 ble presentert. 

 

6.3 Gjennomgang av ny forskrift for avl av hund – første høringsutkast v/Bjørg 

Andreassen 

Mange problemstillinger som må avklares før forskriften blir gjeldende.  

F.eks: Alle hunder skal chippes og alle skal ha stamtavler – hva da med «doodle-raser?» Hvem 

godkjenner og fører register for Doodle-raser? 

 

6.4 Årsrapport v/Jon Jerre 

Utarbeidet av Jon Jerre og Lene Høyholm. Tar for seg resultater i et fysiske dokumenter for 

kalenderåret for  

• Eksteriør 

• Brukshundaktiviteter 

• Priser 

 

Til slutt:  

- HAK delte ut dekal til avdelingene for salg til inntekt for HAK og forskning på Bernerens 

helse kr 100,- pr stk. 

- Jon informerte om retur av Berneren. Medlemmer må inn på NKK og endre adresse. Det er noen 

som ikke får bladet, men er medlemmer.  

 

Frode oppsummerte SU og takket medlemmene for aktiv deltagelse. 

 


