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Besøk vår hjemmeside 
http://berner-sennen.no/avdelinger/hedmark/ 

eller fb-side NBSK avd. Hedmark  

 

 

 
Spennende med snø for den som liten er, Bilbo B 

Fotograf Anne Jutulrud 



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.: 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:twettr@online.no
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Leder’n har ordet 
 

Nå har vi kommet langt ut i november måned, men vi har fortsatt  
noen aktiviteter igjen i løpet av året. 
 
Som dere sikkert har funnet ut, så blir det 3 nummer av Berner- 
po(s)ten i 2022, og ikke 4 nummer som tenkt. 
 
Noen ganger går bare tiden litt for fort, og leder’n har hatt en hektisk 
høst. Men aktiviteter har vi hatt, og de har blitt gjort kjent på fb-siden vår og via mail. 
 
I dette bladet vil vi komme med aktiviteter ut året samt invitasjonen til årsmøtet vårt i januar. 
 
Rett etter at årsmøtet er avviklet vil vi ha et foredrag for de som er til stede, eller om du ikke rakk 
årsmøtet så kan du gjerne komme på foredraget og få en kopp kaffe. Ser for meg at foredraget 
starter ca kl 19.30. For mer info, se invitasjonen til årsmøtet. 
 
I år vil vi også prøve noe helt nytt, nemlig Adventshunden. Vi håper dette vil falle i smak, og alle 
firebente som deltar en eller flere ganger vil få utdelt en liten overraskelse. Adventshunden skal delta 
på en liten julegatemaraton, en julegate pr. søndag i advent. Vi møtes på avtalt tid og sted, og går 
sammen. I år er det Lillehammer, Elverum, Hamar og Brumunddal som er med. 
 
Julehandel blir det også i år hos Anitas Hund og Katt. 
 
Det blir også et arrangement i romjulen, «Bernerkos på Vendkvern». 
 
Da vil jeg til slutt ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.  
 
  
 
Turid Wettre 
Leder  
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husk å bruke refleks på både to- 
og firebente. 

Avdelingen har noen refleksvester 
m/logo som vi gir bort så langt 
lageret rekker. Dette er til de 
tobente ���� 

Bare send en sms/mail til meg 
(Turid) 

 

 

 



NBSK avd. Hedmark inviterer til årsmøte 11. januar 2023 kl 18.30 
på Ilseng Samfunnshus

Adresse:  Villavegen 3-5, 2344 Ilseng

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, CC stadion, 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. 

Rett etter årsmøtet vil vi få besøk av Hilde Ulvatne Marthinsen fra Hamar hundeskole som vil 
holde et foredrag om «Hvordan treningsmetoder påvirker hundens helse og velferd.» 
Foredraget vil vare i ca 1 time. 

Påmelding gjøres på mail til twettr@online.no eller sms til 90778192 innen 6. januar 2022. 

Frasigelse av verv: Meldes til leder av valgkomiteen Oddvar Dufseth skriftlig, på mail, 
(oddvar.dufseth@bbnett.no ) senest, og innen 1. desember 2022. 

Vel møtt! 

mailto:twettr@online.no
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Aktivitetskalender  
 

Adventshund – Søndag 27. november kl 17.00 - Lillehammer 

Vår første julegate i serien Adventshund blir på Lillehammer. Vi møtes  

på parkeringsplassen på Lurhaugen (ved Evidensia dyreklinikk) kl 17.00 for å gå en felles tur i 
sentrum.  

Håper dere kan ha litt julepyntede hunder, og ta gjerne på en nisselue selv også ����.  

Ses vi? 

 

Adventshund – Søndag 4. desember kl 11.30 - Elverum 

Vår andre julegate i serien Adventshund blir i Elverum. Vi kan benytte parkeringen ved Elverum v.g. 
skole, og møtes der kl 11.30 for å gå en felles tur i sentrum.  

Håper dere kan ha litt julepyntede hunder, og ta gjerne på en nisselue selv også ����.  

Ses vi? 

 

Adventshund – Søndag 11. desember kl 17.00 - Hamar 

Vår tredje julegate i serien Adventshund blir i Hamar. Vi møtes på Skibladnerbrygga, ved 
Bryggekiosken kl 17.00 for å gå en felles tur i sentrum.  

Håper dere kan ha litt julepyntede hunder, og ta gjerne på en nisselue selv også ����.  

Ses vi? 

 

Adventshund – Søndag 18. desember kl 11.30 - Brumunddal 

Vår fjerde og siste julegate i serien Adventshund blir i Brumunddal. Vi møtes i gågata ved «elgen» 
(Sparebank1) kl 11.30 for å gå en felles tur i sentrum.  

Håper dere kan ha litt julepyntede hunder, og ta gjerne på en nisselue selv også ����.  

Etter at vi har vært i sentrum reiser vi sammen opp til Bokrudstad hundesenter (Dalaustvegen 221). 
Der blir det litt julekos og bevertning i hallen for to- og firebente. 

Det vil også bli premieutdeling til alle hundene som har deltatt på en eller flere av adventsøndagene. 

Om du/dere ikke har hatt mulighet til å være med å gå disse søndagene, er dere velkomne til det 
sosiale treffet i hallen. 

Ses vi?  

 

 



Julehandel hos Anitas Hund og Katt, Hamar  
 

Også i år har vi mulighet til å komme til Anitas Hund og Katt for en julehandel  

med gode tilbud. 

Vi får 30% på det vi handler bortsett fra på Vom, tôrrfor, bur og trimmeutstyr. 

Julehandelen vil foregå i uke 49. De som står oppført på medlemslista til  
NBSK avd. Hedmark vil være de som kan nyte godt av tilbudet. 
 
Det vil gå ut en mail med et "kodeord" som dere oppgir når dere skal  
betale, da vil dere få prosentene. 
 

Bernerkos på Vendkvern hundepark, Ridebana 
 

Mandag 26. desember kl 11.30 (Narmovegen 395, Ingeberg/Trehjørningen) 

NBSK avd. Hedmark har i mange år deltatt på Julemarsjen i regi av Brumunddal turmarsjforening 
2. dag jul. 
 
Nå når denne ikke lenger arrangeres, så lager vi vår egen dag hvor vi koser oss sammen med 
tricolorene våre. 
 
Vi møtes på parken "Ridebana". Der vil vi rusle litt rundt med hundene, og kose oss litt rundt 
bålpanna. 
 
Avdelingen står for litt enkel bevertning. 
 
Tisper med løpetid må dessverre avstå, da hundene vil være løse. 
 
 

 
Fine nissejenter julen 2021 

Fotograf Turid Wettre 
 

 



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   
  
   

 
 
  

  
To glade tricolorer på søndagstur, Xandy og Molly 

Fotograf Stine J. Skaug 
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