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

eller fb-side NBSK avd. Hedmark  

 

 

 

En fin gjeng som koser seg på tur i et nydelig vintervær. 

Fra venstre Mira, Akira, Oda, Happy, Dariela, Holly og lille Kandy i midten foran. 

Fotograf er 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
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Leder’n har ordet 
 

Da har vi kommet til årets andre måned, og Bernerpo(s)ten nr 1 2023 
er klar. 
 
Sakspapirene fra årsmøtet vi hadde i januar følger i sin helhet.  
Styret fortsetter i sin helhet, noe jeg som leder er veldig glad for. Øvrige verv ble også videreført 
foruten leder av valgkomiteen. En stor takk til Oddvar Dufseth som i mange år hadde den rollen. Nå 
har Mariell Nordli Kristiansen rykket opp fra medlem til leder av valgkomiteen, og vi ønsker Karen 
Monssveen velkommen som medlem i den samme komiteen. 
 
 I dette bladet har vi satt opp en del aktiviteter frem til påske. Vi håper det vil falle i smak for 
medlemmene våre. Styret tar gjerne i mot tips fra dere medlemmer, og vil være glade for om dere 
også tar ansvaret for en fellestur e.l. Det er så mange fine plasser rundt om som vi ikke kjenner til. 
 
Vi skal dekke et stort område, og det kan bli lang reisevei for noen. Men bruk gjerne fb.siden vår og 
annonser om dere har lyst til å møte noen bernervenner på mindre mer spontane aktiviteter. Det er 
fint med noen lokale småtreff også ���� 
 
En medlemsfest i mars har vi også satt opp, og vi håper det vil bli en kveld med god mat og hyggelig 
samvær. Det er hyggelig å møtes en gang i blant uten hund også. Håper å se mange av dere der! 
 
24. juni arrangerer vi vår rasespesial på Stavsjø, klubben sentralt arrangerer rasespesial dagen etter 
oss på samme sted. 
 
Nytt for året er at NBSK ikke lenger har noen avtale med noen fôrsponsor, og vi er derfor på utkikk 
etter en lokal sponsor for vår dag.  
 
Vår rasespesial er jo kjent for et bugnende premiebord, og det vil vi forsøke å fortsette med. Så om 
dere har noe å bidra med av premier til ringen så vil vi være takknemlige for det.  
Vi ønsker oss også noen gevinster til vår tombola.  
 
Fint om dette kan meldes inn i forkant, enten til Stine J. Skaug eller Turid Wettre. 
 
  
  
 
Turid Wettre 
Leder  
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 

Husk å bruke refleks på både to- 
og firebente. 

Avdelingen har noen refleksvester 
m/logo som vi gir bort. Det er 
fortsatt noen få igjen.   

Bare send en sms/mail til meg 
(Turid) 

 

 

 



 



 



  



  



  



  



  



  



  



 



Adventshunden 2022 
 

Dette var en ny aktivitet som vi hadde i 2022. Målet var å møtes for å gå en tur i et julepyntet 
sentrum hver søndag i advent. I år ble Lillehammer, Elverum, Hamar og Brumunddal  besøkt. 

Vi hadde julepyntede bernere (og eiere) som satte litt farge på sentrum. Siste søndagen var vi i Br.dal 
sentrum, og etter besøket reiste vi opp til Bokrudstad hundesenter hvor vi hadde en liten 
juleavslutning med premieutdeling til de som hadde deltatt en eller flere ganger. Alle hunder som 
hadde deltatt fikk en adventshund-rosett, diplom og litt snadder. Dette ble en fin avrunding inn mot 
jul. 

Adventshunden vil nok dukke opp igjen i 2023 ����. Legger ved noen bilder fra adventshunden. 

                      

                              Elverum     Brumunddal 

                               

                                 Brumunddal   Bokrudstad – avslutning og premieutdeling 

                        

Noen av deltakerne med sine 
diplomer, rosetter og premier ���� 



Aktivitetskalender frem til påske 
 

Søndag 12. februar kl 1200 – Besøk i den nye skogsparken på Skaugom Hundesenter, 
Blivgodtvegen 136 Gjøvik 
 

Vel møtt til en hyggelig stund i den nye parken. Her kan hundene trygt løpe fritt. Det er kun våre 
hunder som er i parken i dette tidsrommet. Det er frest opp rundt hele skogsparken, og noen 
steder igjennom parken. 
Tisper med løpetid kan dessverre ikke delta. Det kan bli slitsomt for både gutta som vil på 
sjekker'n og frøkna som dufter himmelsk  
Vi er selv ansvarlige til å følge med hundene våre, slik at de ikke mobber noen av de andre. 
Så langt det er mulig, hjelper vi hverandre med å ta opp igjen etter hundene under besøket. 
Avdelingen dekker deltakeravgiften for medlemmene. 
 
Velkommen. 
Ved spørsmål, kontakt Anne Jutulrud, tlf. 976 54 664. Er du usikker på veien, så kan dere møte 
Anne ved bensinstasjonen på CC Gjøvik kl 11.30 for å kjøre sammen opp til Skaugom. 
  

 

Søndag 26. februar kl 1200 – Hundeparken ved Mjøstårnet, Brumunddal 
 

Miljø/ utstillingstrening med stor takhøyde. Ta med godt humør og masse godbiter 😊😊 
Usikker på veien? Etter E6 ved mjøstårnet , kjør mot McDonald’s, men passer, så er det på 
venstre side, kjør til et bilverksted på venstre side, der er det stor parkering på høyre side. 
Ta beina fatt, og gå igjennom undergangen og parken er da til høyre. 

Kontaktperson Stine J. Skaug, tlf. 924 11 059. 

 

Søndag 12. mars – kl 11.45 – Oppmøte på Esso i sentrum av Våler, Solør. Det blir tur på 
kjærlighetsstien 
 

Vi kjører i samlet flokk til utgangspunktet for turen. Vi raster og tenner bål underveis så ta gjerne 
med noe godt i sekken om du har lyst til å grille pølser e.l., godbiter til den firebente må man også 
huske på ����. Kan være kjekt å ta med et sitteunderlag eller to. 

Denne turen egner seg fint for små valper, da det er enkelt å tilpasse/komme innpå stien om man 
ønsker å variere lengden man ønsker å gå. Dette avtaler vi før avreise fra Esso så alle har med en 
«kjentmann». 

Kontaktperson her er Kathrine Ruud, tlf. 416 99 828. 

 

  



 
 
 
Lørdag 25. mars kl 1900 – Nesvegen 180, 2384 Brumunddal  
(motsatt side av veien ved Mjøsa Ferie og Fritidssenter).  
 

Avdelingen har glede til å invitere våre medlemmer til en hyggelig sammenkomst. 
 
Dette vil være en såkalt "kurvfest" hvor alle tar med seg noe til fellesbordet av god mat og 
dessert/kaker. 
 
Hver og en tar med ønsket drikke, vi holder kaffe/te. 
 
Påmeldingsfrist vil være 17. mars, og gjøres til Stine J. Skaug, tlf. 924 11 059.  
 
Samtidig med påmeldingen gir dere også beskjed til Stine om hva dere tar med til bordet. 
 
Mjøsa Ferie og Fritidssenter er en helårscamping og har hytteutleie. Jfr. hjemmesiden har de 
også hytter som er tilgjengelig for hund om noen vil overnatte. 
 
Ikke for langt unna (ca 1 mil) ligger også Bokrudstad hundesenter som leier ut en fin leilighet 
med to soverom hvor det også er lov med hund. 
 
Velkommen! 

 

Søndag 2. april kl 1200 – Treff i Mølla, Vendkvern Brug Hundepark, Narmovegen 395, Hamar 
(Parken ligger på Ingeberg v/Trehjørningen) 
 

Vi ønsker velkommen til treff i Mølla hundepark, Vendkvern Brug. Parken er på 30 mål, og 
innehar både bålpanne m/sitteplasser rundt og en gapahuk. 

Vi tenner opp i bålpannen, og avdelingen serverer pølser og noe å drikke. Fint om dere kan 
markere på invitasjonen på fb. om dere kommer, eller sende en mld til undertegnede med tanke 
på innkjøp 

OBS! Det vil bli frilek på hundene, så tisper med løpetid kan dessverre ikke delta på denne 
aktiviteten. 
 

Kontaktperson her vil være Turid Wettre, tlf. 907 78 192. Ingen deltakeravgift for medlemmer. 
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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   
  
   

 
 

           
 

Tidlig krøkes den som god turkompis skal bli 😊😊 
Rickard Johansson har tatt disse fine bildene av Kjersti Olsen og Stiv Kuling.  
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