
 

 

 

Velkommen til 
pinsetreffet 

på Torpomoen 2023 
 
 

Fredag 26. mai 
 Innkvartering 

 

Lørdag 27. mai 
 Offisiell utstilling og prøver, med innlagt 

kåring av klubbmestere i eksteriør og 
rallylydighet 

 Dommer valper og hannhunder: Satu  
Ylä-Mononen, Finland 

 Dommer tisper: Maija Heinilä. 
Norge 

 Stort cert 

 Uoffisielt klubbcert til junor, champion 
og veteran 

 BIR/BIM junior 

 Offisiell rallylydighetskonkurranse 

 Veteranparade 

 Medlemsmøte 

 Felles grilling 

 

Søndag 28. mai 
 Offisiell utstilling og prøver med innlagt 

kåring av klubbmestere i lydighet 

 Dommer valper og hannhunder: Maija 
Heinilä 

 Dommer tisper: Satu  Ylä-Mononen, Finland 
 

 Uoffisielt klubbcert til junor, champion 
og veteran 

 BIR/BIM junior 

 Parklasse 

 Barn og hund-konkurranse 

 Offisielt lydighetsstevne, dommer Terje 
Haugen 

 Appellmerkeprøve 

 Kløvmerkeprøver og fellestur 
 

Mandag 29.mai 
 Kløvmerkeprøver og fellestur 

 

Priser: 
Påmelding og betaling må gjøres for hver enkelt dag, og ikke samlet. 
Voksne eksteriør  kr. 420,- . 
lydighet  hund: ,-.  
Rallylydighet: kr. 250,-. 

Valp: kr. 250,-. 
Påmelding for veteran (kun manuelt) Kr. 250,-. 

 

Fra og med hver tredje hund med samme eier gis halv pris. Gjelder ikke veteran/valp.  
 

Påmelding sendes til Anette Søhagen, epost a-soehag@online.no Elektronisk via Min Side på 
http:/www.nkk.no Kontonr. 1503.39.81241. 

 

Frist: 15. mai 2023 

Påmeldingen er bindende. Rett til dommerendringer forbeholdes. 
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Mer informasjon om 
pinsetreffet 

 
Aktiviteter for barn 
Vi forsøker å få til enkle aktiviteter for barn. Dette var en svært populær aktivitet under 
jubileumsutstillingen i 2018. Men vi trenger noen som kan ta seg av dette. Er det noen som 
vil bidra til at barna også synes det er stas å være med på pinsetreffet? Hvis det er to til fire 
personer som kan dele på oppgavene, så er det enklere. Hvis du kan tenke deg å hjelpe litt, 
så ta kontakt med Anette på telefon 917 76 101. Følg også med på www.berner-sennen.no 
hvor informasjon blir oppdatert. 
 

Gavepremier 
Jaaaaa… Vi ønsker oss gavepremier, mange gavepremier, både til utstillingen og prøvene, 
samt utlodning begge dager. Pinsetreffet er spesielt, og fortjener et bugnende premiebord. 

 
 

 

Loddsalg 
Som vanlig skal vi ha vårt populære lotteri. Hvis det skal bli like flott som det tradisjonelt 
har vært, så trenger vi også mange gevinster. Hvis du vil bidra til at det skal bli mye å 
vinne, så er vi takknemlige for det.  

 

Veteranparaden 
Lørdag 27. mai inviterer vi til veteranparade rett etter at den offisielle utstillingen er ferdig. 
Her kan alle bernere over åtte år bli med. Det er ingen dommer som skal bedømme 
hunden. Den skal bare vises fram slik den er - enten den er i full vigør eller er gammel og 
«velbrukt». 

 

Her er det lov til å pynte sin gamle venn, den kan trekke vogn hvis den er i form til det, 
eller bare rusle en liten runde i ringen. Det blir rosetter til alle, et lite minne fra treffet, og en 
påskjønnelse til eldste hund som deltar. De som deltok for første gang i fjor, fikk rosett med 
et ett-tall. De vil få rosett med to-tall i år. Og de som har deltatt to år før, vil få rosett med 
tre-tall. Tanken er at dette skal bli en årlig begivenhet. 

 
Som i fjor så ønsker vi også i år å lage en egen katalog for veteranene. Derfor trenger vi 
forhåndspåmelding. Vi må ha et bilde, hundens navn og fødselsdato, eierens navn og 
gjerne noen setninger som beskriver vår kjære, aldrende venn.  

 

Påmeldingen er gratis og sendes Monika Skavås monikaskava@gmail Tlf 900 95 354 
 

Påmeldingsfrist 10. mai 2023 

 

Kløvmerkeprøver og fellestur 
Søndag og mandag vil det bli mulighet til å forsøke seg på NBSKs ulike valører i 

http://www.berner-sennen.no/


 
 
 

kløvmerkeprøven. For de som vil forsøke seg på bronsemerket, så er det en 
minst ti kilometer lang dagstur hvor hunden bærer 15 prosent av sin egen 
kroppsvekt. Har hunden oppnådd bronse, kan den forsøke seg på 
sølvmerket, som er en dagstur på minst 15 kilometer og 20 prosent av 
kroppsvekten i kløven. Og har du klart disse, er kronen på verket 
gullmerket med to dagsturer på til sammen minst 30 kilometer, og 25 
prosent av kroppsvekten i kløven. 

 

Se for øvrig fullstendig krav og regelverk på klubbens nettsted. 
 

Prøven/fellesturen går på grusvei og sti ei sløyfe på cirka syv kilometer på sørsiden av elva, 
med en avsluttende tre kilometers runde i skogen overfor Torpomoen. Sølv- og gullprøve 
tar en ekstra runde på sørsida. Bronseprøven tar cirka tre og en halv time, sølv og gull noe 
over fem timer inkludert pauser. Medvandrere er hjertelig velkomne til å slå følge, helt 
gratis. Ingenting er som moralsk støtte og noen å prate med underveis og i pausene. 
Matpakke og drikke må hver ta med selv. Hundene finner vann underveis. 

 

Påmelding skjer via skjema på nettsiden eller på epost til bruks@berner-sennen.no 
Påmeldingen er åpen fram til kvelden før prøven. Dokumentasjon av hundens egen vekt må 
være fra tidligst 15. mai. Det koster 100 kroner å delta på prøven. 

 

Medlemsmøte 
Etter at det offisielle programmet og veteranparaden er over på lørdag, alle har fått en god 
pause, hundene er luftet, og klokka nærmer seg 18.00, så samles vi i peisestua til 
medlemsmøte. Tidspunktet kan endres avhengig av hvor mye program det er i løpet av 
dagen og eventuelle forsinkelser. 

 

Grillkveld og sosialt fellesskap 
Tradisjonen tro (når det ikke er jubileum) samles vi på grillplassen lørdag klokka 19.30 for 
felles grilling. Der er grillene fyrt opp. Alle tar med det de ønsker å spise og drikke, samt 
noe å spise på og med og drikke av. Utover kvelden, når det begynner å bli kjølig, trekker vi 
inn i festsalen og fortsetter festen der. Hvis det er noen som har noe å bidra med; sang, 
musikk, historier og lignende, så er de velkomne til å underholde. 

 

Søndag kveld er det fortsatt en del som er igjen på Torpomoen. Noen skal være med på 
kløvmerkeprøve mandag, noen skal gå på tur, og noen venter med å reise hjem til mandag. 
Etter hvert har det blitt en tradisjon at de samles for felles bespisning eksempelvis på den 
lokale pizzarestauranten. Gruppa blir litt og litt større år for år, og det er plass til flere. 

 

Overnatting 
Torpomoen har 50 rom fordelt på fire-fem hus. 29 av rommene er med eget bad. Resten har 
felles bad og toaletter på gangen. Rommene har enkel standard, men er rene og hyggelige. 
Alle husene er utstyrt med eget kjøkken/kjøkkenkrok til fri disposisjon. 

 

På rommene er det plass til tre-fire personer. Noen av rommene er litt større, og passer for 
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familier som har med barn. Sengene er oppredd, og det er håndklær på 
rommene. Disse blir ikke skiftet i helgene. 

I et av husene er det ikke lov til å ha hund inne. 
 

Hunder på rommet skal avskjermes fra møblene, for eksempel med 
grinder eller bur. 

 

Ta kontakt med Torpomoen for bestilling og priser. Tlf. 32 08 29 20/909 10 339 (Britt 
Kristin). 
Husk å bestille plass også for bobiler og campingvogner. 

 

Overnatting utenom Torpomoen (eksempler): 
Sataslåtten camping er knapt fire kilometer fra Torpomoen. Her er det hytter av enkel 
standard. 

Hallingdal feriepark har hytter av høy standard til fire, seks og åtte personer. 
Gol campingsenter ligger 20 kilometer fra Torpomoen, og har hytter av diverse standard. 
Thon Hallingdal hotell, Ål. 
Torpo gjestegård seks-syv kilometer øst for Torpomoen (mot Gol), leiligheter hvor det er 
lov til å ta med hund. 
Pers hotell, Gol har både vanlig hotell og feriehus/leiligheter. 

 

 
 
 

 
Følg med på Facebook og www.berner-sennen.no for oppdateringer. 

 

 

Velkommen! 

https://berner-sennen.no/

