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Leder’n
Nå har vi tilbakelagt et helt normalt hundeår i
avdelingen, med et bredt spekter av
aktiviteter. For å øke sannsynligheten for at
vi treffer mht. de aktivitetene dere som
berneeiere ønsker, gjorde vi noe helt nytt i år
– vi sendte ut en spørreundersøkelse til dere
alle rett før sommeren. Vi ville gjerne høre
hva dere ønsket. I alt 46 personer mottok
spørreundersøkelsen, og vi fikk inn 19 svar.

Hovedtrekket i tilbakemeldingene var at man
synes avdelingen tilbyr varierte aktiviteter,
der det sosiale og jevnlig hundetreff er viktig
for eier og hund. Informasjonsflyten synes
tilfredsstillende, der alle fire mediene leses,
dog i noe varierende grad – e-post dominerer
etterfulgt av Spond, Facebook og nettstedet.

I svarene ble det bl.a. ytret ønske om ulike
treffsteder (ikke bare Levre skole) og gjerne i
skog og mark. Aktiviteter med instruktør er
spesielt ønskelig, både med hverdagslydighet
og rallylydighet. Også egentrening med
agility scoret høyt. Det kom også forslag til
temakvelder, bl.a. mentaltrening for hund og
hjemmemassasje.

Medlemsbladet Berner-Nytt ønsker de fleste
fortsetter som før, dvs. 1-2 ganger per år og
at det kommer i fysisk form.

Basert på dette forsøkte vi i høst å justere
programmet, ved å variere turområdene og
vi har fått tilbake instruktør Heidi som trener
oss i hverdagslydighet. Dette i tillegg til alle
de andre aktivitetene vi har hatt igjennom
året, og som er nærmere beskrevet i bladet.

Vi har allerede planlagt årets første
temakveld, som holdes 25. januar der vi har
avtalt med en foredragsholder fra SmartHund
som skal snakke om aktivisering av hund. Vi
har meget god erfaring med foredrag fra
SmartHund tidlgere, så dette bør være
interessant for medlemmene.

På vårparten legger vi også opp til at de som
vil skal kunne ta bronsemerket i lydighet,
dette gjelder de av oss som følger treningen
til Heidi. Denne treningen fortsetter også på
nyåret.

Ellers så er det bare å følge med på
informasjonskanalene våre – der vil de
løpende finne informasjon om hva som skjer
når og hvor gjennom hele vårhalvåret.

Med dette ønsker jeg alle en riktig god jul og
et godt nytt år, så håper jeg vi sees igjen når
vi skriver 2023.

Hilsen Jon.
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RALLYLYDIGHET, treninger og oppsummering

Tekst: Marianne og Alf Gunnar Sandvik, foto: Jon Jerre

Vi har hatt gleden, fordi det er en glede, å lede
treningen på onsdagskveldene når Rallylydighet
har stått på programmet.

Dette har for de fleste, vært en ukjent
konkurranse/trenings-form. Målet med
rallylydighet er:

Det er å gjøre noe morsomt sammen med
hunden. Rallylydighet er en hundesport som
oppstod i USA. I 2005 ble Norsk
rallylydighetsklubb dannet og i 2013 ble
sporten godkjent av NKK. I denne hunde-
sporten er glede, samspill og holdninger det
aller viktigste. Ønsket er at alle øvelsene
utføres på en naturlig og flytende måte. Det er
viktigere med samarbeid, godt humør og en
positiv holdning - enn presisjon. Øvelsene kan
bestå av momenter fra lydighet, freestyle og
agility alt etter hvilken av de 4 klassene man
går i.

Rallylydighet utføres ved at man går en bane
på 15 – 22 nummererte skilt som er satt av en
dommer. Skiltene forteller deg hva du skal
gjøre, enten på stedet eller videre til neste skilt
 derav navnet Rally. Mellom øvelsene som står
på skiltene skal ekvipasjen gå line-føring/fri ved
fot, dersom ikke annet er beskrevet på skiltet.
Dommeren forholder seg taus under hele
konkurransen og trekker poeng etter som
ekvipasjen gjør feil underveis.

Det er en utfordring å gå en rallybane. Banene
er aldri like og det går på tid. Det er fort gjort
både å gjøre feil - og å gå feil. Noen klarer å gå
igjennom hele banen uten trekk og ender da
med full pott på 200 poeng.

Berneren er en hunderase som passer godt for
Rallylydighet. Innlæring og trening foregår med
godbiter, og dette er jo noe våre hunder kan å
sette pris på. De fleste øvelser er noe man kan
legge inn på de daglige lufteturene for å gjøre
det litt mere spennende, samt opprettholde
kontakten med hunden.

Så glad blir
man av
rallylydighet,
bli med du
også da vel ;-)
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RALLYLYDIGHET, treninger og oppsummering

Vårt opplegg har vært å hente baner fra
konkurranser som har vært gjennomført.

I starten i 2019 holdt vi oss kun til baner med
øvelser fra klasse 1. Ofte kuttet vi også ned til 2
halve baner. Dette gjorde vi får at det ikke skulle
bli for utholdende for hunden og for føreren. Det
er like viktig å gå noen få skilt med mye
positivitet og belønning enn en hel bane som det
er mye jobb med.

Det er mange som har prøvd seg og det har vært
moro å følge utviklingen deres. Spesielt har
førerne blitt mye bedre.

Det er en trofast gjeng som har møtt på
treningene. Dette har resultert i at vi den siste

tiden har lagt opp treningene med 1 bane også
for å gi dere utfordringer, begynt å legge inn skilt
og baner fra klasse 2.

Det er mange av dere som har deltatt lenge på
trening som er på et nivå som gjør at dere kan
melde dere på i offisielle konkurranser eventuelt
starte i rekrutt. Det er god stemning på stevner
og vi hjelper hverandre med tilbakemeldinger og
støtte når vi går løp.

Vi håper å se flere av dere på rallystevne til neste
år

Med hilsen
Marianne og Alf Gunnar

Marianne og Alf-Gunnar gir
kyndig veiledning til de
forskjellige øvelsene
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Lydighetstrening med Heidi
Allerede tilbake i 2014 engasjerte vi Heidi som
trener for bernerne i klubben. Heidi har tidligere
lang erfaring som både schæferhundeier (hun har
hatt fem schæfere) og hun har vært instruktør i
Oslo Hundeskole, hun har bred erfaring i å trene
mange forskjellige raser. Selv tror jeg, uten å ha
spurt henne direkte, at hun har fått et godt øye
til, og sansen for, bernerne våre!

Etter noe års fravær fra treningsringen her hos
oss er hun endelig nå tilbake. Så langt har vi bare
hatt fire treninger med henne, men vi planlegger
å fortsette ut over vårhalvåret. Og, for de som
ønsker, legger vi opp til at man kan gå opp til
bronsemerket i lydighet, en gang utpå våren når
det blir varmere i været.

Heidi trener oss med en bestemt, men vennlig
tone. Hun gir oss god tips, ser feil vi gjør og gir
oss innspill på hva vi kan gjøre for å få bedre
kontroll på hunden.

For de som lurer på hva bronsemerket innebærer,
kan man lese i NKKs hefte Lydighetsprøver
(gyldig fra 1.1.2022). Dette heftet ligger på NKKs
nettsted. Bare gå til nkk.no, og så søk opp
«lydighetsprøve».

Her er en kort oppsummering av kravene til
bronsemerket:

● «Bli» sittende i utgangsstilling mens
dommer kommer bort til hunden

● Lineføring – Gå ved fot, hunden holdes i
linen

● Dekk fra holt – Gå ved fot, dekk og tilbake
i utgangsstilling

● Innkalling fra sitt
● Hopp over hinder
● Enkelt dekk i 1 minutt
● Helhetsinntrykk – dommerens vurdering

av samarbeidet mellom hund og fører, og
hundens arbeidsvilje og arbeidsglede

Tekst og foto: Jon Jerre

Heidi instruerer ”flokken” ;-)
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Spond
Som flere av klubbens medlemmer vet, har
vi holdt på med SPOND en god stund.

Hva er Spond:

Spond er en gratis plattform designet for å
levere alle de beste delene med å delta og
ingenting annet. Det er strømlinjeformet og
forenkler alt i én app, slik at frivillighet ikke
betyr å bruke opp all tiden og kreftene sine.
Appen sparer organisatorer flere timer hver
uke, sikrer deltagelse, styrer kommunikasjon
og samler inn penger.

Hvem er Spond til for?

Spond er for alle som organiserer aktiviteter
for andre mennesker, eller deltar i aktivitet.
Det kan være fotballtrenere, korlederere,
speidere, svømmetrenere eller borettslaget.
Spond gjør det enklere å delta i fellesskapet,
og bedre å være sammen!

Hva er hovedfordelene med å bruke
Spond?

Fordelene med å bruke Spond er blant annet
å kunne lage skreddersydde arrangementer
for øvelser, spill eller andre gruppeaktiviteter,
samt dele informasjon, filer, bilder og
meningsmålinger

Spond forutsetter ikke Facebook eller app,
men kan lastes ned som app hvis ønskelig. Vi
bruker Spond fordi det er et middel til å nå
alle! Når vi legger ut aktiviteter kan man
svare om man kommer eller ikke, og da vet
vi som organiserer om det kommer noen
eller ikke. Og avlyser vi noe, får alle beskjed.
De som ikke har app får beskjed på mail.
Men hvis dere ikke aksepterer invitasjonen
dere har fått, vil dere ikke få beskjed om
arrangement og evt. avlysninger. Vi kan ikke
legge ut all info på både mail, Facebook og
Spond da det krever for mye, så vi prøver
oss kun på Spond fra 01.01.2020. Ved
godkjennelse av Spond vil du  automatisk få
beskjed på mail selv om du ikke har app’en.

Koster det penger?

Spond er helt gratis å laste ned og å bruke.

For mer informasjon om Spond, se:

https://spond.com/welcome?lang=no

GDPR i Spond:
https://get.spond.help/l/no/article/83cm9nki
pd-gdpr

Tekst: Nina Eskedal
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Presentasjon av Arron, Terje og Marlene

Først litt om våre første Berner Zeta og
Selma.

Vår første Berner, Zeta, fikk vi fra Tuddal.
Det var i 2004 og grunnen til at det ble en
Berner tror jeg vi fikk fra et møte med rasen
under et arrengement på Bærums Verk.
Hvem blir ikke betatt når de treffer en Berner
og spesielt en bernervalp. Oppdretter den
gangen fant vi på nettet. St. Leopoll (tror jeg
navnet var) De hadde en valp som ingen
andre ville ha fordi den hadde en knekk på
halen. For å gjøre historien kort så hadde vi
verdens herligste berner hos oss i 9,5 år. To
år før hun døde ble hun syk , så for å slippe å
risikere å plutselig sitte uten hund skaffet vi
oss en tispe til.  Selma kom fra en kennel i
Hjartdal og hadde en annen personlighet enn
Zeta. Hun var like snill og god, men av den
mere forsiktige typen som likte å observere
de andre hundene litt fra sidelinjen og hun
var heller ikke så begeistret for uanmeldt
klapping fra fremmede. Hun kom til oss i
2011 fra kennel Karociba i Hjartdal.

For 2 år siden mistet vi vår kjære bernertispe
Selma. Etter at Selma ble borte ble vi enige om

at vi skulle prøve å være uten hund i et år for å
reise mere i utlandet uten å måtte ta hensyn til
at vi hadde en hund å tenke på.             Men
slik skulle det ikke gå. Allerede etter et par
måneder begynte savnet etter en hund å melde
seg. Det var nok jeg, Terje, som ønsket det
mest og i februar 2021 begynte vi å lete etter
ny valp. Men å finne en ny oppdretter som
hadde ledige bernervalper der og da var nesten
umulig. Under og etter koronaen var ønsket om
valp hos det norske folk økt enorm, så det
virket håpløst.

 Kort fortalt så ble vi tipset av Cathrine Reid om
å kontakte Triomar og Therese Bråtenes og
høre med henne. Og etter en telefonsamtale
med fremlegging av ”Berner CV´en” fikk vi
napp hos Therese. Takket være at Cathrine R
anbefalte oss til Therese og kanskje at jeg
hadde vært i Bernermiljøet i Asker og Bærum
siden 2006 fikk vi lovnad om valp hos Triomar.
Det skulle gå enda 6 måneder før vi kunne ta
turen ned til Sarpsborg og hente bernerbamsen
vår. Vi snakket hele tiden om at vi ønsket nok
en tispe, men skjebnen ville at i kullet vi skulle
få valp fra ble det 6 hanner og 2 tisper. Begge
tispene var reservert, så ville vi ha valp måtte
det bli en hanne.

Tekst og foto: Marlene og Terje Moen

Kongen av Vikerfjell

Don Aron
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Presentasjon av Arron, Terje og Marlene

Arron kom hjem til oss 1. oktober i fjor.
Verdens flotteste bernerbamse med masse
trygghet og full av selvtillit.

Litt om oss 2-bente som er så heldige å få
være en del av flokken til Arron.

Vi bor på Bærums Verk. Her vi har bodd i det
samme huset siden 1995 med våre tre døtre
(i dag 25-30år). De har forlengst forlatt
redet, så nå er det bare oss to og Arron
igjen. Både Marlene og jeg har forlatt
arbeidslivet etter over 30 år i helsevesenet
og 40 år i forsvaret.

Tiden bruker vi nå for det meste på å pusse
opp hus, være mest mulig på hytta på
Vikerfjell samt å se mere av dette fantastiske
landet vårt. Store deler av ”feriene” våre har

vi så langt brukt på å se landet sør for
Trondheim med vår nye ”offroad -camper”.
Planen framover er at vi skal bruke enda
mere tid på hytta samt planlegge bilturer i
Norge og senere det store utland.

Så, hvilke planer har vi med vår Arron. Han
er så full av energi at han må vi prøve å få
inn i trekk-selene. Han skal i alle fall få bære
all maten sin og litt til i kløven når vi skall på
turer. Vi skal også ha han på utstilling til
våren.( Det har vi lovet oppdretter) Litt lek i
agilty -løypa hadde også vært gøy for han.

Både Arron og vi gleder oss i alle fall til
treffene på bernerklubben. Arron er en
”pikenes Jens” og liker å bryte med de andre
bernergutta, så onsdagstreffene er et must.

Arron på camping

Arron og
Terje på
skogstur

Arron og
Marlene på
Jostedalsbreen

Arron ved
havet
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Bernerfolk i farta
Her kommer noen spørsmål og svar fra
bernerfolk i farta.

Først ut er Nina Eskedal og hennes hund
Windy:

1. Hva er gleden/fordelene ved å ha hund og da
spesielt en Berner?

- alltid glad for å se meg

- super turvenn

- godt selskap

- fantastisk fin rase; godlynt, kosete, passe
aktivitetsbehov

2. Hvorfor ble det Berner og hva liker du best å
gjøre med hunden(e) din(e)?

- møtte en Berner da jeg var jentunge på 80-
tallet, og forelsket meg i rasen. Kjøpte min
første Berner i 2002 og har ikke angret siden.
Hatt totalt 3 bernere.

- jeg liker best å gå tur i skogen eller på fjellet
med hunden min, men det er også morsomt å
gå på agility, lydighetstrening - spesielt
Rallylydighet. Og hver dag starter med kos i
senga… fin måte å våkne på.

3. Har du noen gode tips til å aktivisere hunden
din (stimulere, "slite ut", kanskje mentalt)?

- tur, gjemsel, søking av godbiter, nye
innlæringer av div lydighetsøvelser

Over til Torhild Sølvberget og Theodor:

1. Hva er gleden/fordelene ved å ha hund og da
spesielt en Berner?

 Gleden:
- Alltid glad og fornøyd
- Snill og god

Fordelen:
- Kommer seg mere ut.
- Ett mer sosialt liv.
- Bli kjent med nye hunder og folk.

2. Hvorfor ble det Berner og hva liker du best å
gjøre med hunden(e) din(e)?

- Sjarmerende, fint lynne.
- Aktivitetsnivå.
- Stor hund, helt fantastiske personligheter og
sta.
- Trene, turer, hundeparker, bernertreffer &
rett å slett at vi gjør alt sammen.

3. Har du noen gode tips til å aktivisere hunden
din (stimulere, "slite ut", kanskje mentalt)?

- Trene alt mulig, Nosework, spor og søk.
Pølsesøk er alltid populært.

Windy og Nina

Torhild og
Theodor
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Bernerfolk i farta
Videre over til Marianne og Alf-Gunnar
Sandvik

1. Hva er gleden/fordelene ved å ha hund og da
spesielt en Berner?

Det beste med hund er selskapet og kosen de
leverer. De gir oss utfordringer i form av at vi
må ut og gå, som jo skal være sundt. Hos oss
trenes det en del på lydighet og Berner’n er
som skapt for positiv forsterkning med
godbiter. Dette gjør at man forholdsvis raskt
ser forbedringer i treningen. NBSK med
avdelinger har et veldig godt klubbmiljø. Det er
alltid hyggelig å treffe på Bernere rundt
omkring.

2. Hvorfor ble det Berner og hva liker du best å
gjøre med hunden(e) din(e)?

Det var tidlig bestemt at skulle vi ha hund så
skulle det være Berner. Det har vi hatt i snart
35 år. Vi har sett på andre hunderaser når vi
skulle ha ny, men det går ikke. Vi må ha
Berner.Vi holder dom nevnt på med litt
bruksøvelser. Det er for tiden Rallylydighet og
Lydighetsprøver som vi bruker tiden på. I Rally
har vi kommet til Eliteklassen og Ellie er
champion. I LP går vi i kl. 2 og Vicky har
opprykk til kl.3.  Tidligere konkurrerte Marianne
også i Agility.  Gjennom årene har vi også vært
med på sporkurs og vært trekkhund for
avdelingen.

3. Har du noen gode tips til å aktivisere hunden
din (stimulere, "slite ut", kanskje mentalt)?

Kontakt-trening er alfa og omega. Det er punkt
1. Dette ksn/bør trenes «hele tiden.». Ved
lufting bør hundene få ros

når den går på plass

når den søker kontakt med hundefører

når den utfører oppgaven riktig.

Hundefører må være konsekvent:

På plass er bare på en plass. Er den i nærheten
av deg heter det noe annet.

Det kan også være lurt å utøve lederskap på at
hundefører alltid går først ut av døra. At
hunden ikke får komme ut av bilen før signal
blir gitt.

I det lange løp vil man ha et litt enklere
hundehold ved å etterleve dette.

Vicky og Ellie

Marianne og Alf-Gunnar
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Sommerfesten
Etter noen år med pandemi og mangel på
sosialt samvær var det igjen duket for en
sommerfest for medlemmene i avdelingen.
Ellen, Jon og Rufus satset på godvær og
inviterte både to- og firbente som sommerfest
i hagen en dag i juni. Værgudene var virkelig
med oss så det ble shorts, T-skjorte, caps og
solbriller.

Tore stilte som vanlig dagen før med sin giga-
grill (halv tønne) slik at alle kunne grille sin
medbrakte mat samtidig. Og Truls hadde et
ekstra passende bord slik at vi fikk dekket på
til alle på terrassen.

På grillen lå det det ventepølser, ordentlige
pølser, T-bone steak, biff og mye mer. Ellers
var det diverse tilbehør som salat, brød og
diverse, samt kaker til kaffen.

Tekst og foto: Jon Jerre

Herlig sommerstemning i godt lag med gode bernervenner.
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Sommerfesten

Som velkomstdrikk hadde vertskapet bladd
seg igjennom gamle bøker med oppskrifter
på drinker og funnet frem til en
velkomstdrink som kunne serveres både med
og uten alkohol. Resten av drikkevarer ut
over kvelden stod gjestene for selv.

I alt 10 festklare deltakere stilte opp,
sammen med i alt 6 hunder. For at hundene
skulle ha det litt gøy hadde vi satt opp noe av
agilityutstyret.  Det var imidlertid bare
bortkastet, ingen av hundene syntes det var
spesielt gøy (denne gangen) – det var for

mange andre firbente av det motsatte og
fristende kjønn i passende alder tilstede,
sammen med all godlukten fra grillmaten…..
Aldersspennet på hundene fra ca. ett år til
over 10 år (både Fjale og Maja som begge
hadde passert 10 år).

Ut over kvelden forsvant solen og da var det
godt å kunne ta på seg ekstra tøy i den lyse
junikvelden. Vi håper på at det også neste
sommer kan bli en fin sommerfest, et eller
annet sted, som en fin avslutning på vårens
aktiviteter.

Fjale og Maja.

Toril sjekker om gutta griller skikkelig :-)
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Hvor smart er din hund?
Ofte dukker det opp artikler på nettet som
man ikke helt vet om man skal ta seriøst
eller ikke. Men, uansett, noen av dem er
likevel litt artige å skumme seg igjennom. En
av disse oppdaget jeg her i høst, den hadde
følgende overskrift «Er hunden din smart?
Det kan denne rangeringen over intelligente
hunderaser fortelle deg».

Hunderaser er oppdelt i alle typer kategorier
for å hjelpe eiere å avgjøre hvilke rase som
passer best for dem. En av disse kategoriene
er intelligens, noe som kan være nyttig når
du leter etter en arbeidshund, eller av andre
årsaker. Artikkelen henviste til nettstedet
Dog Breeds List (www.dogbreedslist.info)
som rangerer raser ut ifra dyrenes evne til å
forstå og adlyde på første kommando. Det er
skrevet at for eksempel trenger de som er
blant topp 10 færre enn fem gjentakelser og
adlyder på første kommando 95% av tiden.

På denne siden på nettet jeg fant var det
nedtelling fra nr. 79 på listen ned til nr. 1
(dvs. topplassen). Noen tilfeldig utvalgte
eksempler er: Afghansk mynde ble nevnt
først og var nr. 79 på listen, den hadde 3 av
5 stjerne mht. intelligens (jeg vet ikke
hvordan stjernekategoriseringen var utført).

Sanktbernhardshunden lå på 65 plass (3 av 5
stjerner), Boxeren var på plass 48 (4 av 5
stjerne), Australsk gjeterhund lå på 42 plass
(4 av 5 stjerner), Irsk setter lå på 35 plass (4
av 5 tjerner), mens vår kjære berner lå godt
plassert på 22 plass (5 av 5 stjerner). Selv
synes jeg kanskje den burde ha ligget enda
høyere….?

Listen ble toppet av (ikke uventet) Border
collie med 5 av 5 stjerner.

Hvilken slutning vi kan trekke ut av dette er
kanskje usikkert, men noen har i hvert fall
gjort seg det arbeidet med å sette opp en slik
statistikk som vi alle kan more oss over.

Bernerne våre er kanskje ikke så smarte at de spiller
gitar og synger bursdagssangen for oss, men det er
jammen ikke langt unna ;-). (Bilde fra:
https://no.pinterest.com/pin/140806228899706/)

Tekst: Jon Jerre
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Abonnements- og Deltakeravgiften 2023

NBSK

NBSK har i alt 17 avdelinger og vi er en av disse. Som medlem i NBSK tilhører man i utgangspunktet til
den avdelingen man geografisk hører til. Den årlige kontingenten medlemskap i NBSK er kr. 570
(2022) som inkluderer den obligatoriske medlemsavgiften til NKK. Dette beløpet betales direkte til
NKK, via enten e-faktura eller man logger seg inn på «Min side» på NKKs nettsted og følger
anvisningene der. Mer info om fordelingen av beløpet til hhv. NKK og NBSK finner du også på
hjemmesiden til NBSK (www.berner-sennen.no), under «Medlemskap» (øverst på siden).

Avd. Asker & Bærum

Den ovennevnte NBSK kontingenten går i sin helhet til hovedklubben og til NKK. Avdelingene får ingen
økonomisk støtte og må finansiere alle sine aktiviteter gjennom lokale bidrag. Vi har noen inntekter
gjennom våre aktiviteter, men disse er ikke tilstrekkelig til å dekke avdelingens utgifter. Avdeling Asker
& Bærum har derfor en egen Abonnements- og Deltakeravgift som skal finansiere alle våre aktiviteter.
Beløpet på denne avgiften bestemmes i forbindelse med Årsmøtet 2023 (som holdes i februar). Egen
e-post sendes ut på nyåret til alle når dette er bestemt

Dette skal finansiere alle våre aktiviteter, slik at vi kan tilby deg og din hund et forhåpentligvis variert,
lærerikt og hyggelig tilbud. Avdelingens inntekter går utelukkende til å dekke direkteutgifter som det å
trykke og sende ut vårt lokale medlemsblad (Berner-Nytt) i farger, innkjøp og vedlikehold av utstyr vi
bruker på de forskjellige aktivitetene (trekkvogner og seletøy, kløv, agilityutstyr), alt dette er utstyr du
som bidragsyter også kan låne. Videre dekker vi utgifter til foredrag/temakvelder der vi må leie inn
eksterne foredragsholdere osv. og som du normalt ikke trenger å betale for. Eventuelt også til trenere
der vi engasjerer eksterne personer.

Vi er en aktiv avdeling med mange aktiviteter, og søker hele tiden å finne varierte aktiviteter som skal
passe så mange som mulig. Vi har vi valgt en finansieringsmodell som er enkel å administrere. Du som
deltaker i avdelingen skal slippe å betale for hver enkelt aktivitet. Det betyr at alle som på en eller
annen måte er med i en eller flere organiserte aktiviteter i avdelingen betaler et fast årlig beløp –
Abonnements- og Deltakeravgift.

Vi håper at du synes avdelingens tilbud gjennom medlemsblad og aktiviteter er noe å støtte. Husk at
alle avdelingens inntekter går utelukkende til å dekke direkteutgifter. Alle som gjør en jobb i
avdelingen gjør dette i sin fritid og uten noen form for økonomisk kompensasjon.

Vi minner samtidig om grasrotandelen:

Støtt Bernerklubben i Asker og Bærum gjennom Norsk Tippings Grastrotandel. Siden Norsk
Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen
gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til.
Du kan lese mer om Grasrotandelen og hvordan du gjør det, her:
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/om-grasrotandelen/
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Kurs for trekkhunder
Så langt tilbake som i 2000 inngikk avdelingen
en avtale med Bærum kommune der vi hver
annen uke tilbyr hundetrekk for
funksjonshemmede barn og ungdom som bor på
kommunens institusjoner. Dette har vi fortsatt
med opp gjennom årene. Trekket gjennomføres
uten direkte økonomisk kompensasjon, men til
gjengjeld får vi benytte kommunenes garasje til
lagring av alt vårt utstyr. Saccovognene vi nå
har er innkjøpt basert på bevilgninger vi
tidligere fikk av kommunen.

I tillegg har vi i disse årene også vært et fast
innslag på julegateåpningen på Bærums Verk,
der vi tilbyd gratis hundetrekk for barn, og
samler et stort antall bernere – les mer om
dette i en annen artikkel i dette bladet.
Tilsvarende har vi de senere årene også blitt
invitert til å delta med hundespann både
sommer og høst på forskjellige arrangementer

på Bærums Verk. Disse samlingene er de som
normalt trekke fleste deltakere – både to- og
firbente.

Bernern er i utviklet for å være en arbeidshund
på gårdene i Sveits – dels for å passe på gården
og varsle om fremmede ankom gården, og dels
som arbeidende trekkhund for å trekke vogner
med melk og ost. Av de lokale ble bernern
tidligere omtalt som «Cheese Dogs».

Opp gjennom disse 20 årene har vi lært opp
utallige bernere til å drive med trekk, og vi har
et løpende behov for stadig å lære opp flere
som kan være med på trekkhundaktivitetene
våre. Derfor tok vi initiativ til å arrangere et
trekkhundkurs for alle interesserte. Opprinnelig
skulle vi holdt denne opplæringen høsten 2021.
Men, pga. sykdom måtte vi utsette dette til april
2022.

Informasjonsbrosjyren avdelingen har laget.

Tekst og foto: Jon Jerre
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Kurs for trekkhunder

Vi sendte invitasjon til alle i avdeling Asker &
Bærum. I tillegg sendte vi invitasjonen til avdeling
Oslo og omegn, og avdeling Buskerud. I alt 15
hunder ble påmeldt, og 11 deltok (enkelte
avmeldinger pga. skader/sykdom). Vi hadde fire
deltakere fra Asker & Bærum (hvorav én kom
hele veien fra Bø i Telemark), seks fra Oslo og én
fra Buskerud (Kongsberg). Treningen foregitt over
en helg i april, i strålende vær. Vi hadde tre timer
hver dag og stilte med grill, mat og drikke til alle
deltakerne. Vi hadde delt opp kurset i flere deler.

Først hadde vi litt teori om hunden – hva man
skal passe på vedrørende belastninger, alder,
hundens helsetilstand, foring, oppvarming og
potestell. Så litt om utstyret – de forskjellige
vogner, drag og seletypene og hvordan man seler
opp hunden.

”Uten mat og drikke…”, Ellen og Tore
 sørget for servering.

Sola gjorde også sitt til fine dager.
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Kurs for trekkhunder

Den praktiske treningen var delt opp i tre
hoveddeler, og vi delte deltakerne inn i grupper
som jobbet sammen.

Del 1 var tilvenning til utstyret. Det var praktisk
trening i hvordan man skal ta på hunden
seletøyet. Dernest var det forsiktige øvelse slik at
hunden ble vant til draget og de uvante lydene
drag og vogn ga fra seg.

Del 2 var praktisk øvelse i lett øvelsestrekk der de
skulle koble på draget og la hunden føle hvordan

det var å være låst fast i drag. Det var påsatt
lette øvelseshjul på dragene.

Del 3 var å koble til en vogn, først uten
belastning, dernest med belastning.

Så hadde Tore trykket opp igjen vår lille brosjyre
som trakk frem noen av hovedpunktene i trekk.

Vi planlegger å gjennomføre en ny
trekkhundopplæring straks vi har
trekkhundkandidater klare.

Det skal ikke
stå på
utstyret, seler
i alle
størrelser.

Blir tørst
av å være
på kurs ja.
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Kurs for trekkhunder

Rufus venner seg til denne
metallgreia sammen med Ellen.

Justering
og
tilpasning
av utstyr
er viktig.

Noen flere glimt fra et veldig vellykket
trekkhundkurs.



20

Velkomstbrosjyre
Avdelingen har en velkomstbrosjyre som ligger på nettet. Denne er ment å skulle fortelle nye berneiere
i området om hvem vi er, hva vi gjør og hvordan du kan komme i kontakt med oss. Har du en bekjent
som lurer litt på dette – kanskje en kommende eller ny bernereier – tips vedkommende om denne
brosjyren. Den ligger på hjemmesiden vår, du finner den som her:
https://berner-sennen.no/wp-content/uploads/2021/04/velkomstbrev-nbsk-ab-2020.pdf

Velkommen til NBSK avd. Asker & Bærum

Hvem er vi?

Vi er en gjeng bernerentusiaster som samles ukentlig til
felles trening med forskjellige hundeaktivteter. På en
regntung dag samles kanskje bare rundt 5 – 6 hunder,
mens på en fin solfylt dag skjer det at vi er rundt 15 -20
bernere. Treffene egner seg for bernere i alle aldre. De
fleste starter allerede så snart hunden er i hus (8 – 9 uker).
De eldste er ofte i kategorien «still going strong», dvs.
over 8 år. Avdelingen ble etablert i 1998.

Hva gjør vi?

Vår faste samlingsdag er onsdag kl. 19.00, varighet ca.
én time. Samlingssted er i utgangspunktet Levre skole,
men kan variere fra gang til gang. For info om hvor
vi er, se «Aktiviteter i Asker og Bærum» på
hjemmesiden vår, og i brosjyren (under Hvor finner
du oss?).

Vi jobber for å få til et variert sett av aktiviteter, med
en blanding av aktiv trening og sosialt samhold – både
blant de tobente og de firbente.

Våre aktiviteter:

Lydighetstrening – De siste årene har vi leid inn en ekstern
hundeinstruktør som trener oss noen ganger i måneden. Dette
er bevisst lagt på et enkelt nivå for å kunne trene
hverdagslydighet, mao. beregnet for alle.

Agility – Vi har agilityutstyr av høy kvalitet. I løpet av vår og
høstsesongen samles vi noen ganger for å trene med dette. Vi
legger listen lavt, vi legger ikke opp til å trene slik at du kan bli
konkurranseutøver, men slik at du og din hund skal kunne få
noen utfordringer og ha det gøy.

Avdelingens formålsparagraf:

Vi skal tilby regionens bernere, og deres eiere, et trivelig
og læringsrikt hundemiljø. Gjennom sosialt samvær og lek,
kombinert med variert opplæring og trening, legger vi til
rette for at både valper og voksne bernere skal utvikle et
godt gemytt og gode egenskaper som brukshund. Videre
arbeider vi for å ha et godt sosialt miljø blant klubbens
bernereiere. En viktig suksessfaktor for å oppnå vår
målsetning, er å ha aktive og engasjerte medlemmer.
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Velkomstbrosjyre

Trekk – På oppdrag for Bærum Kommune har vi hundetrekk for
utviklingshemmede annenhver onsdag. I rundt 20 år har vi hatt
hundetrekk ved åpningen av julegaten på Bærums Verk.
Avdelingen har tre saccovogner med diverse trekkseler/komter
til rådighet. Trekkurs holder vi ved behov. Vi låner ut klubbens
trekkutstyr og kløvutstyr til betalende medlemmer.

Temakvelder – Med jevne mellomrom inviterer vi eksterne
foredragsholdere. Eksempler på temaer vi har hatt i senere tid
er førstehjelp for hund, hundemassasje, aktivisering av hund,
hundenes kroppsspråk, hundefotografering etc.

Fellesturer – onsdager har vi fellesturer. Hovedhensikten er at
hundene skal møtes – leke og få anledning til sosialisering. Og,
vi som eiere treffes og snakker om vår interesse – hund.

Sosiale arrangementer – Den sosiale siden er også viktig. Vi
arrangerer sommerfesten med to-bente og firbente i juni,
fakkelturen i desember, og årets avslutning med julebordet
(uten hunder) holder vi i desember.

Berner-Nytt er avdelingens medlemsblad. Dette utgis 2 ganger i året og inneholder mye interessant ”lokalt hundestoff”.

Hvordan komme i kontakt med oss?

Vi har normalt tre informasjonskanaler om våre
aktiviteter:

Mail sendes regelmessig til alle vi har mailadressen til.
Ønsker du å stå på adresselisten, send mail til avdelingens
styre/leder (se nedenfor)

Avdelingens hjemmeside:
www.berner-sennen.no/abberner.

Facebook:
Søk opp NBSK avd. Asker & Bærum, eller velg denne
linken:
https://www.facebook.com/NBSK-avd-Asker-Bærum-
310749682336838/

Avdelingens styre:
Kontakt Jon Jerre (styrets leder)
Mail: jon.jerre@gmail.com
Mobil: 906 13 996
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Temakveld: Førstehjelp for hund
Tekst og foto: Jon Jerre

I april hadde vi en meget interessant
temakveld ved veterinær Cecilie Askvig fra
Anicura Dyreklinikk i Sandvika. Vi hadde sendt
invitasjonen til alle i vår egen avdeling Asker &
Bærum, og til avdeling Oslo og omegn.
Nærmere 20 personer deltok på denne
temakvelden som ble i lokalene til Henie
Onstad seniorsenter – lokaler vi har vært så
heldige å få låne ved flere anledninger.

Cecilie holdt oss i ånde med et meget fengende
foredrag i rundt 2 timer, uten en eneste
powerpoint. Det viser bare at vi foredraget var
meget interessant og hun omtalte og
presenterte temaer som vi alle var meget
opptatt av. Hun gikk igjennom kroppen fra
«topp-til-tå», og svarte på mange spørsmål fra
salen. Her er en liten stikkordsmessig
oppsummering av de viktigste punktene som
jeg klart å notere ned (uten ansvar for mulige
feil).

Ører: Hvis de lukter så rens ørene. Går det da
ikke over, kontakt dyrlege. Hvis det oppdages
blod i ørene er dette ofte pga. ørebetennelse
og/eller at hunden har klødd seg kraftig og
klort seg opp.

Øyne: Ved rennende øyne start med å skylle
godt. Er hunden eksponert for mye støv kan
det forårsake irritasjon. En selvlaget
skylleblanding kan bestå av å blande 1 teskje
salt i 1 liten vann og så koke det opp. Sett det
så til kjøling, f.eks. i kjøleskapet. Også
kamillete er bra, dette er bakteriedrepende.
Snøblindhet kan inntreffe hvis hunden er lenge
i solen. Snøblindhet er ekstremt smertefullt, og
hunden kan gjerne være plaget lenge etterpå –
kanskje månedsvis. Hvis hunden har vært
snøblind én gang, bør man vurdere å benytte
snøbriller til hund.

Snute: Det går normalt greit for snuten å være
ute i sol og snø. Men, den kan få sprukne
snuter ved mye snørefleksjon. Nesemidd er
smittsomt, men er ikke farlig, og kan være
vanskelig å påvise.

Munnen: En berner slutter aldri å spise,
matinntak er derfor ingen smerteindikator –
den kan ha ubehag selv om den spiser godt.
Man bør være observant på brukne tenner,
spesielt om et skall går av og setter seg i
tannkjøttet, dette kan lett gi
tannkjøttbetennelse. Også hunder som tygger
på pinne kan få små splinter som setter seg i
tannkjøttet og kan forårsake betennelse.

Apotek: Man bør ha et lite apotek med seg på
tur og reiser. Dette bør inneholde bla.
smertestillende (pga. Murphys lov – skjer det
noe med hunden og den trenger
smertestillende, så skjer det «alltid» i en helg
eller når man er på reise langt fra ens egen
veterinær eller apotek). Selvklebende
bandasjer bør man også ha med, det er fort
gjort å skjære seg i potene på skjell, glasskår,
skarpe stener etc.

Asparges på boks er ypperlig som førstehjelp,
det pakker seg inn rundt et eventuelt
fremmedlegeme i magen.

Poter og klør: Ikke ta med hund i rulletrapper
på shopping, ei heller gå i strekkmetalltrapper.
Det er fort gjort at en klo kan sette seg fast og
forårsake stygge skader. Generelt anbefales
det å holde klørne korte som et
skadeforebyggende tiltak. Det er viktig å herde
poter, bruk godt med potevoks.

Veterinær Cecilie Askvig
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Temakveld: førstehjelp for hund
Magen: Magedreining er dødelig dersom den
ikke behandles. Forebygging er viktig, unngå
aktivitet rett før og etter mat. Etter tur skal de
ned til hvilepuls før de spsier, la hunden hvile for
å roe kroppen. Videre kan full magesekk gi
pendelbevegelse. På spørsmålet om det er lurt å
dele opp i flere mindre måltid, og diskusjonen
vedrørende våtfor vs. tørrfor, sa Cecilie at derom
strides de lærde. Men, hun sa videre at det er
lurt å dele måltidene. Det viktigste er å ikke
mosjonere hunden rett etter mat, vent ca. 1 ½
time. Magesekken ansees for å være tom etter
ca. 2 timer.

Fôr: Det har blitt mote, spesielt i dyrebutikkene,
å si at hunden bare skal få proteinfôr.
Langtidsbruk av bare proteinfôr går ut over
nyrer, hunden må også få karbohydrater etc.

Det kan være lurt å ta blodprøve når hunden har
blitt ca. 8 år. Det kan være nyttig å ha
referanseverdier så man kan sammenlikne etter
hvert som hunden blir eldre. Dette gjelder også
andre indikatorer – som f.eks. adferd og lukter.

Hund som blodgiver: Det er generelt mangel
på blodgiverhunder. For å være blodgiver skal
hunden være utvokst. Blodtype bestemmes og
man får da automatisk blodprøve. En hund har
ca. 10 % av kroppsvekten sin i blod. De store
dyresykehusene har blodbanker.

Medisiner: Paracet ble tidligere ikke anbefalt,
men denne anbefalingen har nå endret seg noe.
Man kan gi paracet, spesielt dersom andre
preparater ikke går. Men, det skal doseres riktig
da det kan gi alvorlige skader (leversvikt) ved
feildosering. Normalt sier man ca. ¼ av en 500
mg tablett, men dette bør være gitt i samråd
med veterinær.

Ledd: Hunden har 272 ledd, og ca. 60 % av
vekten er foran, det er derfor stor belastning der.
Artrose i ledd foran kan oppstå. Fôr til voksne
hunder, hvis man skal skifte anbefales Joint diet i
lightversjon.

Skader: Korsbåndskader, forebygging er viktig.
Hoppe ned fra ting er kjempebelastning for
skuldrene, spesielt for bernern som er såpass
stor og tung.

Huggorm: Man har gått vekk fra å anbefale
kortison. Nå er rådet å gå pent og stille tilbake til
bilen, så komme seg til veterinær. Det er viktig å
gi mye drikke, det hjelper med å skylle ut fra
nyrene.

Våteksem: Bruk klippemaskin for å fjerne så
mye pels som mulig rundt sårflaten, vask så med
grønnsåpe. Eventuelt kan man bruke
aluminiumspray som kan kjøpes på apoteket.

Heteslag: Man kan klippe en stripe under buken
på hunden, den kan hjelpe til å virke avkjølende.
Ved overoppheting er sakte nedkjøling er viktig,
ikke spyle iskaldt vann eller spise isbiter.

Flått: Det finnes mange forskjellige typer
flåttmiddel. Dråper til å dryppe på huden kan gis,
men det må gis ny runde hvis man sjamponere
hunden. Flåtthalsbånd er også en mulighet, men
det er vanskelig å få til å ligge inntil hunden på
våre hunder med mye pels. Virkestoffene i dråper
og halsbåndet er tenkt å fordeles i fettlaget i
huden. Tabletter: Noen har stor virkestoffmengde
i tablettene og noen med mindre virkestoff.
Ulempen med tablettene er at flåtten må bite seg
fast før den så dør. Dette forhindrer ikke sykdom
– de tar hverken borrelia eller TBE (tick-borne
encephalitis), hindrer bare at flåtten setter seg
fast. Sesongen for flått er fra snøen går til snøen
kommer. På spørsmålet om påstanden om at
flåttmidler kan påvirke fertilitet, svaret Cecilie
bare «… det er godt å ha noe å skylde på…»

Reise: Husk at i Sør-Europa er det mye
parasitter, holde hunden heller hjemme.

Annet: Under nesetippen er det et
akupunkturpunkt som stimulerer til pusting.

Bra oppmøte til et foredrag med viktig innhold
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Agility
Her kommer noen glimt fra en av våre
onsdagssamlinger der aktiviteten agility sto på
planen. Selv om bildene taler for seg hva slags
aktivitet dette er så sier Wikipedia følgende:

”Ordet agility kommer fra det engelsk
språk og betyr «evne til å bevege seg
hurtig, smidig og lett». Det har sin
opprinnelse i det latinske agilis som på
norsk finnes i ordet agere, å handle eller
å gjøre”.

Det synes som en passende beskrivelse på det
vi driver med selv om noen kanskje ikke tenker
på en Berner som den typiske agilityhunden.
Men den er i våre øyne helt perfekt til dette
formål og hundene synes opplagt at dette er
artig.

Vi har bra med agilityutstyr og egen henger som
vi frakter dette rundt med slik at vi kan være på
passende  steder etter sesong og behov. Bildene
som følger er fra gressplenen på det nå nedlagte
Østerås Bo og behandlingssenter. Bli med på
neste agilitykveld davel :-)

Tekst: Truls og foto: fam. Jerre
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Agilty
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Presentasjon fam. Halpern

26

I september 2021 ble en liten Bernervalp med i
familien vår i Bærum. Han heter Maxi. Et
passende navn gitt at han nå er snart 50 kilo og
fortsatt har tid til å vokse litt til.

Maxi ble født på kennel Apoletano på Notodden.
Han var del av et valpekull på 10 nydelige
Bernervalper. Han har blitt med i et travelt hjem
med 3 barn (Leo 14, Felix 12 og Mia 6 og et
halvt!), og mamma – en statsviter fra
Trondheim, og pappa – en akademiker fra
Storbritannia. Mamma og pappa møttes mens de
studerte i Storbritannia for mange år siden.
Bodde litt i Trondheim før vi flyttet til London. Så
tilbake til Norge – først til Molde, kort tid i
Sydney, tilbake til Molde, så til Bærum, hvor vi
nå er bosatt.

Maxi er vår første hund, så vi har ingen tidligere
erfaring med å selv eie en hund – eller noe
annet kjæledyr. Mamma vokste opp med en katt
– en stor og hårete skogkatt som het Prins;
mens pappa vokste opp med en Old English
Sheep Dog kalt Toby – stor og hårete som en
Berner, og med et lignende temperament.

Vi har alltid likt store hunder og vært lysten på
en Berner siden vi så en i Molde mange år før vi
fikk Maxi. Vi kjøpte til og med en bok om
Bernere for rundt 10 år siden – og drømte lenge
om å få en. Men vi var aldri i ro på ett sted lenge
nok til å forplikte oss, før vi endelig slo oss ned i
Bærum. Vi hadde hørt at rasen er morsom,
familievennlig og med mye personlighet. Og det
er akkurat slik Maxi er. Litt vilter til tider, men
mye moro, er veldig glad i barn og har en stor
personlighet. Han elsker å leke med andre
hunder og vil gjerne hilse på både to- og
firbente. Han er alltid så glad for å se oss om
morgenen og når vi kommer hjem fra jobb. Han
er ganske aktiv visse tider av dagen, men for en
stor del elsker han å slappe av og sove i
forskjellige deler av huset. Han koser seg også
gjerne i sofaen for seg selv når han er alene.

Tekst og foto: Fam. Halpern

Maxi
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Presentasjon fam. Halpern
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Han er svært glad i mat, og han avslår aldri en
mulighet til å spise – samme om det er
spiselig eller ikke (!).  Heldigvis tigger han ikke
om mat (selv om han gradvis har innsett at
barna kan være enkle mål!), men han liker å
sjekke om det er noen smuler på eller under
spisebordet etter at vi har spist. Han er veldig
fornøyd med seg selv om han kan stjele seg
en liten matbit når vi ikke ser. Leverpostei er
en favoritt, men han liker også godt å knaske
på vedkubber, sko eller bein. Mange av
favorittbeinene hans ligger som regel spredt
rundt i huset og i hagen.

Vi deltok på valpetrening tidligere i år – for å
lære det grunnleggende og prøve å oppmuntre
til litt disiplin, men vi har ingen ambisjoner om
å konkurrere. Vi er bare glade for å ha en
koselig hund som er en stor del av familien. Vi
elsker å ta Maxi med på turer rundt i
nabolaget vårt og leke med flere hunder som
han har blitt gode venner med. Vi tar ham
også med til lokale steder som Fossum eller
Fornebu, og har også fått deltatt på et par
turer i regi av Bernerklubben. Han trives godt
med å være ute i naturen og vil gjerne en tur
ut i vannet for å vasse. Han liker godt å
besøke besteforeldrenes hytte i Valdres, og vi
har også hatt ham med til Hemsedal sist vinter
og på lengre turer for å besøke familie i
Trondheim. Han er lett å reise med, og stille
og rolig i bilen. Maxi er et nydelig og høyt
elsket medlem av familien!

Fint å se at kidsa
har så fin
delingskultur :-)
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Årets store sommerferieopplevelse
for Quark
Det ble mye bilkjøring i sommer, veldig mye.
Men det var også en variert og opplevelsesfylt
tur som gikk helt opp til Hammerfest hvor
broren til Tore bor med sin familie.

På vei sørover fikk jeg en stor overraskelse.
Etter en dags kjøring kom vi til en fin furuskog
og en stor elv (Altaelva ). Vi parkerte, gikk ut
ble møtt av intense, spennende lukter og et
enormt stort lydvolum av snakkende, ropende
hunder slo mot oss. Hvor var vi kommet nå?

Snart så jeg en enormt stor hundegård,
treningsmølle for hunder, hundesleder og
vogner. Vi gikk inn på et tun, Tone og Tore sa
at her skal vi bli til i morgen. Vi fikk leid oss en
fin hytte med hundegården og valpeavdelingen
som nærmeste nabo, ååååååå for noen
spennende lukter.

Tekst og foto: Tone Ramberg og Tore Wilhelmsen

Og så mens vi satt utenfor hytta kom to damer
bort til oss. Det var noe kjent, jeg hadde sett
dem før. Og riktig, jeg har sett dem på TV’n i
FINNMARKSLØPET, det var Trine Lyrek og
datteren Hanna. Trine har kjørt Finnmarksløpet
mange ganger, kjørt Iditarod +++ og datteren
Hanna er den yngste som har kjørt
langdistansen i Finnmarksløpet, og i år også
som yngste gjennom tidene i Iditarod.

Er det rart at en Berner trekkhund blir
starstruck. Og ikke bare meg, pappa Tore ble
det også og glemte å ta bilder.

Hanna

Trine

Supert nabolag altså :-)
Quark og Tore
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Årets store sommerferieopplevelse
for Quark
Er dere på besøk i Finnmark må dere innom og
besøke dem i Alta. Der driver dem stedet Trasti
og Trine, og har alle sine hunder. Driver
hundekjøring også for besøkende. Har veldig
fine overnattingshytter og rom, og en særdeles
god gourmetrestaurant drevet av
mesterkokken Trasti.

DETTE MÅ BARE OPPLEVES!

Ellers vil Tore og Tone anbefale fra turen:

Dra opp til Hammerfest og ta ferja ut til Seiland
for å oppleve fin storslått natur.
https://www.norgesnasjonalparker.no/nasjonal
parker/seiland/

Hamsundsenteret, spennende arkitektur,
spennende forfatterskap og fascinerende kunst.
https://hamsunsenteret.no/no/velkommen

Hildurs Urterarium, vakker urtehage, salg av
urtekrydder  og  med  en  god  restaurant.
https://www.hildurs.no

En tur opp og igjennom Torghatten.
https://visithelgeland.com/no/torghatten/

ETCETERA - botaniske utskeielser m.m. Norges
mest spennende blomsterbutikk drevet av
Tommy Eide. Han er Oslomester og
Norgesmester i blomsterdekorering og vunnet
mange internasjonale konkurranser.  en stor
opplevelse!
https://www.facebook.com/ETCETERAbotaniske
utskeielsermm/

Trasti & Trine: https://trastiogtrine.no/

Quark ser på
Finnamrksløpet,
heia, heia!

Tone venter
på middag

En av mange
retter fra
mesterkokken
Trasti

Hanna (t.v) og
Trine på
Iditarod
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Julegateåpning Bærums verk
Hundetrekk på Bærums Verk – Julegaten

Helt tilbake i 2001 var avdelingen invitert for
første gang for å tilby hundetrekk for barn
under åpningen av julegaten på Bærums Verk.
Hvert eneste år, med unntak av de to årene
under pandemien, har vi vært til stede med
trekkhunder på denne første lørdagen i advent.
I tillegg til trekkhunder har det vært også
mange andre bernere til stede, slik at vi har
gjort stor stas på rasen vår.

I år, første advent etter pandemien, ble vi
invitert av Bærums Verk. Opprinnelig hadde de
booket oss inn for lørdag 17. desember. Siden
dette var såpass tett oppi julaften måtte vi
dessverre si nei til Bærums Verk, siden vi ikke
klarte å stille nok trekkhunder. Dette syntes
senterledelsen i Bærums Verk var såpass trist
at de tok kontakt med oss igjen og sa de skulle
prøve å endre litt på programmet dersom vi
kunne klare å stille med hunder, som alle
tidligere år, på lørdagen når julegranen skulle
tennes, nemlig 26. november.

Det lot seg gjøre, alle trekkhundene i
avdelingen meldte at de var klare til denne nye
datoen. I tillegg var vi så heldige at vi fikk med
oss to trekkhunder fra avdeling Oslo og omegn,
og én fra avdeling Buskerud. Dermed kunne
avdelingen melde tilbake til senterledelsen i
Bærums Verk at vi kunne stille med
trekkhunder.

Tekst og foto: Jon Jerre
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Julegateåpning Bærums verk

Lørdag 26. november kom, dessverre kom også
regnet. Men, en bernereier lar seg ikke stoppe
av litt vann fra oven. I alt 6 trekkhunder deltok,
og mange andre bernereiere kom også slik at vi
tydelig markerte oss. Hyggelig var det også å
se at vi hadde besøk av bernere ikke bare fra
Asker & Bærum, men også en berner fra
Bergen var innom på besøk, samt en fra Oslo
(ut over de to som var trekkhunder).

Vi startet kl. 11, så Jon og Tore stilte på plass
allerede kl. 09:30 med alt utstyret for å sikre at
vi kunne kjøre inn og ut innen senteret sperret
for all biltrafikk kl. 10-blank. Ellen hadde laget
sjokoladekake til alle berneeierne, mens Truls
og Tore hadde med kaffe.  Så stilte følgende
trekkhunder: Quark (med handler Tore), Hero
(handler Nicolai og Nina), Rufus (handler Jon),
Baluba (handle Anne Helen, som kom hele
veien fra Kongsberg), Theodor (handler Torhild,
fra Oslo) og Herman (handler Ingar, fra Oslo).
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Julegateåpning Bærums verk
Trass i regnet som var litt av og på, så var
stemningen god og køen tok seg opp. I starten
var det svært få barn som skulle trekkes, så da
benyttet vi muligheten og tilbød trekk til de litt
større barna – det største barnet var nok
styremedlem Rune som ble trukket en runde av
Quark…. Sakte men sikkert økte køen til
normale høyder og alle tre vognene var i full
sving hele tiden.

Tusen takk til alle som stilte!
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NBSKs Årsrapport
Nytt av året er at NBSK har startet å utgi en ny
publikasjon – NBSKs Årsrapport. Årsrapporten
sammenfatter resultatene fra eksteriørutstillinger,
brukshundkonkurranser og brukshundaktiviteter
for det aktuelle kalenderåret. Også vinnere av
hhv. allsidighetsprisen, oppdretteprisen og
hedersprisen er omtalt.

Gjennom mange år har resultater fra utstillinger,
brukshundaktiviteter osv. vært omtalt i NBSKs
medlemsblad Berner’n. Det har vært delte
meninger om dette – noen synes det har vært fint
å lese om dette i Berner’n, mens andre synes
omtalene, bildene og resultatlistene er lite
interessante og tar for mye plass. Andre
kommentarer har også vært at det er «gammelt
nytt» når det kommer i Berner’n siden man
allerede har lest om dette på Facebook eller sett
listene på NBSKs nettsted.

Et annet moment som har vært trukket frem er at
det kan være vanskelig å finne tilbake til gamle
resultater eller prisutdelinger ved å måtte bla seg
igjennom tidligere numre av Berner’n. Videre må
man også være klar over at informasjon som
ligger på et nettsted ikke nødvendigvis lever i
evig tid – man har flere eksempler på at
nettsteder har blitt hacket og all informasjon er
borte for alltid.

Derfor bestemte NBSK i år at man skulle starte å
utgi en egen årsrapport som samler all denne
informasjonen. Ideen ble først diskutert på
enkelte SU-møter før NBSK styre besluttet at
denne første årsrapporten skulle lages, for året
2021.

Jon Jerre (avd. Asker og Bærum) og Lene
Høyholm (avd. Vestfold) påtok seg oppgaven med
å designe og produsere denne første
årsrapporten. Mye tid gikk med til å finne formen
på rapporten og ikke minst samle inn informasjon
og bilder. Resultatet er nå ferdig å dette har blitt
en fin rapport på 52 sider, i farger og god
papirkvalitet.

Så, rett over kommende årsskifte starter arbeidet
med å lage neste årsrapport, dvs. Årsrapport
2022

Rapporten er gjort tilgjengelig for alle på NBSKs
nettsted. De som ønsker å ha et fysisk eksemplar
i farger og god papirkvalitet kan også bestille
denne til selvkost. Beløpet er meget lavt og
dekker trykkerikostnader og porto, og beløper seg
til kun kr. 75. Bestillingsfrist er 14. januar 2023.

Bestilling skjer ved å innbetale kr. 75 (inkl. porto)
til klubbens konto 1594.49.58484. Merk
betalingen tydelig med bestillers navn. Samtidig
må du sende e-post til nbsk@berner-sennen.no,
med fullt navn og postadresse slik at vi vet hvor
vi skal sende rapporten. E-posten merkes med
“Bestilling av NBSKs Årsrapport”.

Basert på innbetalinger per 14. januar sender vi
bestilling til trykkeriet. Siden det er ekstra
oppstartskostnader ved hver bestilling hos
trykkeriet er det dessverre ikke er rom for
etterbestillinger.

Ytterligere informasjon ligger også på nettstedet
til NBSK (se nyhetssak datert 19.11.2022,
«NBSKs Årsrapport for 2021 kan nå bestilles»).

Tekst: Jon Jerre
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Internasjonalt samarbeid om bernerns helse

Helse- og avlskomiteen (HAK) i NBSK deltok i
september på et internasjonalt møte der
bernerns helse var temaet. HAK presenterte
et sammendrag på NBSKs SU-møte i
november, her er hovedpunktene.

BIWG (Berner International Working Group)
er et internasjonalt samarbeid som arbeidet
for å bedre bernerns helse og levealder.
BIWG møtes med jevne mellomrom, som
regel hvert annet år, for å samle og
sammenlikne helseinformasjon om bernern i
de forskjellige landene. BIWG har et eget
nettsted (https://berner-iwg.org/) og der du
kan lese mer om BIWG og presentasjonene
som legges frem på møtene.

I år var arrangementet lagt til England, i
perioden 21. til 25. september. I løpet av de
dagene ble det avholdt et møte i BIWG og
helsesymposium («The 13th Bernese
Mountain Dog International Health
Symposium»). Årets arrangement var lengre
enn vanlig da det også kombinerte 50 års
feiring av «The Bernese Mountain Dog Club
of Great Britain» med utstillinger, parader og
sosialt samvær.

HAK deltok ved Bjørg W. Adreassen (leder for
HAK) og Line Løvland Øfstaas (medlem av
HAK). Bjørg og Line presenterte
hovedpunktene fra BIWG på NBSKs SU-møte
som ble holdt på Gardermoen helgen 5. – 6.
november (SU = Samarbeidsutvalget).

BIWG og symposiet

På årets BIWG og symposium deltok rundt 40
representanter fra 17 land. Landene og
klubbene presenterte seg og det arbeid som
nedlegges i klubbene, og trakk frem de
utfordringene man opplever. Videre var det
foredrag fra forskere fra forskjellige land.

HAK kunne fortelle at det gjennomgående er
få medlemmer i bernerklubbene i de
deltakende landene. Unntaket er de nordiske
landene som har en relativt sett større
medlemsmasse, og det er større likheten
mellom bernerklubbene i de nordiske
landene.

Som et eksempel ble det nevnt at i
Storbritannia er det hele seks bernerklubber.
I flere land er det betydelig mindre kontroll
med avl og helse sammenliknet med det vi er
vant til i Norge. I klubbene er man engstelige
for å stille krav til medlemmene og
oppdrettere siden man da frykter at
medlemmene melder seg ut av den aktuelle
klubben og går over til en annen klubb.

Flere i Norden kan rapportere om
bekymringer rundt tomme tisper og små kull.

Nedenfor har jeg forsøkt å lage et
sammendrag av det HAK presentert på SU-
møtet, supplert med litt informasjon jeg har
funnet på nettet på de nettstedene jeg har
referert til ut over i artikkelen. Du kan også
se også presentasjonen som HAK hadde på
SU-møtet, den ligger NBSKs side for SU-
møtet i november 2022.

Tekst: Jon Jerre
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Internasjonalt samarbeid om bernerns helse

Avl (Dr. Joanna J. Ilska, University of
Edinburgh)

Dr. Joanna snakket bl.a. om selektiv avl og viste
til at dette kan brukes til å redusere utbredelse,
eller til og med utrydde, mange arvelige
sykdommer som påvirker hundene våre. Med
utvikling innen genetikk og veterinærmedisin får
oppdrettere et økende antall verktøy til hjelp. EBV
(Estimated Breeding Values) er et intrikat verktøy
som prøver å si noe om sammensatte, komplekse
karaktertrekk med betydning for avl.

Fremskritt i genetisk forskning har gjort at man
ikke bare utvikler effektive avlsverktøy, men kan
også kan få belyst mekanismer rundt
sykdommers opprinnelse, for eksempel gjennom
innavl. Viktigheten av genetisk mangfold i små
populasjoner har blitt en viktig prioritet.

Hun viste til at de har hentet inspirasjon fra blant
annet Norge, og dr. Joanna var meget imponert
over hva NBSK har av kjent helseinformasjon
tilgjengelig gjennom NBSKs helseregister, og om
NBSKs krav til avlsdyr, spesielt med tanke på
HD/AD. Flere uttrykte at de var imponert over at
tilnærmet alle bernere i Norge røntges, dette er
langt ifra tilfelle i mange andre land. For eksempel
i England røntges bare avlsdyr, dvs. ingen søsken
eller ikke-avlsdyr røntges. NBSKs helseregister
driftes av HAK, og du kan lese mer om NBSKs
helseregister i en annen artikkel i dette bladet.

Foring (Dr. Jaqueline Boyd, Nottingham
Trent University)

Samspill mellom arv og miljø blir stadig viktigere
for hunders helse, velbefinnende og levealder.
Ernæring/foring har en betydelig innvirkning på
helsen til kommende generasjoner, framtidige
generasjoner vil bli påvirket av foringen til sine
forgjengere. Dermed gjelder det ikke bare
avlsdyrenes valper, men disse valpenes valper
osv. Foring er også av betydning for hundens
psykisk helse/atferd. Viktighet av variasjon i
kosten ble også fremhevet. Det ble også påpekt
at slanke hunder lever inntil to år lengre enn
overvektige hunder.

Vaksinasjon (Prof. Steve Dunham, University
of Nottingham)

Vaksinering er det mest effektive verktøyet man
har for å redusere antall tilfeller og
alvorlighetsgrad av livstruende
infeksjonssykdommer, f.eks. mot parvo
(forårsaker infeksjon i magetarmsystemet),
valpesyke og adenovirus (forårsaker
luftveisinfeksjoner). På spørsmålet om man
vaksinerer for mye var svaret klart – nei.

Antistoffer fra mor er svært viktig, men man vet
ikke hvor mye antistoffer det er i tispens melk og
hvor mye hver enkelt valp har fått i seg. Oppstår
det problemer, eller tispen dør, er rådet å pumpe
ut og fryse ned råmelk i den grad det er mulig.
Ved lite antistoffer i melken vil innholdet avta ved
tre ukers alder, ved mye antistoffer avtar det
først ved ca. åtte uker. Det er derfor viktig å gi
vaksine når antistoffene slutter å virke – man bør
gi to vaksiner, den andre gir mest effekt!

Man kan utføre en såkalt titre-test, der man kan
se om vaksinen fortsatt virker og hva man evt.
trenger påfyll av. Dette gjøres bl.a. i USA.

Bilde fra Bernergarde
Foundtion.org
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Kreft (Dr. Benoit Hedan og Catherine André,
Université de Rennes)

Histiocytært sarkom (HS) er en ekstremt sjelden
krefttype, med begrenset virkning av cellegift. HS
har høy dødelighet. Noen få raser er predisponert
for denne krefttypen, spesielt berner sennen,
rottweilere, retrievere (spesielt flatcoated
retrievere), men de rammes på ulike steder i
kroppen. Hos 87 % av berner sennen som får HS,
rammer den indre organer. Den er vanskelig å
oppdage, og det gjøres ofte funn først på et sent
stadium i sykdomsforløpet. Hos andre raser kan
den mer hyppig opptre på huden eller i ledd.

Den kan være en predisposisjon, en arvet
forandring/mutasjon på gener som kan gi denne
kreftformen. Miljø og helsefaktorer kan også
påvirke slike forandringer. Flere hypoteser ble
presentert på symposiet.

Det har vært et mål i forskningen i flere år, å tyde
den genetiske basen for denne krefttypen hos
hunder, også hos mennesker. Den er svært
sjelden på mennesker og derfor er det vanskelig å
finne tilstrekkelig forskningsmateriale. Det ansees
derfor viktig å kunne forske på predisponerte
hunderaser.

Selskapet Antagene (Frankrike) har gjennom
årene samlet inn over 4000 blodprøver av berner
sennen, inkl. av 400 syke individer. I studiene har
man fokusert på å identifisere predisponerte
forandringer og somatiske forandringer
(forandringer i kroppen). For å hjelpe oppdrettere
til å gjøre et utvalg av bernere i avl med lavere
risiko for HS, har man utviklet en genetisk
risikotest. Det er laget en indeks der man
grupperer risiko for å utvikle og overføre HS.

A = Det testede individet har 4 ganger lavere
risiko for å utvikle HS. Her er gjennomsnittlig
levealder for berner 8,3 år

B = Nøytral indeks

C = Det testede individet har 4 ganger høyere
risiko for å utvikle HS. Her er gjennomsnittlig
levealder for berner 6,7 år

Antagene har testet mer enn 6.700 hunder fra
2012 og frem til i dag (ikke bare bernere). Av
disse er 26 % med indeks A, 44 % med indeks B
og 30 % med indeks C.

Programmet har vært testet og vært i bruk i 10 år
og viser at slik testing er med på å forbedre
helsen til bernerne. Men, som HAK fremhever, vi
trenger genetisk variasjon i avl, og man trenger
ikke utelukke hunder med indeks C.

De har utarbeidet et verktøy som kan oppdage HS
ved blodprøve. Oppdages det tidlig er det lettere
å behandle før spredningen blir for stor. Dette er
fortsatt under utprøving og er derfor ikke tatt i
bruk ennå. I USA forskes på medisin for
behandling av HS.

Berner Garde Foundation

Berner Garde Foundation er en «non-profit
organization» som ble etablert i 1995 med mål
om å jobbe for å bedre helsen til bernern.
Stiftelsen er fortsettelsen av arbeidet med en
database som ble startet allerede på 1980-tallet i
USA. Berner Garde databasen med et
internasjonalt helseregister som inneholder
massevis av helseinformasjon om bernere verden
over, samlet inn gjennom 40 år. Data fra det
norske helseregisteret er også lagt inn i Berner
Garde databasen. Det ligger nå data inne fra mer
enn 208.000 hunder verden over. Etter hvert har
også informasjon fra Europa blitt lagt inn, og nå
ligger det mer informasjon fra hunder i Europa
enn hunder fra USA.

Ønsker du å lese mer om disse temaene kan du
går inn på følgende nettsider:

Om Berner IWG: https://berner-iwg.org/

Presentasjonene fra symposiet i England
september 2022: https://berner-
iwg.org/index.php/2022-lydney-england/

Berner Garde Foundation: www.bernergarde.org
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Bernerglimt
Tone og Tore koser seg i sommervarmen
med vedlikehold av seletøy slik at det er
klart og i tipp top stand til høstens
trekkaktiviteter begynner. Bra jobba
dere to :-)

Hero (til Nicolai og Nina) og venninne
Foxy hviler etter lengre sopptur i høst.

Hero møter
andre
firbente i
Kristiansand
i høst

Sauer er i
grunnen
helt ålreite
dyr det :-)

Bidrag fra Tone Ramberg og Tore Wilhelmsen og Nina og Nicolai Brechan
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NBSKs Helseregister
Kjenner du til Helseregisteret? Dette er et av
bernermiljøets viktigste redskaper for å arbeide
langsiktig mot en bedre helse for bernern. Men,
det forutsetter at DU er med på å fore
registeret med opplysninger om din berner.
Send inn informasjon både løpende mens
hunden er i live, og etter at du har mistet din
hund. Dette gjelder selv om din hund ikke skal
brukes i avl.

Gjennom flere ti-år har NBSK arbeidet med å
samle informasjon om bernerns helse. Dette er
samlet i det såkalte Helseregisteret. Klubbens
helseregister ansees å være et svært viktig
redskap i arbeidet med å få en friskere og mer
langtlevende rase. Basert på informasjon i
helseregisteret kan HAK (Helse og
avlskomiteen) og oppdretterne sette sammen
informasjon og danne seg et bilde av gode og
dårlige kombinasjoner for avl blant bernere i
Norge. Per dags dato ligger det
helseinformasjon om over 5500 bernere i
helseregisteret, samlet helt tilbake fra hunder
født i 1970.

Det norske Helseregisteret ansees å være unikt
i internasjonal sammenheng. Dette ble trukket
frem på et internasjonalt symposium i England i
sommer, der HAK deltok. Du kan lese mer om
symposiet i en egen artikkel i dette bladet
(Internasjonalt samarbeid om bernerns helse).

Helseregisteret er imidlertid basert på at DU
som bernereier sender inn helseinformasjon om
din hund til HAK. Om HAK og oppdretterne skal
kunne unngå å gjøre kombinasjoner der begge
avlsdyr er disponert for samme sykdommer
eller defekter, er det svært viktig at alle tilfeller
av ulike defekter, alvorlig sykdom, kronisk
sykdom eller stadig gjentagende
sykdom/problem og operasjoner innrapporteres
til registeret. Du bør derfor sende inn slik
informasjon til HAK løpende, dvs. ikke vente til
hunden er død.

I tillegg er det også svært viktig at det sendes
inn informasjon til helseregisteret når hunden
dør, både dato og dødsårsak. En viktig del av
HAKs arbeid er å dokumentere og følge rasens
utvikling. Skal man kunne si noe om rasens
levealder er HAK helt avhengig av å få greie på
hvor gamle hundene blir og hvorfor de dør.

Du tenker kanskje at det ikke har noen
betydning fordi din hund ikke skal i avl, og at
du derfor ikke trenger ikke å rapportere inn
verken sykdommer eller når hunden blir borte.
Det er feil! Det kan faktisk ha stor betydning
for rasen om man unngå å pare sammen
individer som f.eks. på hver sin kant har gitt
samme sykdom eller defekt. Om HAK ikke får
informasjon om sykdommer som oppstår, er
det mye vanskeligere å gi råd og bidra til at
parring gjøres med sikrest mulig
kombinasjoner.

Derfor – meld inn løpende til HAK informasjon
om helseproblemer for din hund, ikke bare vent
til den er død. Jo raskere informasjonen
kommer inn i registeret, desto større
sannsynlighet er det for at informasjonen kan
benyttes i tilknytning til nærstående parringer.

All informasjon om helseregisteret, og skjema
for å melde inn informasjon finner du på HAKs
hjemmeside. Går til www.berner-sennen.no,
velg så NBSK, deretter HELSE- OG
AVSLKOMITEEN. I rammen midt på siden finner
du informasjon om helseregisteret («Info om
helseregisteret»), og selve skjemaet for
innmelding («Skjema for helseopplysninger»).
Hvis du er medlem i NBSK kan du i tillegg få
tilgang til en utskrift av registeret ved å klikke
på «NBSKs Helseregister». Da får du tilgang til
en pdf-fil med helseinformasjonen om alle
hundene i regsiteret. Filen er passordbelagt,
men som medlem får du passordet tilsendt ved
å sende en forespørsel på e-post til HAK
(hak@berner-sennen.no).

Tekst: Jon Jerre
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NBSKs Helseregister
Her følger et eksempel på informasjon Hak og oppdretter kan sette
sammen når man vurderer kombinasjonen hannhund og tispe:
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Klappehund
Klappehund, eller besøkshund, er en aktivitet
vi har hatt i avdelingen i ganske mange år og
er en veldig meningsfull, hyggelig og givende
aktivitet for hunder, eiere og ikke minst de vi
besøker. Denne høsten fikk vi endelig
klarsignal til å starte opp igjen etter
pandemiperioden og det var fint å begynne
på igjen. Denne aktiviteten er et samarbeid
vi har med Bærum kommune som også gir
oss litt inntekt til klubbkassa som igjen bidrar
til våre andre aktiviteter.

For øyeblikket er vi bare 4 hunder som er
godkjente og med i trekkhundpoolen. Vi
mistet dessverre og uventet en hund tidlig på
høsten så vi er nede på et absolutt
minimumsantall med hunder. Vi trenger
derfor flere som har lyst til å være med på
denne supre aktiviteten full av mening og
glede. Hundene har på forhånd vært
igjennom en godkjenningsprosess med kurs,
veterinærtest og en type egnehetsvurdering.
De som blir godkjent blir med i
Klappe/besøkshund-poolen” og settes opp på
en liste med 2-3 besøk per halvår. Vi går
alltid to sammen slik at det alltid skal være
med en som er kjent når vi har nye
besøkshunder.

Tekst: Truls, Foto: Jon Jerre

Frida (til Trine og Truls) koser seg,
og det var i grunnen gjensidig

Kelly (til Inger Sønstabø) i
sentrum av oppmerksomheten.
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Klappehund

Hvis du og din hund har lyst så send en e-
post til Jon eller Truls så prøver vi å
organisere et nytt godkjenningskurs neste
semester. Hunden må ha fylt to år for å
være med. Vi besøker for tiden Eikstunet og
Lindelia sykehjem.

Bildene her er fra besøk på Eikstunet nå i
høst. På bildene er det Kelly/ Inger Sønstabø
og Frida/Truls Fagerberg som er på besøk.
(Bildene er tatt og gjengitt med samtykke).
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Presentasjon av Torhild Sølvberget

Jeg heter Torhild Sølvberg og jobber hos Bring
Warehousing på Berger som koordinator og
superbruker.

Bor i Oslo og er styremedlem i NBSK avd. Oslo
& Omegn siden 2020.

Har hatt to hunder tidligere,

Charo:

Blanding av Buhund/Lundehund og elghund.

Fikk han via en bekjent fra FOD i 1984 etter å
ha grått krokodille tårer hjemme om at vi
måtte hjelpe han som hadde blitt mishandlet og
hund ble det på meg :-). Visste veldig lite om
hundehold, men han fikk et trygt og godt hjem,
kjærlighet, turer og mat.

Caesar:

Blanding av Schæfer og Collie.

9 år etter Charo i 2004 kjøpte jeg min første
valp Caesar fra dypt inne i skogen i Västerås,
Sverige. Plutselig så eide jeg en ½ schæfer, og
jeg som var redd hunder, og i hvert fall
schæfere, ha ha.

Hadde vel tenkt litt mer over valget mitt i dag,
men lærer så lenge man lever.

Vi gikk mange hundekurs, drev med agility og
skulle ta eksamen som ettersøkshund etter
skadet vilt, var til og med meldt på og hadde
betalt, men når jeg hørte at det kunne skje
ulykke hvis hunden kom mellom jeger og dyr
så møtte vi aldri opp :-). Mørkeredde var vi
begge også, så hvorfor skulle vi gå inn i mørke
skoger frivillig :-). Caesar levde i 13 år og 10
mnd. Sorgen var stor når bakbeina hans sviktet
tidlig i januar 2018 og jeg måtte la han gå.

Tekst og foto: Torhild Sølvberget

Torhild og
Theodor på
utstilling.

Hmm, javel
ja, kul?? Vet
ikke helt,
kanskje……..
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Presentasjon av Torhild Sølvberget

Jeg var fast bestemt på at jeg ville ha ny hund
veldig raskt etter Caesar, da jeg var uten dyr i livet
mitt for første gang siden jeg var 4 år. Har hatt
flere hjemmeproduserte katter gjennom årene.

Da begynte letingen etter en Berner Sennen :-). Ni
år før jeg skulle på hundejakt igjen møtte jeg
berneren Lukas som en venninne fra ungdomstiden
eide. I ni år tenkte jeg at min neste hund skal være
en berner:-).Leste meg opp på berner og fant ut at
rasen ville passe meg utmerket. Liker store hunder,
litt lavere energi, vokt og vakt nivå enn jeg var
vant til.

Nå startet jakten på Berner :-)- Hvem visste vel at
det skulle bli litt vanskelig å få tak i en ny kompis.

Jeg ville jo ikke vente lenge før jeg fikk ny hund,
drømmen var å få den i starten på mai 2018 for å
bruke røde dager til å forlenge mammapermisjonen
litt. Føltes veldig vanskelig å få kontakt med
oppdrettere og få satt seg på ventelister da alle
valpene var lovet bort (og ventetid hadde ikke jeg
tid til :-). Begynte å søke i Sverige og der var det
en som nettopp hadde lagt ut et kull med 14 valper
til salgs (jippi).

Ringte så klart med en gang. Tre dager senere
kjørte jeg 40 mil til Ludvika, Dalarna og hilste på
de små. Å ja det var en spesiell valp. Vi begge fikk
fin kontakt med hverandre og jeg var så heldig at
jeg ble godkjent til å kjøpe han :-)

4 mai 2018 satte jeg meg i bilen kjørte til Sverige
og endelig fikk hentet min Berner.

Theodor «Party svensken» Sølvberg:

Født 09.03.2018
Rase: Sporty Berner Sennen
Aktivitetsnivå: Høyt

Alt kler den smukke, herlig med jul igjen :-)
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Presentasjon av Torhild Sølvberget

Endelig fikk jeg berner :-) så nydelig og vakker,
ble jo bare sittende å se og nyte det lille vesen
som hadde kommet hjem.

En liten engel fra dag 1; alle sa så snill, stille og
rolig valp, men det var kun sommeren 2018 for
det var så varmt. Høsten kom å det ble kjøligere
da slo du ut i full blomst som en stor solsikke.

Noen som spurte på hundejordet om det var
Theodor for nå var krabaten ute å løp istedenfor å
slappe av inntil gjerde.

Denne gangen var jeg bestemt på at jeg ville ha
en sosial hund som jeg kunne ta med meg
overalt, han har gått i hund/valp barnehage, vært
mye på forskjellige hundejorder, hilst på masse
hunder og vært med overalt og det har jeg klart
:-).

Snill, god, og skyr unna alle konflikter og litt
pyse. Hvis han skulle presentere seg selv så tror
jeg han ville sagt noe som dette:

”Hei, jeg heter Theodor og jeg digger
oppmerksomhet og det er mye lyd i meg ute, så
jeg er sikker på at alle hører meg”.

Theodor tenker også på andre, og han har blitt
blodgiver – det er absolutt å anbefale.

Vi har gått litt hundekurs:

● Valpekurs

● Hverdagslydighet 1 og 2

● Nosework 1 og 2

● Rallylydighet

● Trekkopplæring Asker & Bærum

Ellers trener vi på litt forskjellige hundeskoler,
NBSK Asker & Bærum og Oslo & omegn

Under hundemessa prøvde vi oss i rekruttklassen
i rallylydighet, det var veldig skummelt for meg,
men Theodor gikk strålende. Det ble disk pga. at
jeg glemte et par sitt, ellers fikk vi strålende løp.

På nyåret skal vi melde oss på noen rally
konkurranser og se hva vi får til.

Vil takke dere alle i Asker & Bærum for måten
dere har tatt imot oss på og takk for at vi får
være med i trekkgruppa og på alle andre
aktiviteter.

En gang berner, alltid berner!

God jul & Godt Nyttår
Theodor og Torhild

Gøy med trekk da :-)



45

Kan hunder gråte??
Hunder kan gråte tårer av positive
følelser

Blir hunden din glad når du kommer hjem?
Visste du at det kan fremkalle tårer hos
hunden? Ifølge ny forskning kan hunder
nemlig gråte av glede. Dette fremkommer i
en artikkel presentert i det vitenskapelige
tidsskriftet Current Biology og som er
gjengitt i The Guardian.

Tidligere i høst kom jeg over en artikkel på
nrk.no som videre refererte til en artikkel i
avisen The Guardian fra august i år, som
igjen henviser til det vitenskapelige
tidsskriftet Current Biology. Her nevnes det
at forskere i Japan har undersøkt
tåreproduksjonen hos hunder. Forskningen
viser at hundene produserer tårer når de blir
gjenforent med sine eiere etter et visst
fravær.

Forskerne hadde tidligere observert at
hormonet oksytocin frigjøres hos både
mennesker og hunder når de samhandler.
Derfor gjennomførte de
gjenforeningseksperimentet.  Forskerne
valgte ut rundt 20 hunder og målte
tåreproduksjonen hos hundene mens de var
sammen med sine eiere. Dette ble brukt som
referanseverdi.

Dette ble målt ved å plassere en stripe med
papir på innsiden av nedre del av øyelokket
til hunden og målte hvor langt fukten
beveget seg ved hjelp av en såkalt Schirmers
tåretest. Schirmers test er undersøkelse av
øyets tåreproduksjon ved at en spesiell
papirstrimmel legges med enden bak nedre
øyelokk. Man måler hvor stor del av
papirstrimmelen som er fuktet etter en viss
tid, vanligvis 5 minutter.

Deretter målte forskerne fukten hos hundene
etter at de ble gjenforent med eierne sine
etter å ha vært borte fra dem i mer enn fem
timer. Det viste seg at hunder som ble

gjenforent med eierne sine produserte mer
tårer enn de som bare var hjemme alene.

De teste også omtrent samme antall hunder
som ble gjenforent med et menneske, men
som ikke var deres eier. Dette ga ingen
økning i fuktvolumet hos hundene.

Reaksjoner er knyttet til hormonet oksytocin.
Ifølge wikipedia er oksytocin er hormon som
er viktig under fødsel for å skape et bånd
mellom mor og barn rett etter fødsel.
Hormonet er også kjent som
«velværehormonet» fordi det er assosiert
med kjærlighet og sosiale interaksjoner.

Dette er første rapporten som viser at
positive følelser utløser tårer hos en annen
art enn mennesket.

Rapporten forklarer hvordan øyekontakt
mellom mennesker og hunder også
oppmuntrer mennesket til å ta vare på
hunden – blikket til en hund kan også frigjøre
oksytocin hos eierne.

Dette skal visst være den første rapporten
som viser at positive følelser utløser tårer hos
en annen art enn mennesket. Og nå vil
forskerne finne ut hvordan hunder
kommuniserer med hverandre gjennom
tårer.

En happy Rufus koser seg i snøen.

Tekst og foto: Jon Jerre
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Søndagsturer, Bygdøy
I år har vi hatt tre søndagsturer – alle turene
har samlet mange mennesker og hunder. Den
27 mars dro vi til Bygdøy, den 1. mai gikk
turen til Brønnøya, mens nå i høst (30.
oktober) hadde vi samling ved klubbhuset til
Fossum idrettslag og gikk derfra videre innover
til Østernvann.

Bygdøyturen

I alt 9 hunder og 16 mennesker var med på
turen. Også et par bernereiere fra
Osloavdelingen hadde tatt turen ut og gikk med
oss, det var veldig hyggelig. Vi parkerte i en av
småveiene ikke så langt fra Huk badestrand.
Derfra tok vi runden ned til Huk.

Der passerte vi gamle Hukodden
strandrestaurant. Dette ble opprinnelig bygget
som badehus for Vidkun Quisling under krigen.
Badehuset var tilknyttet Villa Grande (som i
dag huser Holocaustsenteret, og ble kalt Gimle

av Quisling) da Vidkun Quisling overtok dette i
1941. På begynnelsen av 50-tallet ble
badehuset omgjort til strandrestaurant og har
fungert som det helt frem til for ca. 4 år siden.
Bygget står i dag på Byantikvarens gule liste
over bevaringsverdige bygg og er regulert til
bevaring. Bygget, som i dag eies av Oslo
kommune, har stått tomt i rundt 4 år, men
Oslo kommune har sagt at de har planer om å
blåse liv i det gamle bygget.

Deretter fulgte vi en av de mange stiene i
Kongeskogen før vi endte opp nede ved
Paradisbukta. Der fant vi en fin plass for
båltenning og grilling. Nicolai hadde, som
vanlig, tatt med sin mobile bålpanne/grillrist.
Stedet passet ypperlig for campen, og for
bading for de av hundene som likte det. Og
noen av hundene syntes det var en god ide å
rulle seg rundt i sand og annet grums – til stor
frustrasjon for eierne.

Tekst: og foto: Jon Jerre
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Søndagsturer, Bygdøy

”Ingen gikk sultne hjem”.Fint ved sjøen på vår ”egen” strand.
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Søndagsturer, Brønnøya
Søndagstur til Brønnøya

En nydelig dag opprant, knallvær! Vi hadde
oppmøte på parkeringsplassen på sydspissen
av Nesøya og gikk derfra over flytebroen til
Brønnøya. I alt 11 bernere og 20 tobente
deltok, også denne gangen med hyggelig besøk
av bernereiere fra Osloavdelingen. Vi gjorde
oss helt klart synlige i terrenget det vi
marsjerte av gårde. Det var tydelig at flere av
beboerne der var hundevennlige – ved et av
gjerdene sto var det en liten vannstasjon og et
hundetoalett, dvs. det var satt frem rent vann i
en flaske merket «Til tørste vofser», en
vannskål og samt en liten bøtte til å kaste
hundeposer tydelig merket «Hundeposer –
Takk!». Vi tok hele runden rundt Brønnøya,
med innlagt rasteplass. I alt ble det en snaut 7
km lang rundtur. Også denne gangen var det
bading for hundene.

På wikipedia står det om Brønnøya at man har
funnet to steinalderboplasser der. Jordbruk kan
ha vært drevet på øya i 1500 år. I 1826 hadde
gården Brønnøya 216 dekar innmark, fire
hester, 16 storfe og 20 sauer. Av eldre
bebyggelse har gården fremdeles en velbevart
kombinert driftsbygning fra slutten av 1800-
tallet og en hovedbygning fra tidlig 1900-tall.

Som Oslofeltet for øvrig har Brønnøya
kalkforekomster i fjellet. Siden middelalderen
drev bøndene i distriktet kalkbrenning som
tilleggsnæring. På Brønnøya er det registrert
fem rester etter gamle kalkovner. Sist på 1800-
tallet var det industriell produksjon der, først
ved Sandbukta, der den eneste gjenværende
kalkovnen står. Den er øyas fremste
severdighet, bygd i 1892, men nedlagt i 1900
fordi driften viste seg ulønnsom.
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Søndagsturer, Brønnøya

Var en fin og ganske varm dag,
godt med en dukkert.

Som vanlig på
Bernersøndagstur, noe godt i
sekken!

På veien fant vi
denne ”vann- og
bæsjeposeposten”,
satt ut av en lokal
”grunneier” med
sans for hund :-)
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Søndagsturer, Fossum til Østernvann

Fra Fossum til Østernvann

Med oppmøte ved klubbhuset til Fossum
Idrettslag tok vi turen innover i marka mot
Østernvann. I alt 6 hunder og 11 tobenter
deltok. Høsten har vært svært våt i vårt
område, så derfor ble alle advart – ta med
skotøy som tåler søle og vått underlag.
Hundene derimot, de bry seg ikke om slikt – jo
mer søle, desto artigere…. På et punkt på turen
traff vi derimot et sølehull som var såpass dypt
at to av hundene sank nedi. En hund klarte å
komme ut på egen hånd, mens den andre
måtte trekkes ut av sølehullet. Litt skummelt,
for uten menneskelig hjelp hadde den ikke klart
å komme ut.

Det var en del mennesker på tur denne
søndagen, men vi klare å finne en plass nesten
for oss selv. Her var det klart for nistepakke, og
nok en gang – bading for hundene. Det
obligatoriske fellesbildet ble naturlig nok tatt
ved Bjørnen. Østervann er nå yndet som
badeplass om sommeren. Det har ikke alltid
vært slik. I 1916 ble Østernvann åpnet som
drikkevannskilde for innbyggerne i Østre
Bærum. Østernvann ble brukt som drikkevann
frem til 1983, og fungerer i dag som
krisevannkilde med klor- og pumpestasjon (iflg.
nettsiden til Asker og Bærums Vannverk).

”Lagbilde” ved bjørnen ved Østernvann.
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Søndagsturer, Fossum til Østernvann

Og igjen tid for mat :-)

Rufus
”flaskebærer”
bar og bar :-)

I motsetning til badet på Brønnøya fikk
pelsen en litt annen karakter etter et besøk i
gjøreme og myr. Noen med hvite skinnseter
i bilen??
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Våren 2023

Returadresse:
Jon Jerre
Prost Holsviksvei 22
1362 Hosle

Terminlisten for våren 2023 ble
dessverre ikke ferdig til bladet gikk i
trykken men fortvil ikke. Når listen er
ferdig og aktivitetene bestemt legges
disse ut på aktivitetskalenderen på
avdelingens hjemmeside. I tillegg
annonserer vi på Facebook og bruker
Spond aktivt for informasjonsdeling og
påmelding.

Vårsemesteret vil trolig ha følgende
”retter” på ”menyen”:

● Onsdagstreff med felles tur og
sosialisering av hundene

● Lydighetstrening med Heidi

● Agility

● Rallylydighet

● Trekk for trekkhundene

● Klappehunder på eldresenter for
de som er godkjente klappehunder

● Søndagsturer

● Temakveld

● Sommerfest

Vi starter opp igjen medio januar. Vi
sender ut en e-post med mer detaljert
informasjon om eksakt oppstart i slutten
av desember.

Maja hjemme på stabburstrappa. Avdelingens
”grand old lady”  med sine 10 år og 8 mnd. i
skrivende stund. God jul til alle :-)


