
- 1 -

KOBBELET
Medlemsblad for Bergens Selskaps- og Brukshundklubb

Nr 2 - 2011   30. årgang



- 2 - - 3 -

Utgave Frist for 
innlegg Utgivelse

1-11 27.12.10 Uke 4/11

2-11 02.05.11 Uke 23/11

3-11 15.08.11 Uke 37/11

4-11 17.10.11 Uke 46/11

Annonsepriser Kobbelet

Svart/hvit Farge

BSBK medlemmer

Helside Kr 250,- Kr 350,-

1/2 side Kr 150,- Kr 200,-

1/4 side Kr 100,-

Ikke BSBK medlemmer

Helside Kr 500,- Kr 700,-

1/2 side Kr 250,- Kr 500,-

BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB
POSTBOKS 6 - SANDSLI, 5861 BERGEN - TEL 55 13 05 00

http://www.bsbk.org      e-post: bsbk@bsbk.org

Vår hovedsponsor

REDAKTØRENS HJØRNE
Forsommeren er her og våren har vært full 
av aktiviteter i klubben.
Ved siden av at vi var teknisk arrangør for 
NKKs Bergensutstilling i begynnelsen av 
april har Bruksgruppen  som vanlig vært 
aktiv med kurs og prøver. Bruksaktiviteten 
preger også denne utgaven av Kobbelet 
fordi det er en så stor og synlig del av hver-
dagslivet i klubben
La meg samtidig slå et kraftig slag for et nytt 
tiltak - ungdomskvelen på Myrbø hunde-
senter. Vi må sikre etterveksten i klubben 
vår slik at vi kan levere stafettpinnen videre 
til engasjerte nye, yngre medlemmer. Vi 
trenger hjelpere og tillitspersoner også i 
tiden framover, og Myrbøtiltaket er et viktig 
ledd i denne rekrutteringen. 
Til slutt, vi legger om nettsidene våre for 
tiden, og i løpet av sommeren vil du finne et 
helt nytt BSBK.org på nettet. Følg med!
En god sommer til dere alle!

Red.

KOBBELET
Bladet sendes ut til medlemmene i 
BSBK fire ganger i året.
Vi mottar gjerne stoff for publisering i 
bldet. Mottatt stoff publiseres i samsvar 
med tidsfristene for levering til redas-
jonen. Innlegg og artikler kan leveres 
som PC-filer eller på papirformat til 
redaksjonens epostadresse eller til vår 
postadresse. Digitalbilder må leveres i 
høy oppløsning.  Send oss bildene i stor 
størrelse!

Redaktør: Jon Wagtskjold
Redaksjonens adresse:
BSBK Kobbelet, Postboks 6 Sandsli,
5861 Bergen.
e-Post: kobbelet@bsbk.org

Forsidebildet er hentet fra vårens blodsporkurs 
hvor Jarle Frederich med en stolt Ariel kommer 
tilbake fra vellykket sporing med funnet spor-
trofé - hjorteskanken.

VELKOMMEN TIL 
MYRBØ DYRESENTER 

ALT PÅ ETT STED - KUN 20 MIN FRA BERGEN SENTRUM 
ET SPENNENDE MILJØ MED HYGGELIG ATMOSFERE 

- OMSORG MED DYRENE I FOKUS -

Bildet er fra vår årlige "Åpen Dag" 

- Velutstyrt dyreklinikk
- Vet. Gisela Kruse, Ina Nilsen, A.K. Milde
- Øyelysing
- Bein- og leddkirurg
- Pleie av syke dyr
- Homeopati + akupunktur
- godkjent spesialvakt smådyr

- Byens store utvalg i fôr og utstyr
til hund og katt

- Rikt utvalg i hundebur
- Hunde- og kattepensjonat
- Kurslokale
- Treningsbane
- Variert kurstilbud

Klinikkens tjenester kan også utføres under opphold på pensjonatet ! 

55 24 21 44 55 24 00 98
Mandag ti Lørdag 
l fredag

10-14
10-19

Mandag til 
fredag Lørdag 
Søndag 

17-19
10-20
10-19

Neset 56-60,  5267 Espeland,  www.myrbo.no 
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Håper dere har hatt en fin vår, og har 
kommet dere vel ut av vinterdvalen!
Vi er godt fornøyd med avviklingen av 
NKK sin utstilling på Bønes, der klubben 
vår igjen var teknisk arrangør. 
Som dere sikkert vet, ble det ikke arran-
gert LP-prøve i forbindelse med utstil-
lingen denne gang, men det skal vi til 
gjengjeld arrangere på Myrbø 18. og 19. 
Juni. Har du ikke meldt deg på for å delta, 
så kom i alle fall og se på!
Som vanlig har det vært en aktiv vår med 
både valpe- og grunnkurs, blodsporkurs, 
uoffisiell LP-prøve og bronsemerkeprøve. 
I år som i fjor avslutter vi vårsesongen 
med familiedag for alle BSBK-medlemmer 
på Myrbø, så møt opp søndag 26. Juni til 
en dag med aktiviteter og hygge – se egen 
annonse annet sted i bladet.
Jeg ønsker dere alle en god og aktiv som-
mer sammen med hundene!

Vennlig hilsen
Lille Wagtskjold

Leder

BSBK inviterer medlemmene til 

Familiedag
på Myrbø Dyresenter på Espeland

søndag 26. Juni 2011 kl 13:00
Program

•

•
•
•

Oppvisning av lydighet, bruksøvelser og aktivitet med hund. Et-
terpå setter vi opp en liten bane der barna kan få prøve seg litt på 
lydighet/aktivitet. Ta med en hundeleke og godbiter som hunden 
liker godt, dersom barna vil prøve med egen hund.
Barn & Hund, Dommer Liv Aastvedt (påmelding på stedet)
Match Show, Dommer Vivi Waag (påmelding på stedet)
Hundeløp (påmelding på stedet)

Grillen tennes opp fra starten. Ta gjerne med din egen 
mat som du kan legge på grillen. Gratis pølser til barna.  
Salg av pølser, brus og mineralvann hele dagen.

VELKOMMEN!
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IBLE RESULTS

IN ONLY ONE MONTH

of owners
confirm*

87%

Royal Canin har utviklet Dermacomfort. Tre 
 komplette ernærings løsninger som bidrar til 
å styrke hudbarrieren. Finnes til små hunder 
(opp til 10 kg), medium (11 – 25 kg) og store 
(over 25 kg). 

Derma comfort  bidrar til en sunn hud ved 
å begrense protein kilder som er kjent som 
mulige allergener hos hunder.

Dermacomfort
Fordi huden speiler hundens helse

xxxxx_A3_plakat_pels og hud.indd   1 10.09.2010   12:22:29

Utstillingsgruppen trenger flere skrivere til 
utstillingen vår. 
Vi vil i begynnelsen av september arrangere kurs i 
utstillingsskriving.
Er dette noe du kan tenke deg, ta kontakt med Vivi på 
tlf 986 39 600 eller ePost <vivi@sealywest.net> 

BSBK arrangerer
skriverkurs
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Årsmøte 2011

Årsmøtet ble som vanlig avholdt i Nymark grendahus like ved 
Stadion. 

Fra årsmeldingen leser vi at Klubben har arrangert mange tilbud til 
medlemmene, fra utstillinger og møter til en rekke kurs og prøver 
på brukshundsiden. Pr årsskiftet hadde vi ca 600 medlemmer. Klub-
ben har en meget sunn økonomi som gir oss fleksibilitet og muli-
gheter i tilbudet til medlemmene.

Etter årsmøtet holdt Maj-Brit Iden holdt et engasjerende foredrag 
om hunders atferd (bildet over).

Tillitsvalgte på 
førstehjelpskurs

BSBK arrangerer noen av Norges 
største hundeutstillinger to ganger i 
året. Samtidig holder vi også mange 
andre kurs og arrangementer særlig 
ute i skog og mark hvor det er mulig-
heter for at små og store ulykker kan 
forekomme. 

Det er derfor viktig at vi som står for 
slike arrangementer også kan trå til 
hvis uhell skjer. Hovedstyret har der-
for vedtatt at alle BSBKs tillitsvalgte 
skal ha god kunnskap om førstehjelp. 

Ved hjelp av Fana Røde Kors Hjelpe-
korps hadde vi en intens og meget 
lærerik marslørdag i deres lokaler på 
Paradis, hvor vi fikk grundig instruk-
sjon i grunnleggende førstehjelp med 
innlagt praksis. De to instruktørene 
fra hjelpekorpset var dyktige og ledet 
oss kyndig gjennom kurset.

Det hører med til historoen at allerede 
på NKK utstillingen en måned senere 
ble kunnskapene benyttet ved et 
tilfelle i utstillingshallen.

På bildet praktiseres gjenoppliving 
med stor innlevelse på øvelsesdukker.
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Med KOBBELET 
i 30 årganger

Du leser nå første nummer av årgang 30 av KOBBELET, 
medlemsbladet i Bergens Selskaps- og Brukshundklubb. 
Som nevnt i forrige utgave vil vi feire 30  års jubileumet med 
nostalgiske utdrag fra førsteutgaven. Denne gangen sakser 
vi referat fra medlemsmøte 8. juni 1982 hvor redaktøren 
også kaster fram en idé om utstillingskurs, en gjentagende 
utfordring for utstillingsgruppen helt fram til i dag. Se neste 
side for skannet utdrag. 
Bildet nedenfor er av forsiden på første nummer i 1982, 
årgang 1!
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Engleskole..?
Skrevet av Linda Vabø

Vi var i utgangspunktet seks 
ekvipasjer som startet, en måtte 
hoppe av kurset og dermed fikk 
vi fem som var igjen enda bedre 
oppfølging.

Hundene på kurset var av forskjel-
lige raser, to labradorer, en korthåret 
collie, en schæfer og min egen lille 
irske ulvehund. 

Før jeg meldte meg på kurset, måtte 
jeg ringe Marit og høre om det var 
greit at en irsk ulvehund ble med. 
Var nesten redd jeg skulle skremme 
vekk de andre deltakerne! Men 
Marit forsikret meg om at det skulle 
gå bra. Og det gjorde det.

Vi startet kurset med en teorikveld 
der vi fikk informasjon om hvilke 
øvelser vi skulle gjennomgå samt at 
vi fikk bli litt kjent med hverandre.

Første kurskveld hadde vi et for-
rykende uvær med snøstorm og 
greier og jeg var sikker på at Marit 
skulle avlyse. Men det gjorde hun 
ikke. Vi måtte pent stille på kurs til 

tross for uværet, men vi fikk heldig-
vis være innendørs i et tørt og lunt 
parkeringsanlegg.

Værgudene spilte på lag med oss 
resten kurset og vi kunne fint opp-
holde utendørs.

Det som viste seg etter noen uker på 
kurs, var jo at samtlige av hundene 
som deltok regelrett var praktstu-
denter! Eller englebarn om du vil! 
Maken til sympatiske hunder (om 
jeg skal si det selv) skal man vel 
lete lenge etter. Hvis Marit ville ha 
en utfordring ved å ha grunnkurs, 
snøt vi henne for det. For med disse 
hundene gikk det meste på skinner.

Kanskje vi rett og slett hadde engle-
hunder alle sammen?

Vi var gjennom mange øvelser på 
kurset bl.a. innkalling, passering-
strening, tannvisning, sitt  stå og 
dekk, bli-øvelser samt lineføring. 
Vi fikk også en gjennomgang av 
apportering. Det gikk riktig så bra 
for de fleste kanskje med unntak av 
den store….?  Vi tar uansett med 

oss gode apporteringsråd på veien 
videre.

Vi fikk også flotte demonstras-
joner i lydighet av instruktørens 
egen hund, Aic. Han viste mer enn 
gjerne hva han var god for.

Siste kurskveld fikk vi en gjennom-
kjøring av det vi hadde lært i løpet 
av de siste syv ukene.

Vi koste oss med kaffe og tillot oss 
å la hundene få løpe litt sammen 

Ikke med Märtha eller Mette-Marit men med Bsbk’s egen 
Marit Jæger.

Marit Jæger instruerer Linda Vabø med Corinne 
Foto: Grethe Olsen

som en fin avslutning på kurset.

Om Marit driver engleskole eller ei vet 
jeg ikke, men hun holder i alle fall en-
gasjerende kurs og smitter alle med sitt 
gode humør og glimt i øyet. Og hund, ja, 
det kan hun.

Takk til Marit og kursdeltakerne for 
kjekke uker sammen med dere alle!

Hilsen Linda og Corinne



- 14 - - 15 -

Visste du at om bilen står i solen en varm 
sommerdag, blir det nesten 80 grader inne 
i bilen? Tenk derfor godt etter når du tar 
hunden din med i bilen om sommeren og 
må la den være alene i bilen!

Å ikke hjelpe dyr i nød er straffbart!
Ifølge Lov om Dyrevelferd (§4 & §5), er det 
straffbart å ikke yte bistand/melde ifra om 
mishandling/overgrep mot dyr i Norge. Du 
kan dermed også handle i nød for å hjelpe 
et dyr i en mulig hjelpesløs og dødelig 
situasjon.

Hvem eier bilen?

Et kjæledyr forlatt i en varm bil blir sett på 
som mishandling/mishold, og du kan først 
forsøke å kontakte eieren av bilen. Ved å 
sende en SMS til 2282 med <registrering-
snummer>, mottar du kontaktinformas-
jon på eieren av bilen. (Denne tjenesten 
leveres av Statens Vegvesen, og koster kr. 
3,- per mottatt melding.)
Om du ikke får kontakt via mottatt 
informasjon, kan du forsøke å lokalisere 
eieren i nærheten. Er du for eksempel ved 
et kjøpesenter, vil senterkontoret kunne 
forsøke å kontakte eieren via sitt høytaler-
anlegg i senteret.
Om eieren ikke dukker opp, kan du tilkalle 
politiet (Nød 112/Direkte 02800).

Dyret ser ut til å være nær døden - 
hva kan jeg gjøre?
Om situasjonen er kritisk, i den forstand at 
dyret kan være døende uten øyeblikkelig 
hjelp, anbefales det ringe politiet (Nød 
112) og informere at du tror dyret ikke 
kommer til å overleve inntil de kan være 
på plass.

Med et vitne, og eventuelt politiet på 
telefon, vil du da kunne knuse bilruten 
i nødrett (Se Straffeloven §47 angående 
Nødrett) for dyret i bilen. Dette er et 
nødstilfelle og ikke en straffbar han-
dling fra din side.

Dyret er ute, men det trenger hjelp! 
Hva gjør jeg?

Ta det med til nærmeste veterinær! Veter-
inærer har plikt til å hjelpe dyr i akutt nød 
(dette gjelder også ville dyr). Ring Mat-
tilsynet (Direkte 06040) om du ikke kan ta 
dyret til veterinær selv.

Tema: 

Hund i varm bil

Send SMS med 
<registreringsnummer> til 2282

* Dette skjemaet er kun for å skape et bilde av temperaturene som kan oppstå i en lukket 
bil om sommeren. Hvor lenge bilen har stått parkert og/eller om bilen er ventilert via 
åpne vinduer, påvirker temperaturen inne i bilen. Sjekk tilstanden til dyret før du 
foretar deg noe.  Kilde: RawMedia.no

Skjema for temperatur i lukket bil om sommeren *

HUSKELISTE: 
HUND INNESTENGT I VARM BIL

HUSKELISTE: 
HUND INNESTENGT I VARM BIL

HUSKELISTE: 
HUND INNESTENGT I VARM BIL

Hvis du ser en hund innestengt i en bil om som-
meren bør du gjøre følgende:
 
1. VURDER SITUASJONEN.
På varme og solfylte dager blir temperaturen i 
bilen raskt høy og potensielt livsfarlig for hunden. 
På regnfylte eller kjølige dager vil det normalt 
ikke være fare for hunden.
 
2. KONTAKT POLITI.
Hvis du vurderer situasjonen som potensielt 
farlig, eller er i tvil, kontakt politiet (telefon 02800) 
og informer om situasjonen. Be dem komme for å 
hente ut hunden. 

3. VURDER Å TA DEG INN I BILEN.
Hold deg i nærheten av bilen med hunden og 
vurder situasjonen fortløpende. Vær forberedt 
på at det ikke alltid er tid nok til å vente på at 
politiet kommer. Tung pust og sikling kan være en 
indikasjon, men ingen fasit, på at det haster. La 
tvilen komme dyrene til gode: Hvis nødvendig er 
det din rett og plikt å redde ut hunden, for eksem-
pel ved å knuse ruten.

Hvis du ser en hund innestengt i en bil om som-
meren bør du gjøre følgende:
 
1. VURDER SITUASJONEN.
På varme og solfylte dager blir temperaturen i 
bilen raskt høy og potensielt livsfarlig for hunden. 
På regnfylte eller kjølige dager vil det normalt 
ikke være fare for hunden.
 
2. KONTAKT POLITI.
Hvis du vurderer situasjonen som potensielt 
farlig, eller er i tvil, kontakt politiet (telefon 02800) 
og informer om situasjonen. Be dem komme for å 
hente ut hunden. 

3. VURDER Å TA DEG INN I BILEN.
Hold deg i nærheten av bilen med hunden og 
vurder situasjonen fortløpende. Vær forberedt 
på at det ikke alltid er tid nok til å vente på at 
politiet kommer. Tung pust og sikling kan være en 
indikasjon, men ingen fasit, på at det haster. La 
tvilen komme dyrene til gode: Hvis nødvendig er 
det din rett og plikt å redde ut hunden, for eksem-
pel ved å knuse ruten.

Hvis du ser en hund innestengt i en bil om som-
meren bør du gjøre følgende:
 
1. VURDER SITUASJONEN.
På varme og solfylte dager blir temperaturen i 
bilen raskt høy og potensielt livsfarlig for hunden. 
På regnfylte eller kjølige dager vil det normalt 
ikke være fare for hunden.
 
2. KONTAKT POLITI.
Hvis du vurderer situasjonen som potensielt 
farlig, eller er i tvil, kontakt politiet (telefon 02800) 
og informer om situasjonen. Be dem komme for å 
hente ut hunden. 

3. VURDER Å TA DEG INN I BILEN.
Hold deg i nærheten av bilen med hunden og 
vurder situasjonen fortløpende. Vær forberedt 
på at det ikke alltid er tid nok til å vente på at 
politiet kommer. Tung pust og sikling kan være en 
indikasjon, men ingen fasit, på at det haster. La 
tvilen komme dyrene til gode: Hvis nødvendig er 
det din rett og plikt å redde ut hunden, for eksem-
pel ved å knuse ruten.

NORGE NORGE NORGEIKKE ETTERLAT 
HUNDEN I BILEN

Unngå å sette hunden igjen i bilen på solfylte og 
varme dager. Bilen kan bli svært varm, selv når det 
er overskyet, og kan medføre fare for hunden. Husk 
at hunden alltid skal ha tilgang til vann.

!

NORGE

Hunder og sommervarmen
Hva kan du gjøre med overopphetet 
hund og det ikke er dyrlege eller andre 
fagfolk tilgjengelig ? Her er rådene:

• dusj hunden forsiktig med vann. 
Hageslangen er OK, men ikke med 
fullt trykk

• dusj mot buken fordi at der er det 
normalt minst pels

• har du stort nok vannkar, legg 
hunden i karet. Vannet skal 
være kaldt - eksempelvis fra 
kaldtvannspringen. Hundehodet 
over vann.

• varmen fjernes hurtigere dersom 
man har en vifte (hårtørker) 
tilgjengelig

• ikke bruk isbiter eller tørris til 
kjølingen

• snakk med hunden, gi mye, mye 
ros og ikke mat/godbiter

Har du temperaturmåler - bruk den. 
Stopp nedkjølingen når kroppstempera-
turen er kommet ned til 38 - 39 gr. C. 
Hunden vil være tørst, la den drikke.
Det kan hende at hunden kaster opp, ta 
det rolig – det er godt aktivitetstegn.
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Hvorfor skal behandlingen skje til 
bestemte tider?
Hunder og katter kan bli smittet når de 
spiser gnagere. Når du behandler hund 
eller katt, vil det virksomme stoffet i 
preparatet drepe alle utviklingsstadier 
av parasitten. Det er viktig å behan-
dle dyrene så nært opp til innreisen 
til Norge som mulig. Dess nærmere 
innførselstidspunktet behandlingen 
skjer, dess mindre er muligheten for at 
dyrene får i seg ny smitte.  

Når hunder og katter får i seg smitte 
med revens dvergbendelorm, vil para-
sittene bli kjønnsmodne i løpet av 28 
dager. Kjønnsmodne parasitter skiller 
ut egg som andre dyr og mennesker 
kan få i seg og smittes av. Dersom du 
behandler hunden eller katten med 
maksimum 28 dagers mellomrom, vil 
det ikke kunne utvikles kjønnsmodne 
parasitter som kan smitte videre.

Hva bør du gjøre dersom du har 
vært i Sverige før de nye reglene?
Mattilsynet oppfordrer alle hunde- og 
katteeiere som har vært i Sverige med 
dyrene sine etter høsten 2010 om å så 
snart som mulig gi dyrene en behan-
dling mot revens dvergbendelorm.

Hva oppnår vi?
- Mattilsynets mål er å hindre sykdom 
og å redusere risikoen for at vi får 
revens dvergbendelorm til Norge.  Det 
er selvsagt vanskelig å unngå at en 
parasitt som har sin livssyklus i naturen 
sprer seg, men vanligvis spres smit-
ten langsomt i naturen fordi rev og 
smågnagere sjelden vandrer over lange 
strekninger.

Alle hunder og katter som har vært 
i Sverige og som tas over grensen til 
Norge skal nå behandles mot revens 
dvergbendelorm, melder Mattilsynet 
Denne bendelormen er ufarlig for 
hunder og katter, men kan forårsake 
svært alvorlig sykdom hos mennesker. 
Hunde- eller katteeiere kan selv behan-
dle sine dyr.

Parasitten, som kalles revens dverg-
bendelorm, ble for første gang påvist i 
Sverige på rev i desember 2010. Den er 
hittil ikke påvist på det norske fastland, 
men er påvist på Svalbard. Mennesker 
kan smittes, enten ved direkte kontakt 
med hund og katt eller ved inntak av 
for eksempel sopp og bær fra områder 
der parasitten finnes. Mennesker som 
smittes kan i verste fall utvikle svært 
alvorlig og livstruende sykdom. For å 
hindre at parasitten spres til Norge, in-
nføres det nå et krav om at alle hunder 
og katter som har vært i Sverige skal 
behandles. Ny forskrift om behandling 
mot echinococcose for hund og katt 
som innføres fra Sverige ble fastsatt 8. 
mars 2011 med ikrafttredelse 11. mars 
2011.

Hva du må gjøre ved innførsel av 
hund eller katt fra Sverige?
 - Alle hunder og katter skal behan-
dles mot revens dvergbendelorm i 

løpet av de siste 48 timer før innreise 
til Norge
 - Etter førstegangsbehandling som 
nevnt over, kan hunder og katter som 
regelmessig innføres fra Sverige til 
Norge alternativt behandles jevnlig, og 
minimum hver 28. dag, i stedet for ved 
hver grensepassering.

Ved innførsel av hund og katt fra Sver-
ige, må du kunne dokumentere at dyret 
er behandlet. Egenerklæringsskjema 
kan lastes ned fra Mattilsynets 
hjemmesider www.mattilsynet.no

Om behandlingen
Legemidler mot revens dvergbend-
elorm er reseptpliktige i Norge. Statens 
legemiddelverk har gitt unntak fra 
krav om resept på minste pakning 
Droncit vet 50 mg tabletter. Droncit vet 
tabletter inneholder prazikvantel som 
har effekt mot revens dvergbendelorm, 
Echinococcus multilocularis, hos hund 
og katt.

Legemidler mot bendelorm kan kjøpes 
uten resept på apotek i Sverige. Eksem-
pler på legemidler som kan benyttes 
er midler som inneholder praziquantel 
eller epsiprantel.

Utenlands med hund i sommer?

Hunder via Sverige må 
behandles mot bendelorm

For besøkende til Norge 
fra/via Sverige er følgende 
legemiddel og kombinasjons-
preparater tilgjengelig resept-
fritt på apotek i Sverige:

Mot bendelorm:
• Droncit Vet

Mot bendelorm og rundorm:
• Drontal Comp Vet
• Drontal Comp Forte Vet
• Milbemax vet. för hundar/

Milbemax vet. för små 
hundar och valpar

• Profender

Sjekk alltid med veterinær 
hvilket legemiddel som passer 
din hund best!

Publikumshenvendelser:
Kontakt ditt lokale Mattilsyn på telefon 
06040.

Du finner også god informasjon på 
Mattilsynets nettsider:
www.mattilsynet.no
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AKTIVISERINGSKVELD onsdager på Myrbø Dyresenter.
Banen er åpen for aktivisering og hygge for to- og firbeinte for alle 
BSBK-medlemmer. Diverse apparater tilgjengelig for aktivisering.   

LYDIGHETSTRENING på Stend Jordbruksskole (ridebanen)
Treningen baserer seg på egentrening rettet mot konkurranse, men 
man hjelper selvsagt hverandre. Banen er tilgjengelig onsdag mellom 
kl 19:00 - 22:00.

 BRUKSHUNDGRUPPENS 
AKTIVITETER

BRUKSTRENING tirsdager kl 17:30
Ønsker du å være med for å ha det gøy i skogen med din hund og 
andre likesinnede tobeinte? Fast trening hver tirsdag i spor, blodspor 
og rundering.  
Vi samles alle kl 17:30 for sosialt og planlegging av dagens trening-
søkt. Treningen foregår enten på Kokstad eller Hordnesskogen. Dette 
avtales innbyrdes. 
For å delta må man ha et kurs eller litt erfaring fra før. I rundering 
bør man dukke opp regelmessig. Av hensyn til de andre så gir man 
beskjed til kontaktpersonen når man ikke kan komme.  Nattgammelt 
blodspor legger du selv dagen før (evt. avtale med andre), men ta 
kontakt for henvisning av sted.

Ta kontakt med:
Spor -  Hilde   413 13 904
Rundering - Marit   471 79 880
Blodspor - Lille   909 74 408

Påmelding til Kurs
Vedrørende påmeldinger til kurser (valp, grunn, videreg./lp, spor, 
blodspor, rundering) så gjøres dette via vårt påmeldingsskjema. Skje-
maet finner du under KURS, se helt nederst på nettsidene til Bruks-
gruppen. 

INSTRUKTØRUTDANNELSE
     Av Hilde Røssevold

I januar i år var jeg ferdig med 
NKK instruktørkurs trinn 1. 
Kurset ble holdt på Askøy, der 
vi hadde både teori, praksis 
og eksamen. Det var et veldig 
lærerikt kurs med flink lærer og 
hyggelige medelever. 

Etter kurset har jeg nå fått prøvd 
meg ute i praksis. Jeg har vært 
hjelpetrener på to forskjellige 
valpekurs.

Jeg har virkelig lært mye 
av både instruktørene og 
kursdeltakerne. Det har vært 
veldig gøy å se fremgang hos 
kursdeltakerne og deres valper 
fra kurskveld til kurskveld. 
Mange forskjellige raser har 
det også vært, noe som også er 
veldig lærerikt. Noen har gått 
på valpekurs før, og noen er helt 
ferske som valpeeier. 

Da må vi prøve å legge opp 
kurset slik at alle skal få best 
mulig resultat, og føle at de 
lykkes.

Jeg gleder meg til videre 
kursvirksomhet i BSBK.
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RESULTATER 
UOFF. LP 
6. APRIL PÅ STEND

 Klasse I
1. Marit Jæger m/ Aic (bc) 190 p
2. Cecilie Bårdsen m/ Aiko (mix)  180 p
3. Anne Karin Daae m/ Stella (sch) 143 p
4. Anita Hopland m / Colin (sheltie) 129,5 p
5. Cecilie Bårdsen m/ Era (dalmatiner)  127 p

Klasse 2
1. Gerd Orderud m/ Kira (sch)  140,5 p
2. Reidar Dahle m/ Ruska (sch)  140 p
3. Linda Vabø m/ Woobie (bc)  128 p
4. Silke Noll m/ Tano (stor puddel) 49 p - brutt

Vi ønsker alle ekvipasjene lykke til videre!

Vi avholdt uoff. LP på Stend i “fantastisk” Bergensvær, vått og 
kaldt med andre ord. Deltakere og publikum lot seg ikke affisere 
og var i godt humør:) Mulig noen av de 4-beinte syntes det var litt 
vel vått å dekke, men til tross så var det glade hunder å se - flott! 
Det var første prøven for samtlige etter endringene i regelverket. 
En STOR takk Elin Dahl som dømte og holdt ut i møkkaværet.
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Brukstrening
På bildet under har Pippi funnet en gjenstand i felt.  På neste side 
øverst er Gerd og Kira klar for å rundere, mens bildet nederst på 
neste side er fra kaffipausen hvor man også går igjennom trenin-
gen som er gjennomført. Alle bilder tatt av Grethe Olsen.
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Hundetrening skaper 
samarbeid

og engasjement

Fra onsdagstreningen på Myrbø, Lille Wagtskjold og Stella. 
Foto Grethe Olsen

Det er gøy for både hund og fører å gjøre noe sammen, 
men innimellom kan det være nødvendig med hjelp og 
engasjement fra andre også. Vi som trener for aktivisering 
og konkurranse ser helt klart hvor viktig det er med gode 
hjelpere, og dessuten så blir det gjerne dobbelt så moro og 
ikke minst sosialt:)

På bildene er det BKKs leder som engasjerer seg og hjelper 
Stella å hoppe over hinderet.
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Ungdomskveld på 
Myrbø

Vi har denne våren arrangert egen aktivitets-/treningskveld for 
ungdommer siste onsdagkveld i måneden. Det er plass til flere så still 
opp til høsten! Vi tar sommerpause fra og med 15. juni til slutten av 
august. Det blir sommeravslutning 8. juni for alle.

KOM OG HA DET GØY MED HUNDEN DIN SAMMEN MED 
ANDRE UNGDOMMER - vi håper DU kommer til høsten.

 
Se til bruksgruppen på bsbk.org for tider og info.

Cecilie Fuhr trener på agilityapparatene med Lissi.
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Oppdretterguide
Denne spalten kan være til nytte for både    
oppdrettere og lesere som funderer på å 
skaffe seg en ny rase.
Spalten er kun for BSBK-medlemmer, og 
vi håper at flere kennelnavn vil komme på 
listen i neste nummer av Kobbelet.
Vil du være med, send informasjon om rase, 
kennelnavn, navn på oppdretter, e-mail-       
adresse til:

KOBBELET - BSBK
Boks 6 Sandsli, 5861 BERGEN, 
 kobbelet@bsbk.org

BEAGLE
 BANDWAGON
 Lille Wagtskjold
 lille@bandwagonbeagles.net
 Midtunvegen 1d, 5224 NESTTUN 
 Tlf.: 55 92 44 36

BEARDED COLLIE
 T-BOB
 Merete L. Nydal
 menyd@online.no 
 Kalandsneset 14, 
 5229 KALANDSEIDET
 Tlf.: 413 67 722

 WEST MEADOW
 Olav Henrik Vik
 olavvik@broadpark.no
 Skipanesv 138, 5259 HJELLESTAD
 TLF.: 55 99 09 46

BICHON HAVANAIS
 LEKKERBISKEN
 Frøydis Monsen
 froydis@lekkerbisken.net
 Orratuo 12, 5381 GLESVÆR
 Tlf.: 56 31 79 99

BORDER TERRIER
 HØYSÆTLIA
 Anita Høysæter 
 anita@jaktborder.no
 Steinestøveien 94, 5131 NYBORG
 Tlf: 924 62 401

BULLMASTIFF
 RAINBULL

Lill og Malvin Solberg 
malvinsolberg@gmail.com 
Korsavegen 5, 5217 HAGAVIK 
Tlf: 902 05 374 

BULL TERRIER
 KEYNOTE
 Kari Aamodt
 keynote@broadpark.no
 Junosvei 10, 5173 LODDEFJORD
 Tlf.: 55 26 84 05

CAIRN TERRIER
 CAIRNDALE
 Dagny Ann Dale og Atle Evensen
 post@kennelcairndale.com
 Hetlebakkveien 201 B, 
 5131 NYBORG
 Tlf.: 55 18 53 36

 JAKRILO
 Janet K. Longberg
 janetlon@broadpark.no
 Haukelandsveien 48, 5096 BERGEN
 Tlf.: 472 04 433

CAVALIER KING CHARLES 
SPANIEL
 VINSTI
 Karin og Olav Oldervik
 karin.oldervik@myhome.no
 Oterdalen 74, 5914 ISDALSTØ
 Tlf.: 56 35 06 11

CHIHUAHUA
 GROSSERHEIMEN
 Anne Hagebø
 anhagebo@online.no
 Breimyra 244, 5134 FLAKTVEIT
 Tlf.: 55 39 09 85

COLLIE LANGHÅRET
 COLLIEANN
 Ann-Kristin Mykkeltvedt
 collieann@home.no
 Hatleflåten, 5652 ÅRLAND
 Tlf.: 56 58 87 65

 MIDTUNSTIEN
 Helga og Bjørn Dahle
 Midtunbrekka 18 A, 
 5224 NESTTUN
 Tlf.: 55 10 25 51

 VARIO
 Marianne Kalvenes
 m.kalvenes@sencewave.com
 Tunesveien 126, 5264 GARNES
 Tlf.: 55 24 21 62

 VESTTUN
 Turid og Torbjørn Hitland
 torb-hi@online.no
 Espelandsveien 178
 5258 BLOMSTERDALEN
 Tlf.: 55 22 71 79

DACHSHUND ALLE TYPER OG 
HÅRLAG
 LURVELEGG
 Kjersti Grimstad
 kkookk@online.no
 Nedre Nøttveit 22, 5238 RÅDAL
 Tlf.: 928 32 148

DACHSHUND LANGHÅR
 PETLAN
 Connie Petterson
 connie.e.petterson@gmail.com
 Foldnesvegen 220, 5353 STRAUME
 Tlf.: 56 32 36 02

DVERGSCHNAUZER SORT
/SILVER
 HJELLEUREN’S
 Elsebeth Ellingsen 
 elsebeth.ellingsen@online.no
 Hjelleveien 62 A, 5200 OS 
 Tlf: 56 57 63 69
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DALMATINER
 CIVELDA
 Kersti og Svein A. Hatlem
 civelda@online.no
 Nyhavnsvingen 8, 5035 BERGEN
 Tlf.: 55 25 76 02

 SHOSPOT
 Shona Nedungadi
 shona@basaren.no
 Davanger, 
 5310 HAUGLANDSHELLA 
 Tlf.:979 78 766

DOBERMAN
 UNIQUESTAR
 Alf  Skaar og Siri Ann Farestvedt
 uniquestar@c2i.net
 Grønnestølsveien 33, 
 5073 BERGEN
 Tlf.: 55 28 90 01

DOGO CANARIO
 GUARDIA DE FUEGO
 Erik Skjoldheim
 skjeldatun@hotmail.com
 Kleppe, 5647 BALDERSHEIM
 Tlf.: 998 55 756

ENG. SPRINGER SPANIEL
 Marian Janet Nossen
 kennel@merjano.no 
 Brendahaugen 1, 5652 Årland
 Tlf.: 900 77 434
 
FINSK LAPPHUND

Ole-Håkon Sælen 
hakon.saelen.@veidekke.no
Mobergslien 76, 5200 Os 
Tlf: 932 14 735 

FRANSK BULLDOG
 BOULE ADORÉE
 Cecilie Schleer
 cecilie.schleer@hjemme.no
 Nesttunbrekka 66, 5221 NESTTUN
 Tlf.: 55 91 36 55

GOLDEN RETRIEVER 
 SEKRET-GARDEN
 Laila Bratland 
 secret-g@online.no
 Postboks 247 Nesttun, 
 5853 BERGEN
 Tlf.: 913 07 070
 
GRAND DANOIS
 HIGHESTEEM
 May-Britt Karlsen/ Thomas Sopp
 may-bk@online.no
 Dalsroaveien 19, 3158 ANDEBU
 Tlf.: 922 54 481

 NORDIC GIANT
 Lisbeth Sørflaten Høgmo 
 kjelis@tele2.no
 Sollia 22,  5200 OS
 Tlf: 40872587

 VESTLED
 Jorunn Mykland
 joru-mi@online.no
 Voreland, 4700 VENNESLA
 Tlf.: 918 48 495

GREYHOUND
 WAG
 Familien Aastvedt
 arne.johan@aastvedt.com
 Kalvatræet 22, 5106 ØVRE ERVIK
 Tlf.: 55 18 10 24

GRIFFON
 GROSSERHEIMEN
 Anne Hagebø
 anhagebo@online.no
 Breimyra 244, 5134 FLAKTVEIT
 Tlf.: 55 39 09 85

GROENENDAEL
 ASKVIÓR
 Vigdis og Nils Johannessen
 njoh@broadpark.no
 Åslia 6, 5306 ERDAL
 Tlf.: 56 14 05 81

 NADJARAH
 Linda og Ronny Eliassen
 ronny.eliassen@bkkfiber.no 
 Tetnesveien 130, 5114 TERTNES
 Tlf.: 55 18 30 60
 
HVIT GJETERHUND

WHITE VIKING 
Katrine Bårtvedt
ge-baart@online.no
Borgavn 178, 5200 OS
Tlf.: 56301958

IRISH SOFTCOATED WHEATEN 
TERRIER
 TERRWEINS
 Gro Weinholt Johannessen
 terrweins@gmail.com
 Rødtvedtveien 9 B, 0955 OSLO
 Tlf.: 916 41 672
 
IRSK SETTER 
 Lina Gaudutiene 
 lgaudute@gmail.com
 Løtveitneset 8 
 5151 STRAUMSGREND 
 Tlf: 998 84 421

IRSK ULVEHUND
 BALLYGRAN
 Anne Mette Mikkelsen
 wolfhound@ballygran.com
 Mons Slettens veg 21
 5265 YTRE ARNA
 Tlf.: 55 24 78 15

 McKENZIE
 Ingun Hinna og Tor Egil Haga
 thor-iwh@frisurf.no
 Skaffamyrane 22, 5267 ESPELAND
 Tlf.: 55 25 65 63

 O’MARKSBAY
 Knut Olav Wille
 knutowille@c2i.net
 Ask, 3519 HØNEFOSS
 Tlf.: 22 10 81 50

LABRADOR RETRIEVER
 CIBORIA
 Ina Bilberg og Freddy Bjørndal
 As-iren@online.no
 Kirkeveien 17
 5072 BERGEN
 Tlf: 55 28 49 18 / 413 20 893

 GULLSTEINEN
 Elin Dahl
 elin@gullsteinen.net
 Rekdalsveien 47
 5151 STRAUMSGREND
 Tlf.: 55 12 12 53

 SURPRISING’S
 Eva og Anne Mjelde

ewmjelde@mtulink.com 
Tyriveien 40 
5104 EIDSVÅG I ÅSANE 
Tlf: 55 95 15 04
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LHASA APSO
 SING-TUK
 Gro Mandt
 Øyjordslien 14, 5035 BERGEN
 Tlf.: 55 95 12 41

MELLOMPUDDEL
 LINNIECROFT
 Linda Stoltz Olsvik
 Vilhelm Bjerknes vei 80, 
 5081 BERGEN
 Tlf.: 55 28 78 88

MOPS
 HIGHESTEEM
 May-Britt Karlsen/ Thomas Sopp
 may-bk@online.no
 Dalsroaveien 19, 3158 ANDEBU
 Tlf.: 922 54 481

 SUNDKJERRINGEN
 Kjersti-Mari Sundkjer
 pmartem@broadpark.no
 Kråkenesdalen 120, 5152 BØNES
 Tlf.: 55 12 59 68

NEWFOUNDLANDSHUND
 FERRYLAND
 Irene og Jonny Donné
 irene@ferryland.no
 Hamreveien 65, 
 5229 KALANDSEIDET
 Tlf.: 55 12 66 99

 NUFFEKOMPANIET
 Wenche Solheimslid
 wsolhei@online.no
 Hedlo 41, 5353 STRAUME
 Tlf.: 56 33 17 77

 

 RANSA
 Egil Andreassen
 egil.andreassen@smedvig.no
 Lyngbøveien 64 A, 
 5163 LAKSEVÅG
 Tlf.: 55 34 37 91

 TESSMIRA
 Kirsten Stensund 
 post@tessmina.com
 Vallalia 44, 5227 NESTTUN
 Tlf: 55 10 43 43
 
 
NORFOLK TERRIER
 RANSA
 Egil Andreassen
 egil.andreassen@smedvig.no
 Lyngbøveien 64 A, 
 5163 LAKSEVÅG
 Tlf.: 55 34 37 91

OLD ENGLISH SHEEPDOG
 AN KA WO
 Anne Kari og Terje Wold
 ankawo@gmail.com
 Grimseidveien 484, 
 5259 HJELLESTAD
 Tlf.: 55 99 16 91

POMERANIAN
 VESTVARDEN
 Karen Vetaas
 kennel@vestvarden.com
 Storevarden 58, 
 5350 BRATTHOLMEN
 Tlf.: 56 33 13 95

PORTUGISISK VANNHUND
 AQUA DE ZELANTE
 Britt Elin Salt
 b.salt@online.no
 Bergveien 29, 5152 BØNES 
 Tlf: 481 18 845

RIESENSCHNAUZER
 LA-POT-ARJA
 Wenche Berntsen
 kjebe4@online.no
 Mabbursvegen 13, 5353 STRAUME
 Tlf.: 56 33 00 41

SCHÄFERHUND
 BALDERGARD
 Bjørn Tonheim
 Hordnesveien 103, 5244 FANA
 Tlf.: 55 13 02 21

 RUSTØLS
 Tom Stølen 
 tom_stolen@hotmail.com
 Stativ 11, 5305 FLORVÅG 
 Tlf  924 77 788
 VESTVARDEN
 
 Karen Vetaas
 kennel@vestvarden.com
 Storevarden 58, 
 5350 BRATTHOLMEN
 Tlf.: 56 33 13 95

 YLVAGÅRDEN
 Anne Karin Daae
 akdaae@online.no
 Nipedalsstien 34, 5164 LAKSEVÅG
 Tlf.: 55 34 42 55

SCHNAUZER
 KEYNOTE
 Kari Aamodt
 keynote@broadpark.no
 Junosvei 10, 5173 LODDEFJORD
 Tlf.: 55 26 84 05

 SPORTY
 Berit Iversen
 Storevarden 62, 
 5350 BRATTHOLMEN
 Tlf.: 56 32 05 22

SEALYHAM TERRIER
 SEALY WEST
 Vivi Waag
 vivi@sealywest.net
 Postboks 6 Sandsli, 5861 BERGEN
 Tlf.: 55 22 92 00

SHETLAND SHEEPDOG
 ASKVIÓR
 Vigdis og Nils Johannessen
 njohannessen@start.no
 Åslia 6, 5306 ERDAL
 Tlf.: 56 14 05 81
 
SHIBA
 ENERHAUGEN
 Christen Lang
 chr-lan@online.no
  Sandviksveien 173, 5035 BERGEN
 Tlf.: 55 95 17 01

 
SHIBATROLL 
Gullborg og Eirik Knudsen og Birte 
Blomli 
info@shibatroll.com 
Østre Hopsvei 16, 5232 PARADIS 
Tlf.: 928 59 411 
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SPANSK VANNHUND
 ZOJOMA
 Jorunn Gjøen
 jorunn-g@fusi.no
 Gjøn, 5640 EIKELANDSOSEN
 Tlf: 56 58 52 10

WHIPPET
 WAG
 Familien Aastvedt
 arne.johan@aastvedt.com
 Kalvatræet 22, 5106 ØVRE ERVIK
 Tlf.: 55 18 10 24

Valpekurs • Unghundkurs • Privattimer

Er du motivert?
Vi gir deg gode resultater kun etter få timer!
Info: www.aktivhund.no eller tlf. 930 68 283

Denne helgen arrangerer Norsk 
Kennel Klub Lydighetsprøve med 
Stor Cert. BSBK er teknisk arrangør 
for NKK. 

Prøven holdes på banene ved Myr-
bø Hundesenter, Espeland i Bergen.

NKK Lydighetsprøve 
18 og 19 juni 
på Myrbø
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AASE ESPEVOLD ORRE  5015 BERGEN
MONICA RENATE RØSLAND  5936 MANGER
CHARLOTTE FLYGANSVÆR  5171 LODDEFJORD
YVA ALSVÅG   5353 STRAUME
ELI ALSVÅG   5353 STRAUME
GRO HAMMERSTAD  5253 SANDSLI
AINA VELLE   5227 NESTTUN
MARTHE BAKKEJORD  5075 BERGEN
TIM P. VEKONY   5075 BERGEN
WENCHE IRENE HÅKONSEN  5042 FYLLINGSDALEN
AUDHILD WARBERG  5042 BERGEN
KRISTIN NJAASTAD  5212 SØFTELAND
ÅSHILD VINJE   5094 BERGEN
KJERSTI HOPP   5124 MORVIK
SEVRE G. HOPP   5124 MORVIK
UNNI CECILIE ANDERSEN  5244 FANA
LINA GAUDUTIENE  5151 STRAUMSGREND
JORUNN RASMUSSEN  5132 NYBORG
TOM STØLEN   5305 FLORVÅG
PETTER A. NORD   5143 FYLLINGSDALEN
GUNN ELISABETH NORD  5143 FYLLINGSDALEN
PÅL VOLTERSVIK   5009 BERGEN
SILKE NOLL   5215 LYSEKLOSTER
MARTIN BRUDVIK   5222 NESTTUN
LILL-ANITA TRASTI SOLTVEDT 5227 NESTTUN
HENRY MORLANDSTØ  5222 NESTTUN
SØLVI ANETTE ELTVIK  5236 RÅDAL
ANNA KÄLLMAN   5239 RÅDAL
BRITT ELIN SALT   5152 BØNES
METTE HORDNES   5258 BLOMSTERDALEN
SOLVEIG BOLSTAD   5264 GARNES
JARLE ALBRECHTSEN SKINES 5265 YTRE ARNA
ERIK FURNES   5243 FANA
MONA JACOBSEN   5231 NYBORG
MALIN HANSEN   5099 BERGEN
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BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB
POSTBOKS 6 - SANDSLI, 5861 BERGEN - TEL 55 13 05 00

http://www.bsbk.org      e-post: bsbk@bsbk.org

HOVEDSTYRET 2011 Fast tel . /  Mobil tel.
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Repr. Utstillingsgruppen:
Repr. Brukshundgruppen:

Lille Wagtskjold
Svein Lothe jr.
Edgar Waag
Jon Wagtskjold
Knut Alme
Vivi Waag
Grethe Olsen

55 92 44 36 / 909 74 408
55 13 62 04 / 934 35 900
55 22 92 00 / 922 44 500
55 92 44 36 / 908 61 265
56 14 58 20 / 970 44 438
55 22 92 00 / 986 39 600

905 66 356

BRUKSHUNDGRUPPEN 2011

Gruppeleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Grethe Olsen
Marit Brakstad Jæger
Hilde Brandt Røssevold
Anne Karin Daae
Gerd Orderud

905 66 356
471 79 880
413 13 904
408 90 057
481 92 255

UTSTILLINGSGRUPPEN 2011

Gruppeleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Vivi Waag
Janet Longberg
Wenche Solheimslid
Tone Berg Stiansen
Liv M. Aastved

55 22 92 00 / 986 39 600
55 29 65 86 / 472 94 433
56 33 17 77 / 474 56 585
55 13 06 88 / 934 67 877 
55 18 10 24 / 995 65 072

REVISJON 2011

Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Elin Hjortland Løtvedt
Arne Johan Aastvedt
Merete L. Nydal

55 22 89 00 / 481 76 787
55 18 10 24 / 452 42 383
55 10 01 70 / 413 67 722

VALGKOMITE 2011

Medlem:
Medlem:
Medlem:

Liv Aastvedt
Merete L. Nydal
Elin Dahl

55 18 10 24 / 995 65 072
55 10 01 70 / 413 67  722
55 12 12 53 / 414 05 417

KOBBELET 2011

Redaktør: Jon Wagtskjold 55 92 44 36 / 908 61 265

Medlemskontingent BSBK 2011 BSBKs bankforbindelse

Medlem 
Familiemedlem 

kr 340,-
kr 50,-

BSBKs driftskonto:
Bruksgruppen:

9521 66 45740
9521 66 45627

Obs: Medlemskontingent kan kun betales ved tilsendt giro fra
Norsk Kennel Klub sin medlemsservice

Zookjeden buddy - utvalg, kvalitet og gode råd!

Vi har alt du
trenger til
hunden din:
kvalitetsfór, fórskåler, senger, bur,
bånd, seler, refleksvester, dekken,
leker, godteri og godbitholdere,
bøker, børster, shampo med mer.

Trenger du råd og veiledning
hjelper vi deg gjerne!

Velg en buddy butikk
når du skal handle
til hunden din!

Arken Zoo Troyas Zoo Senter AS Vestkanten Zoo AS
Arken Senter Sarfor Storsenter Vestkanten Senter
Ulset Straume Loddefjord
Tlf: 55188480 Tlf: 56332083 Tlf: 55931040
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