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Kjære
medlemmer!

Da er endelig sommeren her, og 
om vi skulle være så heldig å få 
gode varme temperaturer i løpet av 
 sommeren, så husk å passe godt på 
deres kjære hunder på varme dager.

Klubbens årsmøte ble avholdt 
15.mars, og vi skulle ønske å se 
 flere medlemmer delta på årsmøtet. 
Referat fra årsmøtet finner dere i 
bladet.

Vi vil takke vårt trofaste styre
medlem, Knut Alme, for innsatsen, 
og ønsker Gro Alendal velkommen 
som nytt styremedlem.

Vi vil også takke vår utstillings
leder Vivi Waag for sin innsats, og 
sitt  engasjement, for utstillings
komiteen i gjennom 24 sammen
hengende år. Vi ønsker ny 
 utstillingsleder velkommen.

16 – 17 april ar NKK`s internasjo
nale utstilling på Bergen Racket
senter, og BSBK var som vanlig 
teknisk arrangør. Vi vil få takke 
skrivere og hjelpere for en kjempe
innsats.

Samme helg arrangerte Brukshund
gruppen NBFprøve i spor og run
dering.

Onsdag 8.juni arrangeres offisielt 
stevne og klubbmesterskap i LP på 
Stend ridebane.  

Brukshundgruppen har treninger 
og kurs som kan passe de fleste, så 
her er det bare å ta en titt på  BSBKs 
hjemmeside og facebookside, og 
kanskje finne en passende aktivitet 
for deg og din firbeinte venn.

Vår utstilling er i år tilbake igjen 
til normal tid, og avholdes 24 – 25 
september på Bergen Racketsenter. 
Håper selvfølgelig på mange på
meldte til en trivelig utstillingshelg.

Da vil jeg ønske alle medlemmer en 
riktig god sommer, og nyt de lange 
lyse kveldene som denne årstiden 
tilbyr.

Med vennlig hilsen
Lill Solberg

Leder

Torunn Urheim er gått ut av tiden. Med henne har vi mistet en markant personlighet 
innen hundesporten i Norge. Torunn var en modig og sterk kvinne som sto for ærlighet og 
redelighet i alt hun gjorde. Hun var høyt respektert av alle som kom i kontakt med henne.

Som ung var hun svært interessert i naturen 
og dyr, en interesse hun beholdt hele livet. 
Ønsket var å utdanne seg til veterinær, men 
det ble ekteskap og barn i stedefor. Tidlig 
på 60 tallet startet hun oppdrett av mellom
schnauzer, salt & pepper med kennelnavnet 
av Bjørgvin. Hun har oppdrett mange fine 
hunder med gode utstillingsresultater, men 
var også svært opptatt av mentalitet og at 
hundene hennes kunne fungere som mer enn 
å bare være vakre utstillingsdyr.

I moden alder utdannet Torunn seg til 
jurist og jobbet med faget frem til hun ble 
 pensjonist. Hennes kunnskap innen juss kom 
hundesporten til gode. Hun var leder i NKKs 
disiplinærutvalg og NKKs organisasjons
komite i en periode.

Hun var også medlem av NKKs prosjekt
gruppe for gjennomgang av klubbens lover, 
ett arbeide hun jobbet med helt frem til for ett 
par år siden da den ble ferdigstilt. Hun fikk 
NKKs gullmerke for noen år siden.

Da NKK opprettet lokalavdelinger rundt 
om i landet ble Torunn den første lederen av 
 avdeling Hordaland. 

Lokalt har Torunn hatt en rekke verv i 
 Bergens Selskaps og Brukshundklubb. Hun 

ble medlem av denne klubben i 1962 og 
hadde en rekke verv, styremedlem, sekretær, 
kasserer, revisor og leder i to perioder. 

Hun overtok ledervervet første gang i 1975 
på ett meget kritisk tidspunkt i klubbens 
historie, men klarte å samle medlemmene 
og få  klubben på fote igjen etter en vanskelig 
periode.

Torunn hadde sammenhengende verv i 
 klubben i 39 år! I 1985 ble hun utnevnt til 
æresmedlem i BSBK.

I ett travelt liv med jobb, familie og hunder 
hadde hun ett fristed på hytten på Mjølfjell 
der hun slappet av og nøt den vakre norske 
fjellheimen både sommer og vinter, noe hun 
satte svært stor pris på.

Da hun fikk konstatert kreft for noen år siden 
taklet hun dette på en fin måte og valgte å 
være åpen om sykdommen helt frem til det 
siste.

Vi lyser fred over Torunns minne og sender 
våre tanker til hennes to sønner Truls og Lars 
Jacob og deres familier.

Hun vil bli dypt savnet!
Christen Lang

Minneord om Torunn Urheim
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Ernærings løsninger som bedrer ytelsen 
til alle sports- og brukshunder

  Unike kombinasjoner av 
karbohydrater og fett 
imøtekommer behovene til 
hunder i forskjellige aktiviteter 
ved å tilføre energi tilpasset 
de aktuelle aktivitetene.

  Et eksklusivt balansert 
næringsinnhold fremmer god 
fordøyelse og sunne ledd.

ØYEBLIKKELIG 
ENERGI

KONTINUERLIG
ENERGI

UTVIDET
ENERGI

Hva skiller disse to aktive 
hundene? Innsatsen de må yte.

Sykling eller snørekjøring er utholdenhetsaktiviteter som krever at energien 
tilføres gradvis over en lengre tidsperiode. Agility er derimot en idrett med 
intens innsats over kort tid som krever raskt tilgjengelig energi. Ernærings-
behovene er dermed helt forskjellige.

Hva skiller disse to aktive Hva skiller disse to aktive Hva skiller disse to aktive Hva skiller disse to aktive Hva skiller disse to aktive 
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LIFESTYLE HEALTH NUTRITION
God helse uanstt livsstil

Bergens Selskaps- og Brukshundklubb
ønsker velkommen til

UTSTILLING, LYDIGHET OG VALPESHOW
BERGEN RACKETSENTER, BØNES 24. og 25. SEPT.  2016.

Påmelding:
Påmelding og betaling via www.nkk.no/Min_Side Pris: voksen kr. 375.-, valp kr. 250.- innen 22. august.
Manuell påmelding og betaling for hund/valp: voksen kr. 440.- og valp kr. 315.-. innen 22. august.
Påmelding med utsatt frist via www.nkk.no/Min Side innen 5. september: voksen kr. 475.- og valp kr. 350.-. F.o.m. 3. hund med 
samme eier (ikke valper) ½ avgift. Innbetalinger med betalingsdato senere enn påmeldingsfristen 3. sept. gir et tillegg på 50 %
av avgiften. BSBKs servicetelefon mellom kl. 19.00 - 22.00: 922 44 500.
Påmeldingsadresse:
B S B K, Postboks 6 Sandsli, 5861 Bergen. Kontonummer:  9521 66 45740
Utstillingen avholdes etter NKKs regler. Påmeldingen er økonomisk bindende. Husk gyldig vaksinasjonsattest!

Dommere lørdag 24/09:
Gruppe 2: Alle. Boxer, dvergschnauzere,
riesenschnauzer, schnauzere: Jo Schepers
(NL) Berner sennenhund, bullmastiff,
Leonberger, newfoundlandshund, 
pyreneerhund, st. Bernhardshund: Frode 
Jevne (N). Affenpinscher, bordeaux dogge, 
dansk-svensk gårdshund, dobermann,
dvergpinscher, engelsk bulldog,
engelsk mastiff, grand danois, rottweiler,: 
landseer, pinscher, hovawart, napoliansk 
mastiff, pyreneisk mastiff, shar pei + øvrige: 
Anita Whitmarsh (S)
Gruppe 6/4: Alle unntatt harehunder.
Dachs: Jo Schepers. Basset-rasene, 
dalmatiner, rhodesian ridgeback + øvrige: 
Anita Whitmarsh (S)
Gruppe 7: Bracco italiano, italiensk spinone, 
stabyhoun + øvrige: Joha Kares.(FIN)
Gruppe 8: Alle. Chesapeake-, curly coated-,
flat-coated-, golden-, labrador-, ns duck 
tolling- retrievere: Dan Ericsson (S). Kooiker-
hund, lagotto romagnolo, spansk vannhund:
Jo Schepers. Irsk vannspaniel, portugisisk 
vannhund, spaniels, Stabyhoun, wachtel-
hund, + øvrige: Joha Kares
Gruppe 10: Alle. Irsk ulvehund: Dan 
Ericsson. Øvrige: Jo Schepers.
Lydighet kl. I, II, III og Elite: Ann Christin Sjøtun.

Gruppedommere:
Gr. 2: Anita Whitmarsh
Gr. 4/6/7: Dan Ericsson.
Gr. 8: Dan Ericsson
Gr. 10: Jo Schepers
Beste oppdrettergr: Juha Kares
Beste avlsgruppe: Frode Jevne
Beste veteran: Dan Ericsson

Dommere søndag 25/09:
Gruppe 1: Alle unntatt border collie.
Australian shepherd, bearded collie, belgiske fårehunder, bouvier 
des flandres, briard, collie, hollandsk gjeterhund, schipperke, welsh 
corgies: Anita Whitmarsh. Hvit gjeterhund, old eng.sheepdog, 
puli, port.gjeterhund, pyr.gjeterhund: Dan Ericsson. Beauceron,
schãferhund, shetland sheepdog + øvrige: Jo Schepers..
Gruppe 3: Alle: Airedale, australsk, cesky, engelsk toy, fox 
glatthår, fox ruhår, irsk, jack russell, norfolk, norwich, sealyham, 
skye, welsh, west highland white, yorkshire: Joha Kares.
Bedlington, border, brasiliansk, bull, cairn, dandie dinmont, irish 
glen of imaal, irish soft c wheaten, japansk, kerry blue, lakeland, 
manchester, miniatyr bull, parson russell, silky, skotsk, tysk jakt,
staffordshire bull: Dan Ericsson.
Gruppe 5: Alle unntatt: Chow chow, jagende spisshunder, finsk og 
norrbotten spets. Alaskan malamute, grønlandshund, samojed: 
Joha Kares. Eurasier, kleinspitz, mittelspitz, pomeranian: Steven
Seymour.(GB) Keeshond: Jo Schepers. Akita, american akita, 
basenji, faraohund, finsk lapphund, islandsk fårehund, jap. 
spisshund, lapsk vallhund,  mexikansk nakenhund, norsk buhund,
norsk lundehund, podenco-rasene, siberian husky, shiba, svensk 
lapphund, volpino italiano, västgötaspets + øvrige: Anita 
Whitmarsh.
Gruppe 9: Alle. Chinese crested, papillon, phalene, russian toy 
terrier l/k, pudler: Jo Schepers. Boston terrier, griffons, petit 
brabancon: Steven Seymour. Lhasa apso, løwchen, tibetansk 
spaniel: Joha Kares. Mops: Anita Whitmarsh. Bichon frisé, 
bichon havanais, bolognese, chihuahua l/k, cotton de tulear, 
malteser, pekingeser, shih tzu, tibetansk terrier: Frode Jevne.
Cav. king charles spaniel, fransk bulldog, japanese chin, king 
charles spaniel, tjekkisk rottehund + øvrige: Dan Ericsson.

Gruppedommere:
Gr. 1: Jo Scheepers.    Gr. 3: Juha Kares
Gr. 5: Anita Whitmarsh. Gr. 9: Steven Seymour.
Beste avlssgr: Juha Kares Beste oppdrettergr: Frode Jevne
Beste valp in show: Juha Kares.
Beste veteran og BEST IN SHOW: Dan Ericsson.

Valpeshow: Det blir også arrangert valpeshow for alle raser. Det blir to klasser: 4-6 mnd. og 6-9 mnd.
Avgifter: se øverst.   Påmeldingsfrist som for utstillingen.

O B S ! Disse lokale raseklubbene har også utstilling i Bergen denne helgen, og det er dobbelutstilling for
Pomeranian, Retrievere, Schäferhund, Spaniels og Terriere.
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Fra årsmøtet 2016
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Etter 24 år i Utstillingsgruppen takket Vivi Waag av på årsmøtet. Her mottar 
hun blomster fra leder Lill Solberg med takk for lang og tro tjeneste. Foto 
Svein Lothe jr.
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Hvordan er dette med 
konkurranse lydighet 
og bullmastiff?

Arthur er min første bullmastiff.  
Han er to år nå, og en fantastisk 
hund på alle måter.  Bullmastiff har 
alltid vært en rase jeg har ønsket 
meg, og gleden var stor da jeg hentet 
Arthur hjem. Jeg hadde så man-
ge planer for denne lille klumpen 
av en valp! Da jeg leste om rasen, 
var trenbarhet et gjennomgående 
tema.  De gikk fort lei, var selvsten-
dig og sta og kunne være vanskelig 
å motivere. Jeg anså dette kun som 
en utfordring, og bestemte meg for at 
meg og Arthur, vi skulle drive med lp 
 (lydighetsprøve). 

Tekst Marie Klemetsen, foto Emilie Marhaug
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Jeg hadde også planer om at Arthur 
skulle bli sertifisert terapihund, da jeg 
har stor tro på bruk av dyreassistert 
terapi. Dette er fremdeles planen, det 
bare tar litt lengre tid enn først antatt.

Jeg begynte å trene hverdagslydighet 
med Arthur tidlig. Noe gikk kjempe
bra, andre ting gikk ekstremt dårlig. 
Jeg hadde «slipp» kommandoen på 
plass når han var 1011 uker, og den 
sitter enda. Han kommer dog fremde
les ikke alltid på innkalling når vi er 
ute på tur, men han stikker i hvert fall 
ikke av da.  Jeg hadde på forhånd be
stemt meg for å bruke kun lek og meg 
selv som belønning, ikke godbiter. Jeg 
innså fort at dette var tidenes dårlig
ste plan, særlig da Arthurs respons på 
innkalling var å løpe i motsatt ret
ning. Langt bort i motsatt retning. 

Vi begynte å trene lp når Arthur nær
met seg året. Nå hadde jeg introdusert 
godbiter, og Arthur gjør virkelig det 
meste her i verden for en tørrfôrkule.  
Så han var helt med, og jobbet kjem
pegodt. Han var dog en del tregere på 
innlæring enn eksempelvis en border 
collie og gikk ganske fort lei  så det 
var en tålmodighetsprøve til tider. 
I begynnelsen kunne vi ikke trene 
lengre enn noen minutter av gangen 
før han gikk lei. Trikset er å gi seg på 
topp i hver treningsøkt, og det var 
dessverre ikke alltid vi klarte. 

I et forsøkt på å motivere ham litt 
og belønne raskere introduserte jeg 
klikkertrening. Det var virkelig det 
som fikk Arthur med på lydighets
treningen. I en periode hadde vi det 
kjempegøy! Arthur tilbød atferd, han 
tenkte og funderte under trening og 
drev med problemløsning. Jeg var 
kjempefornøyd! Jeg var stolt over at 
en bullmastiff kunne være så super å 
trene lp med. 

Men, lp er en kravstor og pirke
te sport dominert av «hardbarka» 
bruksfolk med «hardbarka» kjappe 
brukshunder. Så, du føler deg litt mal
plassert når du kommer med et 67 ki
los beist, som ikke smeller, men sklir 
sakte, ned i dekk mens han stønner. 
Og ikke minst, sikler nok til å fyllet et 
badekar. Øvelsene er også lange, og 
kravet til presisjon og fart er høyt. Jeg 
merket at han begynte å bli lei av all 
pirkingen min på de forskjellige øvel
sene. Jeg ble også lei, og hadde ikke 
særlig lyst å starte i konkurranse, noe 
som var målet vårt med treningen.  I 
en periode var motivasjonen på bunn 
og vi sluttet å trene helt. 

Men, så introduserte en venninne 
meg for rallylydighet. Rally er en 
relativt ny sport i Norge og har mange 
likhetstrekk med lp. Imidlertid er 
øvelsene kortere, flere og det er lagt 
stor vekt på at det skal være gøy for 
både hund og handler. Sporten er en 
blanding mellom lp, agility og freesty
le. I konkurranse settes det sammen 
baner med utvalgte øvelser fra hver 
klasse, og man går banen før konkur
ranse på lik måte som i agility. Jeg be
stemte meg for å ta en titt, og innså at 
ved å ha trent lp kunne vi nesten alle 
øvelsene i klasse 1. Det var jo ytterst 
motiverende, så jeg bestemte meg for 
å gi denne sporten en sjanse. Og gjett 
om meg og Arthur fant vår sport! 
Arthur storkoser seg, og det gjør jeg 
også. Når Arthur skjønner at vi skal 
trene rally blir han skikkelig gira, og 
er gira gjennom hele treningen – for 
det meste. Når vi er ferdig å trene 

fortsetter han å tilby atferd i håp om 
at vi egentlig ikke er ferdig å trene 
likevel. 

Nå kan vi trene ganske lenge, og ofte. 
Vi kan gå en hel bane uten belønning, 
og begynner å bli konkurranseklar. 
Vi har funnet en fin gjeng vi trener 
sammen med, og koser oss med 

Fri ved fot er en grunnleggende øvelse i lydighet. 
 Arthur jobber her med god kontakt, slik det skal være.

Sitt gå rundt er en øvelse i rallylydighet hvor  hunden skal 
bli sittende mens fører går rundt hunden.

Arthur er lei og har gått i totalstreik på hundekurs, etter en liten hvil og noen 
 opp muntrende ord var han med igjen  om enn under noe tvil.
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trening. Selvfølgelig har vi dårlige 
dager der Arthur finner det mye mer 
interessant å snuse i gresset og mar
kere på enhver flekk fremfor å faktisk 
trene, og det er ikke den kjøttbit i 
verden som kan få ham til å fokusere. 
Og selvfølgelig vi ler vi godt når den 
berømte «saksbehandlingstiden» slår 
inn ved dekkkommando, og vi kan 
alle se at Arthur vurderer om han fak
tisk gidder dette, før han sakte sklir 
ned i dekk mens han produserer en 
tirade av sukke og stønnelyder. 

Manglende fokus og energi gjelder 
særlig når vi trener på nye steder eller 
sammen med nye hunder, så derfor er 
dette hovedfokus fremover. Jeg gleder 

meg til vi er konkurranseklar, selv om 
det nok vil ta litt tid. Jeg gleder meg 
til å vise frem hvor flink Arthur er, og 
ikke minst at det er fullt mulig å drive 
med lydighet med såkalte utradisjo
nelle raser!

Så for å oppsummere vil jeg under
streke at det er fullstendig mulig både 
å trene og konkurrere i lydighet med 
en bullmastiff. Det tar bare litt lengre 
tid enn med andre raser, og inne
bærer kanskje litt mer frustrasjon og 
uante mengder med tålmodighet. 

Men i min verden er det helt klart 
verdt det når vi får det til! 

BSBK 
holder  ulike  
kurs for  
hunde eiere 
Mange raser er representert, 
til v.: instruktør Grethe Olsen

 
 
 
 
 
 
 

    Spesialist i problematferd hos hunder og katter               
 

Er din hund eller katt redd eller har aggresjonsproblemer, eller 
andre adferds- og lydighetsvansker, kan vi hjelpe deg. 

 
Vi tilbyr individuelle konsultasjons- og treningstimer på 

treningsbanen, i våre lokaler på Myrbø Dyresenter eller på 
hjemmebesøk. 

 
Animal Therapy samarbeider tett med veterinærer hos Myrbø 

Dyreklinikk. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ta kontakt for en uforpliktende prat for å finne ut hvordan vi kan 
hjelpe akkurat deg og din hund eller katt. 

 
Animal Therapy: 

 
Mob: 45883919 

 
post@animaltherapy.no 

 
Les mer om våre tjenester her: www.animaltherapy.no 
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”Bråkebøtte” 
  på kurs

Fra venstre: Øystein Bruland og Iselin Salmo med  OLIVIA (Berner Sennen-
hund), kursleder Anne Karin Daae, Christian Revå med  DIPSY  (Kooiker) og 
Svein Lothe med  Hancock (Engelsk Setter).

Bildet tatt av Grethe Olsen, mens Svein Lothe jr har skrevet artikkelen.

Dette var mitt utgangspunkt da jeg meldte meg 
på passeringskurset BSBK arrangerte. 

Vi var bare tre ekvipasjer slik at instruktør Anne Karin 
Daae fikk god tid til hver og en.  Hancock, min nesten 
4 år gamle Engelsk Setter bråker, ikke aggressivt, 
men med mye lyd når han møter andre hunder. Det 
betyr ingenting om det er små hunder, valper, tisper, 
eller andre hannhunder. Dipsy og Olivia, de to andre 
 deltagerne var begge hyggelige hunder som også hadde 
sitt å stri med. Fellesnevneren for alle tre ekvipasjene 
synes å være usikkerhet.

Vi fikk alle trent med figuranter, andre rolige stødige 
hunder. Anne Karin veiledet oss fra sidelinjen, og med 
sakte tilnærming ble det klart at ”øving gjør mester”. 
Etter hvert ser vi at med riktig ”støtte” fra fører klarer 
vi å nærme oss figurantene uten at ”gamle synder” 
 vises.

På kursets siste dag, etter å ha travet Storetveit marken 
i samlet flokk på jakt etter figuranter og andre ut
fordringer, har vi gått en ganske normal tur med 3 
 hunder som oppfører seg hyggelig og greit side om 
side. Som bildet viser.

Vi har fått vist at med en aktiv holdning kan vi klare å 
få hundene våre tryggere. Vi må være bevisste på hva 
vi signaliserer til hundene, vi må gjøre hundene tryg
ge på at vi som fører kan lose dem trygt forbi andre 
 hunder og utfordringer.

Jeg takker Anne Karin for et flott kursopplegg, og for 
at hun følger oss opp med en ekstra kursdag i slutten 
av mai. 

Hancock og Svein
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Hilsen fra Bruksgruppen
Tekst og bilde av Ellis: Tone Hagerup

Kom mai du skjønne milde... Sommer 
på snarvisitt før nordavinden tok over 
og lagde det surt for oss, men mye fint 
turvær er det lell! Våren er en travel 
tid for de fleste, hager og husfasader 
skal stelles fine til 17. Mai. Bunad og 
annen finstas like så. Ikke alltid like 
lett å finne nok tid til alt; våre firben
te skal jo også ha sin tid med oss og 
heldigvis for det! Da blir man nødt 
til å ta pause fra arbeid og plikter og 
du verden så godt det er for kroppen 
å komme seg ut i skog og mark. Fin 
påfyll av energi .

Flere hundesportgrener går nå inn 
i høysesong, formen skal spisses og 
som vanlig kan man føle at det plut
selig ikke ble nok tid til alt man så 
gjerne ville ha på plass.
Det er en travel tid for BSBK også. 
Det største arrangementet for Bruks
hundgruppen, NBF brukshundprøver, 
gikk av stabelen 1617. April. Til
sammen 10 deltagere i spor og run
dering, været var fantastisk. Det var 
litt utfordrende å arrangere A spor, 
men mange gode hjelpere sørget for 
at prøvene gikk som smurt. Dommere 
denne gang var Audun Gudbrand
stuen og Alf Skaar.

Neste arrangement er LP  prøven 
8. juni som også er Klubbmester
skap. Dommer her blir Ann Christin 
Sjøtun.

Sporcup’en 2016 er igang. Helga og 
Gerd har kontrollen. Utrolig godt 
oppmøte første gang, hele 15 hunder 

i klasse 1 og 4 i klasse 2. Et populært 
tiltak! Neste gang er 14. Juni.

Vår er også kurstid. Fra mars til som
meren har vi grunnkurs,valpekurs, 
nybegynnerkurs i felt,spor og runde
ring. Nytt denne våren var ett kurs i 
apportering og ett i passering. Takk til 
våre instruktører som utrettelig stiller 
opp.

Ellinor Antonsen kom tilbake i april, 
denne gang med kurs i feltsøk. Meget 
inspirerende, nå skal det bli gøy å tre
ne felt,både for hund og eier! Les hva 
Birgit har skrevet om kurset.

Etter valget i mars har Birgit Midtbust 
og Erika Af Geierstam kommet inn i 
Brukshundgruppen . Vi ønsker dem 
velkomne. Begge er aktive innenfor 
brukshundsport, Birgit med sin schæ
fer og Erika med schæfer og boxer. 
Samtidig takker vi Helga Buvik og 
Dorothea Halvorsen som nå går ut.

Før vi tar sommerferie blir det som 
vanlig avslutning for lydighetstre
ningen. Tid og sted vil bli kunngjort 
på Facebook . Det er også vår infor
masjonskanal for brukstreninger og 
annet vi ønsker å formidle.

Brukshundgruppen ønsker alle en 
fin vår og god sommer sammen de 
firbente. Ikke glem at det kan bli svært 
varmt i bilen når solen står på!

Med hilsen fra Brukshundgruppen 
ved Tone Hagerup
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KURS I FELTSØK MED ELLINOR ANTONSEN 

Feltsøk er en øvelse hvor hunden på hundeførers kommando skal løpe ut i et 
nærmere bestemt område (alltid 50 meter langt, og mellom 20 og 50 meter 
bredt) og søke etter gjenstander (lommebøker, hansker etc.) som er plassert 
ut i området. Ved funn av gjenstand skal gjenstanden apporteres (plukkes opp 
av hunden, bringes inn til hundefører og avleveres til hundefører på 
hundeførers kommando).  

Helgen 22. til 24. april deltok jeg 
på kurs i feltsøk arrangert av 
BSBK. Instruktør for kurset var 
Ellinor Antonsen, som atter en 
gang hadde ta t t tu ren f ra 
Trondheim for å veilede oss 
bruksinteresserte vestlendinger. 
Jeg har tidligere vært på kurs med 
Ellinor (brukslydighetskurset i regi 
a v B S B K i h ø s t ) o g 
forventningene til læringsutbyttet 
var derfor store i forkant.  

Med på kurset hadde jeg Gemini, 
en schæfer hannhund på 1 ½ år 
som er godt i gang med NBF 
grenene, men svært langt fra 
ferdig skolert. Som hundefører er 
jeg like fersk som hunden i 
brukshundsporten; mitt første 
møte med brukshundsporten var i 
fjor sommer.  

Selv om jeg er fersk har jeg rukket 
å være med på en del kurs, og 
jeg er bedt om å skrive noen linjer 
om hvordan det var å delta på 
kurset og hvordan det er å delta 
på kurs generelt. 

For at et kurs skal bli vellykket,  er 
man selvfølgelig avhengig av en 
dyktig instruktør. Allerede i forkant 
var det åpenbart at dette kriteriet 
ville bli innfridd. Ellinor er en oase 
av kunnskap både når det gjelder 
det tekniske ved øvelsene og når 
det gjelder å "lese" hund. I tillegg 
er hun svært  

p e d a g o g i s k i m å t e n h u n 
kommuniserer på til deltakerne, 
tilbakemeldingene gis på en så 
banal og ukomplisert måte at det 
er umulig å misforstå hva hunden 
har misforstått og hva man selv 
har gjort feil. I tillegg glemmer hun 
aldri å gi beskjed om det man 
faktisk har gjort riktig – hvilket 
også er viktig, det er jo ikke bare 
de dårlige tilbakemeldingene man 
tar lærdom av. 

Etter noen kurs har jeg konkludert 
med at det er svært viktig for 
læringsutbyttet at man i forkant 
reflekterer selv over hva man 
ønsker å bli bedre på. På det 
nivået vi er nå, kan man ikke 
velge alt, man må velge seg ut 
noen delmomenter som man 
ønsker å forbedre. For oss var vår 
største utfordring at Geminis 
s ø k s l y s t " d a b b e t " n o e a v 
etterhvert. I tillegg er han en 
u b e s t r i d t m e s t e r a v 
"seiersparader" – når han har 
funnet en gjenstand så skal han 
gjerne via alle tilskuerne for å vise 
hva han har funnet før han 
k o m m e r b o r t t i l m e g f o r 
avlevering.  

Første økt i skogen startet med at 
jeg fikk i oppgave å utføre et 
feltsøk slik jeg normalt ville gjort 
det på trening. Etterpå evaluerte 
vi hvordan økten var gått; og da 
særlig for de "problemene" jeg 
hadde identifisert i forkant. Som 

KURS I FELTSØK 
MED ELLINOR ANTONSEN
Tekst og foto: Birgit Midtbust
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tidligere hadde søkslysten dabbet 
av etter et par sendinger og 
"seiersrundene" var fortsatt i 
høyeste grad intakte. I de 
påfølgende øktene var det på tide 
å ta tak i "problemene". Disse ble 
håndtert ved at vi la totalt om på 
metoden før treningsøkten; vi tok i 
bruk flere felt (områder) enn ett, 
reduserte antallet gjenstander i 
hvert av feltene og kjørte mye 
p å v i r k n i n g p å G e m i n i . 
Gjenstandene ble bokstavelig talt 
kastet rundt omkring i feltet og 
Gemini var hellig overbevist om at 
feltet var teppebombet med 
gjenstander. Resultatet så man 
allerede i første sending: Vipps så 
var det full spiker i søket igjen og 
før kurset var ferdig holdt 
interessen seg oppe gjennom alle 
s e n d i n g e n e v e d g j e n t a t t e 
påvirkninger i flere felt. Også 
"seiersrundene" fikk vi nesten helt 
bukt med i løpet av helgen; i 
stedet for å belønne med ballen 
som Gemini elsker over alt på jord 
gikk vi over til å belønne med kos 
og godbiter – kom hit til "mor" så 
skal vi to ha det kjekt i lag. Etter at 
hele økten var ferdig, fikk Gemini 
derimot ballen og fikk stolt løpe 
rund t b l an t de l t ake rne på 
seiersparade og få skryt over hvor 
flink han hadde vært.  

En annen ting som jeg har lært av 
å delta på kurs er nytten av at 
andre ekvipasjer er med på 
kurset. Det jeg ofte lærer aller 
mest av er observasjon av de 
andre ekvipasjene og refleksjon 
over de tilbakemeldinger de får. 
Når man selv er "i ilden" er man 
ofte så fokusert på hunden og seg 
selv at det er vanskelig å samtidig 
skulle registrere eksakt hva man 
gjør og attpåtil ta til seg alle 
tilbakemeldingene som gis. En av 
de andre ekvipasjene hadde de 
samme utfordringene som Gemini 
og meg i forhold til å ha fullt fokus 

på å komme inn til hundefører for 
avlevering. Rådene den andre 
e k v i p a s j e n f i k k f o r d e t t e 
"problemet" kan jeg dra direkte 
nytte av selv da grunnproblemet 
er det samme, selv om det 
utfoldet seg på forskjellige måter 
(den andre hunden ville sjekke ut 
resten av feltet, mens Gemini ville 
sjekke ut tilskuerne). Gjennom 
observasjon får man også tips til 
hvordan man bør legge opp 
treningen, alt etter hva man 
ønsker å forbedre. Ved øktene til 
av en av de andre ekvipasjene 
fikk jeg tips til metoder for å 
f o r b e d r e h u n d e n s 
gjenstandsinteresse, både ute i 
feltet (f.eks. ved å skape ekstra 
fert – menneskelukt – i området 
gjenstandene plasseres) og 
utenfor feltet (bl.a. ved "kor vart 
det ta'n - leken» som den 
angivelig heter på trøndersk). En 
av ekvipasjene var en erfaren 
ekvipasje, hvor både hund og 
hundefører er svært erfaren og 
observasjon av dem og de 
t i lbakemeldinger de f ikk vi l 
garantert gi meg mange gode 
forslag til hva jeg kan jobbe videre 
med når Gemini og jeg har 
kommet lengre med treningen og 
feltsøket skal generaliseres. 

Det siste og kanskje aller viktigste 
jeg har lært av å være med på 
kurs (og hvor jeg til stadighet 
feiler…) er hvor viktig det er å 
legge en plan for hvordan man 
skal huske alt det man har lært for 
derved å kunne bruke det videre i 
treningen. Skriv det alltid ned, om 
enn bare i stikkordsform. Og ikke 
minst; ta med deg det du har lært 
ut i praktisk trening igjen raskt. 
Om det er mulig så fortsett gjerne 
å trene sammen med de andre 
kursdeltakerne – så kan de minne 
deg på det når du glemmer alt du 
har lært på kurset.  
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Å delta på kurs er veldig givende. 
Man får veiledning tilpasset seg 
selv og sin hund, og gode råd for 
å unngå at hunden misforstår hva 
man ønsker at den skal gjøre 
også i fortsettelsen. I tillegg får 
man en bekreftelse på det man 
gjør riktig – slik at man vet man 
kan fortsette med det også i det 
videre arbeidet. Og ikke minst så 
har man det svært hyggelig. Selv 
om det snødde (!) og var kaldt 
lørdag så var det god stemning 
hele helgen gjennom og alle 
deltakerne var flink i å engasjere 
s e g b å d e i h v e r a n d r e o g 
hverandres hunder.  

Tusen takk til Tone og Ellis, Marit 
og Sky, Johnny og Hero og Hilde 
og Gira, og ikke minst til min egen 
Gemini og fantastiske Ellinor for 
en umåtelig spennende og lærerik 
helg.  

Birgit Midtbust

NBF - PRØVER 2016

BSBK arrangerte NBF -prøver i spor og rundering alle klasser 16. -17.april. Dommere var Audun 
Gudbrandstuen i rundering og Alf Skaar i spor.

Lørdag var det oppmøte på Kokstad hvor 5 ekvipasjer deltok, fordelt på klasse A ,B og D.  Felt og 
rundering i strålende vær. Søndagens spor og felt foregikk i Hordnesskogen. Her var det deltagere 
i alle klasser, 5 påmeldte ekvipasjer, men en trakk seg fra klasse A. Vi fikk bruke 
Schæferhundklubbens bane på Grimseid til lydigheten begge dager og det fine været gjorde det 
behagelig for både deltagere og tilskuere.  Vi gratulerer Vibecke Carlsson og Ty med opprykk til 
klasse C i rundering. Mange gode enkeltøvelser å se og flere ekvipasjer fikk godkjent. 

RUNDERING

SPOR

 klasse A :

Vargfjellets Kenza Schæferhund 506,5p Godkjent

Anjolis De Tiko Schæferhund 260,5p

 klasse B :

Iliadens Eresos Labrador retriever 452p Godkjent

klasse D :

Ty Border Collie 568 p  Godkjent og opprykk

Cichlas Nossa Belgisk fårehund 106p

klasse A

Anjolis De Tiko Schæferhund Brutt

Klasse B

Iliadens Eresos Labrador retriever 232,5p

klasse C

Vangteigens Eloke Schæferhund 497p godkjent

klasse D

Skogsjentas Betty Blue Australian 319,5p
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Bilder fra 
NBF - PRØVER 2016

BSBK arrangerte NBF prøver 
i spor og rundering alle klasser 
16. 17.april. 

Dommere var Audun 
 Gudbrandstuen (nederst t.h.)  i 
rundering og Alf Skaar (nederst 
t.v.) i spor.
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En trivelig hundehelg på kurs i feltsøk startet fredag med litt 
teori. Vi var 6  deltagere, hundene var av forskjellige raser og 
blandingshunder, med alder fra 110 år.

Altså var vi en gjeng ekvipasjer med forskjellig ståsted og erfa
ring som reiste ut i skogen lørdag morgen. Bergens været viste 
seg denne dagen ikke fra sin beste side, men hva gjør vel det 
når man har det gøy med sin beste venn.

Dagen startet med å gjøre klart feltet for søk. Deretter ble en og 
en hund tatt ut for å forsøke seg. En annen deltager la ut gjen
stander som hunden skulle ut å hente, og resten var til stede og 
observerte. Utrolig lærerikt å se på andre som trener.

Med helt individuelt tilpasset instruering for hver enkelt 
ekvipasje, lyktes alle med noe ut i fra dens ståsted og hundene 
gikk fra feltet med en gøy  erfaring og hadde noe mer forvent
ning når andre runde kom.

Søndag kom med bedre vær, og forventningsfulle hunder som 
ville jobbe. Et nytt felt ble gjort klar i nytt område. Alle ekvipas
jene hadde fremgang og koste seg i skogen. Kurset ble avsluttet 
med gjennomgang av hver ekvipasje  og hver enkelt fikk tips og 
råd til videre trening.

Nå gleder vi oss til å enkelt legge inn korte treningsøkter når vi 
går tur i skogen, og få en ekstra trøtt hund med hjem.

Takk til alle deltager på kurset og instruktør Grethe  for en 
sosial og hyggelig helg.Enda en gang leverer BSBK et lærerikt 
og inspirerende kurs med dyktig instruktør.

EN SUPER 
HUNDEHELG
Tekst og bilde: Yvonne Endresen og Siri Hjørnevik
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•  Poliklinikk • Laserbehandling
•  Digitalrøntken • Kirurgi
•  Tannbehandling • Ultralyd
•  Laboratorium • Rehabilitering etter  
 operasjon eller skade
• Hundemassasje

Vår veterinær Hege Thorsen er NVH  
sertifisert terapeut i fysioterapi
og rehabilitering av hund og katt.
Vår hundemassør og klinikkassistent 
Connie Pettersson er og NMBU
sertifisert terapeut i fysioterapi og  
rehabilitering.

Kontakt oss for priser og 
behandlingstilbud.

VI TILBYR
REHABILITERING

AV HUND OG KATT

www.trollvet.no

-Fysioterapi
-Laser
-Massasje
-Stretching
-Balansebrett
-Kavaletter
-Kostholdsrådgivning
-TENS
-Varme/kuldebehandling

ÅPNINGSTIDER:
Man-fredag kl. 14.00 - 21.00
Tirsdager, kun timebestilling
Lørdag kl. 14.00 - 17.00

Tlf. 56 15 62 40
www.trollvet.no
trollvet@gmail.com

Holmedalen 2B
Kleppestø

Følg oss på
Facebook

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  og telefonnummer til:

KOBBELET - BSBK
Boks 6 Sandsli, 5861 BERGEN, 

ePost: kobbelet@bsbk.no

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

BERNER SENNENHUND
 EMMA TUNET
 Linda og Jan Kåre Rongved Brunsvik
 lrongved@yahoo.no
 Øvre Mjelde, Kalvtræet, 5286 Haus 
 TLF.: 97754543

BICHON FRISÉ
ZOJOMA

 Jorunn Gjøen
 kennel.zojoma@gmail.com
 Gjøn, 5640 EIKELANDSOSEN
 Tlf: 926 84 778
 
BICHON HAVANAIS 
 XUXA
 Siren Næs
 siren@xuxa.no
 Bendixensvei 22, 5063 Bergen
 Tlf.: 905 88 781 
 

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

BOSTON TERRIER
 BONTLABO
 Eirin Helen Nese
 tellevik@hotmail.no
 Glasskaret 43, 5106 ØVRE ERVIK
 Tlf.: 456 96 999

BULLMASTIFF
 RAINBULL

Lill og Malvin Solberg 
malvinsolberg@gmail.com 
Grimseiddaalen 90, 5239 RÅDAL 
Tlf: 902 05 374 

COCKER SPANIEL
 LOVE ACTUALLY
 Elin Tengs 
 eliten@live.no
 Haukedalsbotn 131, 5119 ULSET
 Tlf.: 486 01 050
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COLLIE LANGHÅRET
 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
 torbhi@online.no
 Espelandsveien 178
 5258 BLOMSTERDALEN
 Tlf.: 55 22 71 79

DACHSHUND LANGHÅRET
 PETLAN
 Connie Petterson
 connie.e.petterson@gmail.com
 Foldnesvegen 220, 5353 STRAUME
 Tlf.: 56 32 36 02
 
DOBERMAN
 UNIQUESTAR
 Alf Skaar og Siri Ann Farestvedt
 uniquestar@c2i.net
 Grønnestølsveien 33, 5073 BERGEN
 Tlf.: 412 16 225

DVERGSCHNAUZER SORT/SILVER
 HJELLEUREN’S
 Elsebeth Ellingsen 
 elsebeth.ellingsen@online.no
 Hjelleveien 62 A, 5200 OS 
 Tlf: 56 57 63 69

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

ENGELSK BULLDOG
 BONTLABO
 Eirin Helen Nese
 tellevik@hotmail.no
 Glasskaret 43, 5106 ØVRE ERVIK
 Tlf.: 456 96 999

FINSK LAPPHUND
OleHåkon Sælen 
hakon.saelen.@veidekke.no
Mobergslien 76, 5200 Os 
Tlf: 932 14 735

GOLDEN RETRIEVER 
 SEKRETGARDEN
 Laila Bratland 
 secretg@online.no
 Postboks 247 Nesttun, 5853 BERGEN
 Tlf.: 913 07 070
 
GRAND DANOIS
 NORDIC GIANT
 Lisbeth Sørflaten Høgmo 
 kjelis@tele2.no
 Sollia 22,  5200 OS
 Tlf: 40872587

 VESTLED
 Jorunn Mykland
 jorumi@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
 annehagebo58@gmail.com
 Litleåsveien 100, 5132 NYBORG
 Tlf.: 413 24 442

GROENENDAEL
 ASKVIÓR
 Vigdis og Nils Johannessen
 vj@graceland.nu
 Åslia 6, 5306 ERDAL
 Tlf.: 56 14 05 81
  
IRSK ULVEHUND
 BALLYGRAN
 Anne Mette Mikkelsen
 wolfhound@ballygran.com
 Mons Slettens veg 21
 5265 YTRE ARNA
 Tlf.: 920 22 386
   
LABRADOR RETRIEVER
 CIBORIA
 Ina Bilberg og Freddy Bjørndal
 Asiren@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 W Mjelde og Anne Mjelde Myhr

ew.mjelde@gmail.com
Tyriveien 40 
5104 EIDSVÅG I ÅSANE 
Tlf: 55 95 15 04

LHASA APSO
 SINGTUK
 Gro Mandt
 Øyjordslien 14, 5035 BERGEN
 Tlf.: 55 95 12 41
 
NEWFOUNDLANDSHUND
 FERRYLAND
 Irene og Jonny Donné
 irene@ferryland.no
 Hamreveien 65, 5229 KALANDSEIDET
 Tlf.: 55 12 66 99

 TESSMIRA
 Kirsten Stensund 
 post@tessmina.com
 Vallalia 44, 5227 NESTTUN
 Tlf: 55 10 43 43
 
NOVA SCOTIA D. T. RETRIEVER
 LILLEHUSET
 Åseline og Liv Margrethe Hudson
 lillehuset@gmail.com
 Øvre Kråkenes 91, 5152 BØNES 
 Tlf.: 990 05 646

 TOLLERJENTENE’S
 KarenAnne Stordalen
 karen@havheksen.no
 Katlavika 15, 5177 BJORØYHAMN
 Tlf.: 915 91 119

POMERANIAN
 VESTVARDEN
 Karen Vetaas & Helge Aasmul
 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
 LAPOTARJA
 Wenche Berntsen
 kjebe4@online.no 
 Mabbursvegen 13, 5353 STRAUME
 Tlf.: 56 33 00 41
 
SANKT BERNHARDSHUND 
 SAINT WEST
 Katarina Elin Helland Andersen
 katta_anne@hotmail.com
 Gamle Skulevegen 110, 5310 HAUG  
 LANDSHELLA
 Tlf.: 980 58 157

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

 RUSTØLS
 Tom Stølen 
 tom_stolen@hotmail.com
 Florvågvegen 128, 5305 FLORVÅG 
 Tlf 924 77 788 

 VESTVARDEN
 Karen Vetaas & Helge Aasmul
 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

SEALYHAM TERRIER
 SEALY WEST
 Vivi Waag
 vivi@sealywest.net
 Postboks 6 Sandsli, 5861 BERGEN
 Tlf.: 986 39 600

SHETLAND SHEEPDOG
 ASKVIÓR
 Vigdis og Nils Johannessen
 vj@graceland.nu
 Åslia 6, 5306 ERDAL
 Tlf.: 56 14 05 81
 
SHIBA
 ENERHAUGEN
 Jorunn Kvalheim og Christen Lang
 chrlan@online.no
  Sandviksveien 173, 5035 BERGEN
 Tlf.: 909 81 295 / 909 68 848
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SHIBATROLL 
Gullborg og Eirik Knudsen og Birte 
Blomli 
info@shibatroll.com 
Østre Hopsvei 16, 5232 PARADIS 
Tlf.: 928 59 411 

SKOTSK HJORTEHUND
 ST.FINNIAN
 Ane Lid Lerheim
 ane@lerheim.no 
 Troldhaugveien 31, 5232 PARADIS
 Tlf.: 55 91 17 50

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

  

ZOJOMA
 Jorunn Gjøen
 kennel.zojoma@gmail.com
 Gjøn, 5640 EIKELANDSOSEN
 Tlf: 926 84 778

WHIPPET
 BALLYGRAN
 Anne Mette Mikkelsen
 wolfhound@ballygran.com
 Mons Slettens veg 21
 5265 YTRE ARNA
 Tlf.: 920 22 386

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

AKTIV HUND
Har det oppstått utfordringer i hundeholdet som du synes er vanskelig å 

håndtere? 
Har du en hund som: 

• bjeffer, vokter
• er usikker og redd
• drar i båndet, ikke kan gå pent og rolig forbi andre hunder på tur
• utagerer mot mennesker og/eller dyr?

Ønsker du forandring, og en bedre relasjon mellom deg og hunden? 
Vi hjelper deg på veien mot å bli en tryggere og mer rettferdig hundeeier. 

Med 20 års erfaring har vi den kunnskapen og kompetansen som skal til for at du 
skal nå dine mål. 

Besøk vår hjemmeside www.aktivhund.no om du ønsker å lese mer. 

Stemningsbilde fra vårens feltkurs



- 37 - - 36 - 

Nye medlemmerNYE MEDLEMMER  I BSBK. 
 
   

KEVIN ALAN GLOVER 5218 NORDSTRØNO 

HEGE KJELLEVOLD AUSTGULEN 5145 FYLLINGSDALEN 

SIGNE DALLAND 5134 FLAKTVEIT 

SYNNØVE SØRENSEN 5148 FYLLINGSDALEN 

LISBETH LARM 5243 FANA 

TURID BOLD DAAE 5143 FYLLINGSDALEN 

INGVILD SANDVEN 5229 KALANDSEIDET 

KARNA AUD B. DANIELSEN 5146 FYLLINGSDALEN 

SIRI ØKLAND 5010 BERGEN 

SYNNØVE INA GLINJE 5217 HAGAVIK 

SUSANNE I. HANSEN 5118 ULSET 

MARIUS SLEIPNES 5283 FOTLANDSVÅG 

MAY HELENE RØKKE 5121 ULSET 

HELEN OPHEIM FANEBUST 5725 VAKSDAL 

GUNNAR MINDESTRØMMEN 5174 MATHOPEN 

CATHRINE H. BERENTSEN 5225 NESTTUN 

ROY HELGE ANGELVIK 5099 BERGEN 

ANNE LØNØY 5052 BERGEN 

HELGE VINDENES 5114 TERTNES 

SOFIE BYRKJEFLOT 5208 OS 

KATRINA HANSEN KVÅLE 5063 BERGEN 

Medlemmer på BSBKkurs. Foto Grethe Olsen.

www.buddy.noFølg 
oss på

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!

Buddy Arken Buddy Askøy Buddy Vestkanten 
Åsane Storsenter Askøy Senter Vestkanten Senter 
Tlf. 55 18 84 80 Tlf. 55 01 65 79 Tlf. 55 93 10 40 
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HOVEDSTYRET 2015   Fast tel. / Mobil tel. 

Leder:  
Nestleder: 
Kasserer:                      
Styremedlem:   
Styremedlem:   
Repr. Utstillingsgruppen: 
Repr. Brukshundgruppen: 

Lill Betty Solberg. 
Arne Johan Aastvedt 
Edgar Waag  
Svein Lothe jr. 
Gro M. Alendal 
Anne Mette Mikkelsen 
Tone Hagerup 

904 15 915 
55 18 10 24 / 452 42 383 
55 22 92 00 / 922 44 500 
55 13 62 04 / 934 35 900 

915 16 911 
920 22 386  
906 79 735 

 BRUKSHUNDGRUPPEN 2015     

Gruppeleder:        
Medlem:       
Medlem:  
Medlem:      
Medlem:  

Tone Hagerup 
Gjertrud Hansen 
Anette Matland 
Birgit Midtbust 
Erika Af Geijerstam 

906 79 735 
911 47 427 
922 10 934 
482 77 421 
472 68 561 

UTSTILLINGSGRUPPEN 2015     

Gruppeleder: 
Møtesekretær:  
Dommeransvarlig:      
Medlem:   
Medlem:          

Anne Mette Mikkelsen 
Cecilie Schleer 
Siren Næs 
Katarina Andersen 
Kirsten Stensund 

920 22 386 
  55 91 36 55 / 472 71 549 

55 28 19 83 / 905 88 781 
472 94 433 
412 49 151 

REVISJON 2016     

Medlem: 
Medlem:          
Varamedlem:            

Connie Petterson 
Liv M. Aastvedt 
Olav Henrik Vik 

900 77 065 
55 18 10 24 /995 65  072  
55 99 09 46 / 913 49 086 

VALGKOMITÉ 2017     

Medlem: 
Medlem:                            
Medlem: 
Varamedlem: 

Vigdis Johannessen (leder) 
Marianne Kalvenes 
Laila Dahle 
Elen Øye 

484 90 236 
994 66 276 

 450 01 084 
55 29 34 64 / 911 73 235 

KOBBELET 2016     

Redaktør: Jon Wagtskjold 908 61 265 

 

Medlemskontingent BSBK 2016 BSBKs bankforbindelse 

Medlem                 kr. 440,-  
Familiemedlem    kr.   50,- 

 
BSBKs driftskonto: 
Brukshundgruppen: 

 
9521 66 45740  
9521 66 45627   

 
Obs: Medlemskontingent kan kun betales ved tilsendt giro fra  

Norsk Kennel Klub sin Medlemsservice, eller fra «Min side» på www.nkk.no   

 

BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB 
POSTBOKS 6 - SANDSLI 5861 BERGEN – Tel: 55 13 05 00 

http://www.bsbk.no    e-post: post@bsbk.no 

S
A

N
®
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Lill-Ann Morgan
Tlf.  994 88 022
post@hundeparadiset.no
www.hundeparadiset.no

Kurs og privattimer

Registrer deg her!Forhandler av organisk hundefôr og 
tilskuddsprodukter til hund og katt. 

Adferdsspesialist

Man - lør: 10-20 (16)



RETURADRESSE:
BSBK
Postboks 6 Sandsli, 5861 Bergen
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	  HUNDEPENSJONAT	   HUNDESKOLE	   TRENINGSHALL	  
	  
MEDLEMSKAP	  I	  FJELLANGER.	  
Du	  kan	  tegne	  deg	  som	  medlem	  
og	  få	  en	  rekke	  fordeler:	  
 
Pensjonat:	  10%	  på	  opphold	  
utenom	  sesong.	  Prioritert	  
dersom	  venteliste	  for	  opphold.	  
	  

	  
Hundeskole:	  Reduserte	  priser	  
på	  utvalgte	  seminarer	  og	  kurs	  
og	  drop-‐in	  treninger.	  
	  
Gratis	  deltagelse	  som	  
observatør	  på	  enkelte	  kurs	  og	  
seminarer.	  	  

	  
Fjellangerhallen:	  	  Reduserte	  
timepriser	  -‐	  5	  medlemmer	  kan	  
trene	  sammen	  på	  en	  timepris.	  
	  
Info/innmelding:	  
Tlf:	  56	  30	  02	  79	  
Epost:	  silke@fjellanger.net	  

	  
	  

www.fjellanger.net	  	  -‐	  Tlf.	  56	  30	  02	  79/456	  114	  61	  


