
 

 

MEDLEMSBLAD FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB 

Nr 1-2005 24 ÅRGANG 
 



- 2 - 
 

 

KOBBELET 

er BSBKs medlemsblad 

Bladet sendes ut til medlemmene i BSBK 4 

ganger i året. 

Redaktøren mottar gjerne stoff for 

publisering i bladet. Mottatt stoff 

publiseres i samsvar med tidsfristene for 

levering til redaksjonen. Innlegg og artikler 

kan leveres som PC-filer eller på papir- 

format. 

PC-filer bør være i RTF eller Word-format. 

Papirformatet må være A4 og sendes 

ubrettet til redaksjonen. Benytt gjerne 

skrifttypen Times New Roman – 12 pkt i 

artikkelen. Digitalbilder må leveres i høy 

oppløsning (min 200 dpi). Send oss bildene 

i stor størrelse. 

Stoff kan sendes som eMail-vedlegg til 

redaktøren på adressen 

kobbelet@bsbk.org 

eller på diskett eller papirformat til 

redaksjonens adresse hos hos klubben: 

BSBK Kobbelet, Boks 6 Sandsli, 

5861 Bergen 

 

 
Neste nummer sendes ut 

Ca 29 mai 2005 

Redaktørens hjørne 

 
Første utgave av Kobbelet i 2005 er klart! 

Denne gangen øker vi innholdet med det 

redaktøren helst vil formidle: stoff fra 

medlemmene om hva hundehold er for hver 

og en av oss, annonseringer av det brede 

klubbtilbudet vi har og ikke minst artikler 

om bakgrunnen for aktivitetene. 

Du kan lese fine historier om forholdet hund 

menneske fra Gro Mandt og Jan Fenne, 

mens Christen Lang gir oss et 

grunnleggende innblikk i tankesett bak 

hundeutstillinger – og en del gode tips på 

veien. Ann Christin Sjøtun og Espen 

Børresen gir bakgrunnsinnsikt i 

grunnleggende bruksdisipliner lydighet, felt, 

spor og rundering. 

8. mars arrangeres BSBKs årsmøtet i 

Nymark grendahus. Sakspapirene til 

årsmøtet for 2005 finner du i denne 

utgaven. Få også med deg politiets foredrag 

om hundepatruljen i Bergen, garantert 

interessant innlegg om tjenestehunder! 

BSBK er en hundeklubb som favner vidt 

over raser og aktiviteter. Kobbelet skal 

avspeile dette, så redaktøren er avhengig av 

innlegg fra medlemmene. Lange innlegg, 

korte artikler, med eller uten bilder mottas 

med takk! 

Så sees vi på årsmøtet! 

Frist for innlevering av stoff 

er 7 mai 2005 til redaktøren 

 
 

Av innholdet 

Lederen har ordet 

Benkekjeks 

Glede 

Red. 
 

Forsidebilde fra neseprøve i lydighetsringen hvor 
Vicky plukker rett pinne – helt sånn uten videre. 
Bilde tatt av Nils Kvamsdal fra avisen Hordaland. 

Gjengitt med tillatelse 
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VELKOMMEN TIL 

MYRBØ DYRESENTER 

ALT PÅ ET 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 - Byens store utvalg i fôr og utstyr 

- Vet. Gisela Kruse, Ina Nilsen, A.K. Milde til hund og katt 

- Øyelysing - Rikt utvalg i hundebur 

- Bein- og leddkirurgi - Hunde- og kattepensjonat 

- Pleie av syke dyr - Kurslokale 

- Homeopati + akupunktur - Treningsbane 

- godkjent spesialvakt smådyr - Variert kurstilbud 
 

Klinikkens tjenester kan også utføres under opphold på pensjonatet ! 

55 24 21 44 55 24 00 98 
Mandag til fredag 10-19 Mandag til fredag 10-20 

Lørdag 10-14 Lørdag 10-19 

Søndag 17-19 

Neset 56-60 , 5267 Espeland , www.myrbo.no 

http://www.myrbo.no/
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Lederen har ordet 

 

 
Kjære medlemmer! 

 
Vi er igjen kommet til et nytt år, og jeg vil først 

benytte anledningen til å ønske godt nytt år til 

to- og firbente venner med takk for det gamle. 

Årsmøtet står for døren, og styret har også 

denne gang kombinert årsmøte med vanlig 

medlemsmøte. Vi ville gjerne tilby noe spesielt 

til medlemmene som møter frem, og gleder oss 

til å høre representanter fra politiets 

hundepatrulje fortelle om sine opplevelser. 

Andre aktiviteter fremover som er verdt å nevne 

er NKK’s utstilling på Bønes helgen 2. og 3. 

april, vi som vanlig er vi teknisk arrangør, dvs. vi har ansvar for å skaffe 

personell til de fleste oppgaver som skal løses, unntatt dommere og 

ringsekretærer. Vil du være med og hjelpe til, så meld fra til 

utstillingsgruppen. 

Brukshundgruppen er stadig aktiv med tilbud til medlemmene, vi anbefaler 

dere å ta en titt på hjemmesidene våre på internett (www.bsbk.org)! 

På NKK’s Representantskapsmøte i april vil det bli lagt frem forslag til lover 

for den nye organisasjonen. Dette blir ”overordnede regler” som alle 

medlemmer og klubber plikter å overholde – vi vil senere komme tilbake med 

orientering om de endringer disse vil medføre for vår egen klubb. 

Vel møtt på årsmøtet / medlemsmøtet 9. mars! 

 
Med vennlig hilsen 

Torunn Urheim 

Leder 
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BENKEKJEKS 
Av Gro Mandt 

 

Vi har valgt en litt lengre rute enn 

vanlig for kveldsturen, Mischa og jeg. 

Lav februarsol lager lange skygger 

bortetter stien og gylder fjellsida tvers 

over fjorden. Mischa - som er en 13 år 

gammel, svartpelset Lhasa - støvsuger 

grøfta for duftmyldret som varsler at 

våren er i kjømda. Ved en murkant gir 

han seg god tid for å få med seg alle de 

notisene andre hanhunder har 

latt etter seg på denne 

hundeslektas veggavis. 

 
Med ett løfter han hodet - noe 

lengre framme har fanget 

oppmerksomheten. 

Raskt titter han opp på meg, og 

tydeligvis leser han en 

godkjenning i kroppsspråket 

mitt, for målbevisst øker han 

farten. Det er en benk han har 

fått øye på. Nesten før jeg har 

satt meg, står han klar med 

forlabbene på benken , og med blankt 

og uimotståelig hundeblikk venter han 

utålmodig på en liten kjeksbit eller to. 

 
Prosedyren med "benkekjeksen" har 

Mischa utviklet nesten helt på 

egenhånd. Litt hjelp fikk han jo av meg i 

begynnelsen - men uten at jeg den gang 

var klar over at dette kom til å bli et fast 

rituale. Vi hadde vært på en riktig lang 

og fin tur på Sandviksfjellet. Det var en 

varm dag, og på hjemveg syntes jeg vi 

fortjente en liten hvil på en benk et sted 

der det er vidt utsyn over byen og 

fjorden og fjellene. Mischa er godbit- 

freak, så han vet godt at jeg alltid har 

noen småkjeks i lomma. Fine utsikter 

interesserer ham mindre enn måtelig, 

men derimot var han hellig overbevist 

om at han fortjente en håndfast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oppmuntring - så lang tur som han 

hadde gått! 

 
Og dermed var det gjort. Neste gang vi 

passerte den samme benken, var det 

ikke tvil i hans hundesjel om at dette 

var et sted for utdeling av kjeks. Og 

selvsagt klarte ikke matmor å motstå en 

så utvetydig oppfordring - turkameraten 

viste jo selvstendig initiativ! 
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Men det stoppet ikke der. Raskt utviklet 

den svartpelsede en nese for benker 

også andre steder, både på våre vanlige 

og de mer sjeldne turvegene. På lang 

avstand kan han oppdage en benk som 

han peiler seg inn mot med stor 

entusiasme. Alltid et skrått blikk opp på 

matmor, og en rask slikk rundt 

munnen for å understreke behovet for 

tilføring av energi. Noen steder er det så 

kort veg mellom benkene at jeg er nødt 

til å gjøre et utvalg. Motvillig godtar han 

når jeg sier "Nei, ikke denne gangen!" 

Men desto ivrigere traver han av gårde 

til benken som står rett rundt neste 

sving, og ritualet gjentas. 

 
Nå er det ikke bare de fysisk 

tilstedeværende benkene han inkluderer 

i turopplegget sitt, men også steder der 

det tidligere har stått en benk. 

Seinhøstes i fjor var benken på et av de 

faste ”kjeksdepotene” hans tatt inn for 

vinteren. Det hindret imidlertid ikke 

Mischa i å insistere på at dette fortsatt 

var et ”benkested”, og derfor berettiget 

ham til en velfortjent godbit! Benken er 

aldri kommet tilbake til denne plassen, 

men Mischa svinger alltid målbevisst 

inn i huken der den en gang stod - med 

et talende blikk opp på matmor. 

Det er blitt en del av turopplegget vårt, 

dette her. På de gammelkjente 

turvegene er Mischa alltid like fornøyd 

når han finner igjen benkene fra 

tidligere vandringer. Og når vi finner 

nye steder å gå på tur, er det alltid like 

spennende for matmor å observere 

hvordan bikkja sorterer inntrykk og 

finner fram til passende benker - eller 

benkeliknende steder for den saks 

skyld. For eksempel synes han at en 

passe høg murkant må være et bra sted 

for matmor å ta en hvil, slik at han kan 

få sin velfortjente belønning! 

 
Om det blir for mye godbit-mas? Vel, 

han godtar jo å vente til ”neste benk”, 

eller få vite at ”nei, denne gjelds ikke”! 

Viktigst av det hele er likevel at Mischas 

benkekjeks-opplegg bygger på et 

samspill mellom ham og matmor - et 

”samarbeidsprosjekt” som gir et ekstra 

innhold til de daglige lufteturene. 

 
 

Hilsen til alle andre hundeluftere fra 

GRO 
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Glede 

 
Vinden suser forbi pels og ører. 

Greiner og kvister knekker rundt beina. 

Halen logrer fra side til side, frem og tilbake i ren lyst og glede. 

 
Pinner flyr i luften, flyr over og forbi. 

Pinner blir hentet og levert, 

levert i hånden på den som betyr alt, - er alt. 

 
Regnet plasker ned. 

Snøen driver våt og kald. Solen skinner, skyene tar overhånd. 

Men gleden og lysten er der. 

 
Uansett vær, uansett vind: 

Er du trist og lei, ta med en firbent venn, gå tur i skog og mark. 
Se gleden. 

La den smitte over på deg. 

 
God vår og sommer, 
Hilsen Jan Roar Fenne 

 



- 8 - 
 

 
 

Av Christen Lang 

 
Hva er egentlig formålet med en hundeutstilling? Svarene kan være 

mange; skjønnhetsbedømming? Den rent estetiske nytelsen det er å se 

en harmonisk og velstelt hund. 
 

Konkurranse? Vårt behov for å 

vinne og ha den beste hunden. Og 

ikke minst; et mål for oppdretteren 

til å avle frem sunne og rasetypiske 

hunder. Eller kanskje det rett og 

slett er å ha en hyggelig hobby, der 

vi kan treffe andre mennesker og 

prate om vår felles interesse. 

 
Det er to typer bedømmelse. Den 

ene er kvalitetsbedømmelsen, hvor 

hver enkelt hund blir målt opp mot 

rasens ideal, som er beskrevet i 

rasestandarden. Standarden er 

bygget opp ut fra den funksjon 

(arbeidsoppgave) den enkelte rase 

skal fylle, og er som regel utarbeidet 

i rasens opprinnelsesland. 

 
Den andre typen er konkurranse- 

bedømmelse. Her vurderes de 

anmeldte hundene opp mot 

hverandre, og den hunden som er 

nærmest idealet - har minst 

detaljfeil - vinner. 

 
 

Hva kan vi så gjøre for å presentere 

vår hund på en best mulig måte? 

Det er en selvfølge at vi alltid møter 

med en velstelt hund, som er godt 

"luftet" på forhånd. Hvis hunden 

ikke er i pels, så la den heller bli 

hjemme. Det er mange utstillinger i 

løpet av året, så anledningen vil helt 

sikkert by seg senere. Det er ikke å 

anbefale å vise en hund i dårlig pels 

eller kondisjon (for tykk/tynn). 

 
Husk at hundens eksteriør er det 

ingen ting å gjøre med. Den er 

resultat av sine foreldre, og viser om 

oppdretteren har lykkes i å finne en 

god kombinasjon. Ta det derfor ikke 

personlig dersom din hund ikke helt 

er idealet for rasen. Alle ønsker jo å 

eie eller være oppdretter av den 

beste hunden. Men alle kan jo ikke 

vinne alltid. 

 
Men heldigvis har de forskjellige 

dommerne forskjellig syn på hva de 

anser som viktige detaljer. 

 
Det DU imidlertid kan gjøre, er å 

presentere hunden på beste måte 

overfor dommeren. Dette begynner 

allerede når du får hvalpen. En glad 

hund, som er foret riktig og som får 

rikelig mosjon og masse kjærlighet, 

vil ALLTID være en god hund, 

uansett premiering. 

 

 

 

På utstilling skal dommeren se på 

hundens tenner og kontrollere 

bittform etc. Da gjelder det at vi har 

trent på dette fra hvalpen er liten. 

Noen dommere vil også se hunden 
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på et bord. Dette må også trenes på. 

En hund som er vant til å stå på et 

bord, vil heller ikke bli så lett redd 

hos dyrlegen. 

 
Hunden må kunne bli tatt på av 

fremmede. Noe av det jeg personlig 

synes er det viktigste ved 

hundeutstillinger, er det at vi skal 

avle frem mentalt sunne hunder, 

som skal kunne tåle den 

påkjenningen det er å komme på en 

utstilling med mange fremmede 

mennesker og hunder, og bli tatt på 

av en fremmed (dommeren). 

 
En hund trenger normalt ikke å 

bades før en utstilling. For de fleste 

raser (unntatt pelsrasene) holder det 

med en god børsting. I 

utstillingsringen finnes det KUN 2 

posisjoner. Hunden skal stå i ro. 

Dette kan med fordel trenes på. Og 

den skal trave (ikke galoppere) rundt 

i ringen. Hver rase har sitt 

bevegelsesmønster, så her må fart 

og skrittlengde tilpasses hundens 

bevegelser. 

 
Hundene stilles ut etter kjønn og 

alder. Hannhunder og tisper hver for 

seg. Først kommer klassens hunder 

samlet inn i ringen. Da gjelder det å 

stille hunden opp så pent som 

mulig. La den helst stå fritt. Stå 

aldri mellom hunden og dommeren. 

Dommeren skal SE hunden hele 

tiden. 

 
Førsteinntrykket er meget viktig for 

dommeren. I ringen er det også 

viktig at det er god kontakt mellom 

hund og fører. Prat gjerne med 

hunden og få den til å vise seg fra 

sin beste side. Dette må trenes på. 

Det nytter ikke å komme på 

utstilling uten å være forberedt, og 

kanskje bli skuffet over at det ikke 

gikk bra. Husk at DU vet hvor fint 

hunden din kan vise seg. I ringen er 

det DIN oppgave å vise dommeren 

dette. Det er kort tid vi har til 

disposisjon, så her må 

konsentrasjonen være på topp. 

 
Det du kan forlange av dommeren er 

at han/hun selvfølgelig er høflig og 

vennlig, og går nøye over hunden 

din. Husk at det er helt frivillig å 

stille ut. Du ber om akkurat denne 

dommerens syn på din hund, og 

han/hun gir deg det ut fra det de ser 

i bedømmelsesøyeblikket. 

Dommeren skal også se hunden i 

bevegelse. Følg de anvisningene som 

gies. 

 
Noen (særlig engelske dommere), vil 

se hunden bevege seg i en trekant. 

Andre vil først se hunden bevege seg 

rundt i ringen, for deretter å se 

hundens bevegelser rett forfra og 

bakfra. De ber deg da om at du går 

rett frem og tilbake med hunden, 

etter først å ha gått noen runder 

rundt i ringen. Etter at dommeren 

har sett alle hundene i sin klasse 

stående og i trav, er det tid for den 

individuelle kvalitetsbedømmelsen. 

Etterpå blir de hundene som går 

videre til konkurransebedømmelse, 

innkalt samtidig og dommeren 

rangerer disse innbyrdes. 

 
Til slutt blir beste hannhund og 

tispe kåret (BIR og BIM). BIR 

hunden går videre til gruppefinalen. 

En kort, skriftlig kritikk som 

inneholder dommerens oppfatning 

av hundens fordeler og mangler, blir 

utlevert når hunden er ferdig 

bedømt. 

 
Regler, klasser og sløyfer står omtalt 

i utstillingsreglementet, som det kan 

lønne seg å lese igjennom på 

forhånd. Det er mye å sette seg inn i 

for en førstegangsutstiller. Ta den 

første utstillingen som en trening, og 

delta gjerne på hvalpeshow som ledd 

i treningen. Både hund og eier 

trenger å øve seg. "Rom" ble som 

kjent ikke bygget på en dag! 
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Men glem ikke at det viktigste er å 

ha en hyggelig og interessant dag på 

utstilling. Og du er selvfølgelig like 

glad i hunden din uansett hvilke 

premier den får! 

 

 
UTSTILLINGRING 

 
I ringen er det kun dommeren, ringsekretær og skriver som har lov å 

oppholde seg, utenom utstillerne og eventuelle aspiranter og elever. 

 
 
 

 

Tegnforklaring: 

 
1 Dommer 

2 Dommerbord 

 
A Trekant som skal følges, dersom dommeren ønsker dette. 

B Rundering av ringen. Husk alltid å holde god fart og god avstand til hunden 

foran deg. Hunden skal alltid gå på VENSTRE side av deg. Bruk ringen godt, 

dvs. gå godt ut til sidene. 

C Du går rett frem og tilbake fra dommerbordet. 

 
Hvis du har opplysninger om hunden, eller spørsmål, henvend deg da alltid til 

ringsekretæren. Det er ikke tillatt å opplyse dommeren om tidligere 

premieringer. Hver hund har et utstillingsnummer, og dommeren vet verken 

navnet på hund eller eier. 

 
 

Christen Lang vil i tiden framover skrive flere artikler i Kobbelet. Han vil ta opp 

tema omkring utstillingsaktiviteter i inn- og utland. Du kan lese mer om Christens 

hundevirksomhet på nettstedet hans: http://home.no/enerhaugen (Red). 

http://home.no/enerhaugen
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DATO AKTIVITET PM. FRIST 

Hver onsdag 

kl.19:30 

Lydighetstrening ved Spar Kjøp på Kokstad 

Merk nytt tidspunkt pga utvidet åpningstid 

hos SparKjøp 

 

28. februar Oppstart Grunnkurs - Instruktør: Marit Jæger 21. februar 

3. mars Oppstart Valpekurs - Instruktør: Anne-Mari 

Garen 

21. februar 

20. mars Felles trening - Rundering og Felt - Kokstad  

21. april Felles trening - Spor og Blodspor - Stend  

7. & 8. mai NBF brukshundprøve - Rundering alle klasser 8. april 

12. mai Felles trening - Rundering og Felt - Kokstad  

26. mai Felles trening - Spor og Blodspor - Stend  

15. juni Klubbmesterskap i lydighet 8. juni 

5. - 6. juni Treningssamling på Voss 24.april 

Høsten Felles brukshundtreninger  

22. oktober Brukshund klubbmesterskap 14. oktober 

29. oktober Blodspor klubbmesterskap 21. oktober 

NB! Med forbehold om at datoer kan endre seg 
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Brukshundgruppen skal arrangere valpekurs. 

Kurset vil gå over 6 kvelder, hvor første kvelden er teorikveld. 

Kurset er åpent for valper med alder 3 - 6 mnd. 

For medlemmer i BSBK er kursavgiften kr 800,- 

(Kursavgiften for ikke-medlemmer kr 1050,-) 

 
Instruktør: Anne-Mari Garen 

Oppstart: 3. mars 

Sted: Sandsli 

(Teori delen vil foregå i BSBK's lokaler 

i Kringsjåsveien på Laksevåg) 

 
Påmeldingsfrist: 21. februar 

 
For påmelding eller informasjon kontakt : 

Grethe Olsen: 55 52 01 68 

Anne-Karin Daae: 55 34 42 55 
 
 
 
 

 
Brukshundgruppen skal arrangere grunnkurs i hverdagslydighet. 

Kurset vil gå over 8 kvelder, hvor første kvelden er teorikveld. 

Kurset er åpent for hunder med alder over 6 mnd. 

 
For medlemmer i BSBK er kursavgiften kr 1000,- 

(Kursavgiften for ikke-medlemmer er kr 1250,-) 

 
Instruktører: Marit Jæger 

 
Oppstart: 28. februar 

Sted: Sandsli 

(Teori delen vil foregå i BSBK's lokaler 

i Kringsjåsveien på Laksevåg) 

 
Påmeldingsfrist: 21. februar 

For påmelding eller informasjon kontakt : 

Grethe Olsen: 55 52 01 68 

Anne-Karin Daae: 55 34 42 55 
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LYDIGHET SOM KONKURRANSEFORM 
Av Ann Christin Sjøtun 

 

Jeg vil i det følgende gi en beskrivelse av lydighet som konkurranseform. I 

dette innlegget vil jeg komme med en del råd til de som konkurrerer / ønsker 

å konkurrere i lydighet. Jeg vil kort beskrive hva lydighet som konkurranse- 

form går ut på å, samt komme med en del treningstips for å lykkes i 

lydighetsringen. Jeg gjør oppmerksom på at dette innlegget ikke vil fokusere 

på det som gjerne betegnes som ”hverdagslydighet”. 
 
 

 

Hva er lydighet? 

Det fremgår av Norsk Kennel Klubb 

(NKK) sine regler for lydighetsprøver at 

lydighetsprogrammet er en prøve på 

hundens dressurbarhet. De enkelte 

øvelsene er nøye beskrevet i reglementet 

for lydighetsprøver og jeg viser derfor til 

dette når det gjelder den nærmere 

beskrivelsen av de enkelte øvelsene. 

Videre fremgår det også av dette 

reglementet detaljerte beskrivelser av 

hva dommeren skal legge vekt på under 

sin bedømmelse. Jeg skal ikke henge 

meg opp i detaljene her, men kort 

oppsummert kan vi si at for å oppnå 

gode karakterer i lydighetsringen er 

arbeidsglede og nøyaktighet helt 

sentrale faktorer. Med arbeidsglede 

mener jeg hundens lyst til å arbeide 

sammen med sin fører, samt hundens 

lyst til å utføre øvelsen. Med presisjon 

mener jeg at øvelsen fullføres etter 

retningslinjene i lydighetsreglementet. 

Når vi ser på lydighetskonkurranser er 

det dessverre ofte at det sviker både når 

 
 

 
det gjelder arbeidsglede og presisjon, og 

spørsmålet blir da ” hva er det egentlig 

som går galt? ” 

 
Det er ofte en kombinasjon av flere 

faktorer som gjør at vi ikke lykkes i 

lydighetsringen. Noen mulige årsaker er: 

 
1) Manglende motivasjon hos hunden 

2) Feil under innlæringen av øvelsene 

3) Manglende generalisering 

 
Vi skal nå se litt nærmere på disse tre 

”fallgruvene”. 

 
1) Manglende motivasjon hos hunden 

For at hunden skal yte sitt beste under 

trening og konkurranse må den være 

motivert for oppgaven. Når det gjelder 

lydighetsøvelser har hunden ikke 

samme naturlige drivkraft til å utføre 

disse som den for eksempel har til å gå 

et spor. For å få hunden motivert for 

lydighetstreningen må vi derfor skape 

en forventning hos hunden. En slik 
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forventning skaper vi hos hunden 

dersom den får belønning for sitt 

arbeid. Det finnes flere former for 

belønning og som eksempler kan 

nevnes: 

 Kroppsspråk og stemme. 

 Kos og klapp 

 Leke (ball, fille o.l.) 

 Godbiter 

 
Det viktigste er imidlertid å finne en 

belønningsform som din hund er villig 

til å jobbe for. Dersom du klapper 

hunden din i timevis hver kveld er det 

gjerne ikke denne belønningsformen 

som henger høyest. Dersom du bruker 

en godbit som belønning må dette være 

en godbit som hunden din virkelig har 

lyst på, og ikke noe den til nøds kan ta 

dersom den ikke har noe bedre å finne 

på. På samme måte hjelper det lite å 

belønne med en ball hvis dette er helt 

uinteressant for din hund. Det viktigste 

er at vi har en form for belønning som 

hunden er skikkelig motivert for å 

oppnå. Når det er sagt er det et godt 

tips å bygge opp hundens interesse for 

flere belønningstyper. I enkelte øvelser 

ønsker vi høy intensitet (eks innkalling), 

mens vi i andre øvelser (eks fellesdekk) 

ønsker lavere intensitet. I øvelser der vi 

ønsker høy intensitet kan det være en 

fordel å belønne med lek, mens det i 

øvelser der man ønsker lav intensitet 

kan være en fordel å belønne med 

godbit. Det overordnete er imidlertid 

alltid at hunden virkelig er villig til å 

jobbe for den belønningen du har å 

tilby. 

 
For at belønningen skal ha ønsket effekt 

er det viktig at vi belønner riktig atferd 

til riktig tid. Med belønning av riktig 

atferd mener jeg at hunden ikke må få 

sin belønning før den utfører den 

handling som vi ønsker at den skal 

utføre. Vi kan ikke belønne hunden en 

dag for nesten å gjøre riktig, mens vi 

neste dag forventer at hunden skal gjøre 

det helt riktig før den oppnår belønning. 

Med belønning til riktig tid mener jeg at 

hunden må få belønningen på det 

tidspunkt den utfører ønsket atferd. En 

vanlig feil er at belønningen kommer for 

sent og hunden kopler dermed ikke 

belønningen med den atferden som vi 

ønsker å belønne. 

 
For å motivere hunden til å utføre en 

ønsket handling må vi altså belønne 

riktig atferd til riktig tid med en 

belønning som hunden virkelig ønsker å 

oppnå. Dersom vi greier dette vil 

hundens motivasjon for å gjenta denne 

handlingen øke. 

 
For å opprettholde hundens motivasjon 

er det viktig å trene korte økter. Det er 

viktig at vi gir oss før hundens 

motivasjon begynner å synke. Det er 

viktig å avslutte treningen eller ta en 

pause når hunden har mest lyst å 

fortsette. Her er det mange som feiler, 
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ettersom det er fristende å fortsette 

treningen når det går bra og hunden 

synes det er gøy. Ta imidlertid en 

pause slik at hunden opprettholder 

lysten til å arbeide! 

 
Et annet forhold som øker hundens 

motivasjon er at den opplever å lykkes 

under treningen. En hund som stadig 

opplever å mislykkes vil miste 

motivasjonen for å arbeide videre. Dette 

skal vi se nærmere på under neste 

”fallgruve”. 

 
2) Feil under innlæringen av 

øvelsene. 

 
En annen årsak til at vi ikke lykkes i 

lydighetsringen er at vi feiler under 

innlæringen av øvelsene. Dersom vi 

feiler under innlæringen vil dette gjøre 

at vi ikke greier å oppnå tilstrekkelig 

presisjon i øvelsen, i tillegg til at 

hundens motivasjon for å utføre øvelsen 

vil synke ettersom den aldri helt forstår 

hva vi prøver å formidle. 

 
Når vi skal lære hunden en 

lydighetsøvelse er det derfor viktig at vi 

hjelper hunden til å lykkes. Et viktig 

hjelpemiddel her er den såkalte 

momentlæren. Med dette menes at 

øvelsen deles opp i momenter og at vi 

lærer hunden øvelsen bit for bit. Ta for 

eksempel innkallingsøvelsen i klasse l 

som består av følgende momenter: 

- sitte ”på plass” 

- sitte rolig til innkallingskommando 

kommer 

- komme på kommando fra fører 

- løpe raskt korteste vei til fører 

- sette seg ”på plass” 

- bli sittende til fri kommando 

kommer 

 

 
Dersom vi ønsker å lære hunden denne 

øvelsen er det en stor fordel om vi lærer 

inn et og et moment for deretter og sette 

sammen momentene til en øvelse. 

Dersom vi trener inn et moment av 

gangen vil vi ha større muligheter for å 

lykkes og hundens motivasjon for å 

trene vil dermed øke. Når hunden kan 

de enkelte momentene setter vi disse 

gradvis sammen og til slutt har vi lært 

hunden hele øvelsen. Det er imidlertid 

viktig å huske på at selv om hunden har 

lært hele øvelsen må vi fortsette med å 

trene de enkelte momentene. Dette 

gjelder spesielt dersom vi har problemer 

med en eller flere momenter. Dersom vi 

for eksempel har problemer med at 

hunden reiser seg på innkallingsøvelsen 

må vi trene på dette og ikke på de andre 

momentene som fungerer bra. Vi må da 

hjelpe hunden til å lykkes i det 

momentet som er problematisk. Dersom 

vi får hunden til å utføre dette 

momentet korrekt og belønner dette vil 

hunden sin motivasjon for å utføre 

handlingen øke. Dette betyr at dersom 

vi har problemer med at hunden reiser 

seg og kommer før kommando på 

innkalling må vi fokusere på det 
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momentet som er problematisk nemlig 

det ”å bli”. Dette betyr at i stedet for å 

korrigere hunden flere ganger for at den 

reiser seg for deretter å skynde oss å 

rope på den hvis den skulle sitte rolig et 

par sekunder, må vi ta ut ”bli 

momentet” og trene på dette. Vi må 

altså hjelpe hunden til å bli sittende og 

belønne dersom dette lykkes. Selve 

innkallingen dropper vi selvfølgelig nå 

ettersom det var ”å bli momentet” vi 

skulle trene på. Dersom vi likevel 

ønsker å trene innkalling kan dette 

gjøres som et eget moment, for 

eksempel ved at noen holder hunden 

uten at vi legger inn noen ”bli- 

kommando”. 

 
Selv om vi ikke har problemer med 

enkelte deler av en øvelse er det viktig 

at vi fortsetter å trene de enkelte 

momentene. Bare en sjelden gang setter 

vi sammen alle momentene til en hel 

øvelse. Grunnen til dette er å 

opprettholde hunden sin motivasjon for 

å utføre hvert enkelt moment. Når vi 

trener på denne måten får vi hele tiden 

belønnet de enkelte momentene og 

hundens motivasjon for å utføre alle 

momentene i øvelsen vil øke. Hunden 

vet aldri når belønningen kommer og er 

derfor hele tiden klar for å yte sitt beste. 

En annen fordel med å trene på denne 

måten er at når vi trener på et og et 

moment vil vi på en og samme tid trene 

på flere øvelser samtidig. Dersom vi for 

eksempel trener på at hunden skal 

dekke raskt er dette et moment som går 

igjen i en rekke øvelser. Ved at hunden 

allerede kan og er motivert for 

utførelsen av dette momentet gjør det 

lettere når vi kommer til nye øvelser 

som inneholder det samme momentet. 

 
For at vi skal lykkes under innlæringen 

av lydighetsøvelsene er altså 

momentlæren helt sentral. Det neste 

spørsmålet blir da hvordan vi skal trene 

inn det enkelte moment. Det er viktig at 

vi hele tiden tenker på at vi skal legge 

forholdene til rette slik at hunden 

lykkes. Før vi begynner innlæringen av 

det enkelte moment må vi bestemme oss 

for hvordan det enkelte moment skal se 

ut. Dersom vi for eksempel skal lære 

hunden å stå på kommando må vi 

bestemme oss for om vi mener at 

hunden skal stoppe momentant eller om 

det er greit at den vandrer noen skritt 

før den stopper. Det trenger ikke være 

så vanskelig å lære hunden en 

momentant stå, det som imidlertid blir 

vanskelig er dersom vi ombestemmer 

oss underveis. Med det mener jeg at en 

hund som i lang tid har fått belønning 

for å stoppe etter at den har vandret 

noen skritt vil ha vanskelig for å 

skjønne at den nå plutselig må 

bråstoppe for å oppnå belønning. Det 

første vi må gjøre er altså å ha en 

bestemt tanke om hvordan det enkelte 

moment skal utføres. 
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Når vi har bestemt oss for hvordan det 

enkelte moment skal se ut må vi 

formidle dette til hunden. Når vi skal 

lære hunden noe nytt er det en fordel å 

gjøre dette i rolige å trygge omgivelser, 

da sjansene for å lykkes da er mye 

større enn om man starter innlæringen 

på en fellestrening med masse 

forstyrreleser. Videre er det også en 

forutsetning at man har kontakt med 

hunden før man starter innlæringen. 

Med kontakt mener jeg at hundens 

oppmerksomhet er rettet mot fører. 

Dersom man ikke har kontakt med 

hunden må dette trenes inn før man 

begynner å lære hunden 

lydighetsøvelser. 

 
Når vi har kontakt med hunden kan 

innlæringen av momentet begynne. Når 

vi skal lære hunden et moment 

begynner vi med å hjelpe hunden til å 

utføre ønsket handling. Hvis vi for 

eksempel skal lære hunden 

utgangsstiling gjør vi dette ved å hjelpe 

hunden i riktig posisjon ved hjelp av en 

godbit evt. en lekesak. Når hunden 

kommer i rett posisjon belønner vi 

hunden. Det er viktig at belønningen 

her kommer raskt slik at hunden 

forstår hvorfor den fikk belønningen. 

Som nevnt tidligere må vi her være 

svært nøye med hva vi belønner og når 

vi belønner. Når hunden begynner å 

skjønne hva vi mener legger vi inn 

kommandoordet som vi ønsker å 

benytte f. eks ”på plass”. 

 
En svært vanlig feil er at vi tar bort 

hjelpen for tidlig. Vi tror at hunden har 

skjønt hva vi mente, uten at dette er 

tilfelle. Vi bør derfor hjelpe hunden helt 

til vi er sikker på at den har skjønt hva 

vi mener. Dersom hunden gjør feil bør 

dette ignoreres og vi må ved neste 

forsøk hjelpe hunden til å lykkes. En 

viktig huskeregel er imidlertid: ikke gi 

en kommando som du ikke tror hunden 

vil utføre! I slike tilfeller hjelper du 

heller hunden, noe som vil gi en hund 

med selvtillit som er motivert for å 

arbeide. 

 
 

3) Manglende generalisering 

Den siste ”fallgruven” jeg vil ta for meg 

er manglende generalisering. Med dette 

mener jeg at hunden må kunne fungere 

i ulike miljøer med ulike forstyrrelser. 

Det er ikke sjelden at vi hører folk 

komme ut etter en konkurranse å si at 

hjemme går alt så mye bedre. Men 

ettersom en lydighetskonkurranse ikke 

foregår hjemme må vi trene slik at 

hunden kan utføre øvelsene uansett 

sted og forstyrrelser. Vi må derfor 

variere treningene både når de gjelder 

sted, tid vær, underlag og forstyrrelser. 

Det er imidlertid viktig at vi hele tiden 

tenker på å legge forholdene til rette slik 

at hunden lykkes. Med det mener jeg at 
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dersom vi trener på et sted med mye 

forstyrrelser må vi kanskje gå tilbake i 

treningen og hjelpe hunden til å utføre 

momentet riktig. Til slutt må vi ikke 

glemme å trene på selve konkurranse- 

situasjonen. Trening med ringbånd, 

dommer, ringpersonell og publikum er 

viktig, ikke minst for vår egen del slik at 

vi blir vant til situasjonen rundt en 

konkurranse. 

 

Til slutt vil jeg ønske alle lykke til med lydighetstreningen. Å få en 

arbeidsvillig og presis hund krever litt tålmodighet, men ikke fall for 

fristelsen til å ta noen snarveier. Resultatene vil komme dersom vi jobber 

riktig, og husk det er oss det står på og ikke hundene! 

 
 
 
 
 
 
 

Foto: Nils Kvamsdal, avisen Hordaland, gjengitt med tillatelse. 
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arrangerer vi offisiell 
brukshundprøve på Kokstad 

 
Rundering – alle klasser 

 

Påmelding innen 8. april 2005 til: 

Grethe Olsen 
Kråkenesveien 46, 

5152 BØNES 
Tlf: 55 52 01 68 

 
Påmeldingsavgift: kr 250,- pr dag 
(+ event. NBF Startkort kr 200,-) 

 

Regler og annen nyttig informasjon kan finnes på vår hjemmeside, 
samt www.norsk-brukshundsport.no 

http://www.norsk-brukshundsport.no/
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Bruksøvelsene felt, spor og rundering 

- en kort beskrivelse 
Av Espen Børresen 

 

 
Felt 

Felt går ut på at hunden skal finne igjen 

gjenstander med menneskefert, som er unaturlig i 

terrenget f.eks. hansker, sokker o.l., innenfor et 

definert område f.eks. 50 x 50 m. Området blir 

overtråkket på forhånd slik at hunden vet hvor den 

skal søke. Fører sender hunden ut på 

kommando/tegn og hunden søker, kommer inn og 

avleverer gjenstanden og fører sender så hunden ut 

for nytt søk. Vind kan føre til av området ”forflytter” seg. 

 
 

Spor 

Spor går ut på at hunden følger sporleggers fotspor/duft i bakken og 

markerer eller apporterer gjenstander i sporet. Hunden jobber med lav 

neseføring. Sporleggers egenduft faller mot bakken i form av molekyler, og 

vitringen fra kroppen blir hengende igjen på gress 

og grener mens den daler mot bakken. ettsyrer 

trenger igjennom skosålene og legger igjen ”lukt”. 

Hunden får sporsele og sporline på ved sporstart 

og fører gir kommando og tegn når hunden skal 

begynne å søke. 

 
Det finnes flere alternative måter å trene inn spor på: ved leke, menneske 

eller bruk av godbiter. Spor kan gås i hvilket som helst terreng, men hunden 

må gradvis trenes opp til dette; f.eks. å gå på asfalt. 

Rundering 

Rundering går ut på at en hund i samarbeid med sin fører avsøker et område 

ved å foreta et grovsøk satt i system. Starten beskrives som en grunnlinje, 

mens midtaksen (der fører går framover i terrenget) kalles midtlinje – se fig. 
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Området skal avsøkes ved at hunden på 

kommando søker rett ut for 

hundeføreren som befinner seg på 

midtlinja. Når hunden når ca. 50-60 m 

ut i terrenget buer den av fremover og 

returnerer til føreren som har avansert 

langs midtlinja, før den blir sendt ut på 

nytt på andre siden av midtlinja og søker tilsvarende bue der. Slik utsending 

kalles slag. Hunden skal melde fra, enten ved bringkobbel/(bitt) eller 

halsgiving, til fører når den har gjort funn (menneske/gjenstand). 

 
For å få til dette søksmønsteret må vi ha gode figuranter, utnytte 

vindretningen for å benytte hundens overvær (høy neseføring), se hvordan 

hunden er; glad i folk/reservert over for fremmede o.l., 

glad i leke/godbit. Hunden har trekant på for å markere at 

det er løs hund i arbeid/trening, og ved hjelp av dette 

arbeidstegn hjelpes hunden til å vite hvilken oppgave som 

nå skal gjøres. 

 
 

Spor kontra rundering – hvilke øvelse bør man starte med? 

Det er vanlig å starte med sporinnlæring for hunder som har et naturlig høyt 

tempo og et søksmønster som inkluderer høy neseføring, f.eks. gjeterhunder. 

Hvis sporatferden blir befestet før man begynner med rundering kan man få 

gevinsten av rolig, konsentrert sporsøk og lav neseføring i sporet. 

Det kan lønne seg å start med rundering før sporinnlæringen hvis man har 

hund som fra naturens side er svært interessert i spor og et medfødt 

søksmønster med lav neseføring, slik at ikke sporene i runderingsterrenget 

forstyrrer mer enn nødvendig. 

 
Syns du noe av dette virker interessant, eventuelt kunne tenke deg å 

prøve noen av disse øvelsene? Ta kontakt med oss i brukshundgruppen 

eller møt opp på våre felles brukshundtreninger 
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Helgen 3. – 5. juni 

 
INVITERER BRUKSHUNDGRUPPEN TIL 

TRENINGSSAMLING PÅ VOSS 
 

Vi ønsker alle som driver med Spor, Blodspor, 

Rundering eller Lydighet hjertelig velkommen 

 
Pris pr. person vil bli ca. kr 900,- (avhenger av antall påmeldte) 

Dette inkluderer innkvartering samt 2 middager 

Mer informasjon vil bli lagt ut på våre Internettsider 

 
Bindende påmelding innen 24. april til 

Grethe Olsen tlf 55 52 01 68 
Espen Børresen tlf 55 13 85 45 

eventuelt e-post : brukshund.bsbk@c2i.no 

 

Innkvartering vil være på 

Haugo Utleige, dette er et 

”hundevennlig” sted ca 5 min 

Fra Voss sentrum 

 
På Haugo er der et stort hus med 

12 rom, med plass til 2-3 på hvert 

rom. Stort felles kjøkken og 

oppholdsrom 

 
 
 

Et depositum på kr.500,- pr. pers. 
må betales ved påmelding 

brukshundgruppens kontonr. 

9521.66.45627 

 
(ved bruk av giro eller nettbank 

skriv på hvem depositumet gjelder) 

mailto:brukshund.bsbk@c2i.no
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Temakveld om brukshundgrener 
Av Jon Wagtskjold 

 
Brukshundgruppen arrangerte en 

temakveld onsdag 2 februar på 

Grønnestølstunet. Formålet var å 

fortelle litt grunnleggende om 

brukshund-grenene lydighet, feltspor, 

blodspor og rundering. 

Tilhørerne fikk høre Ann Chrstin 

Sjøtun som tok for seg lydighet og ga 

en innføring i regelverket for 

konkurranse i disiplinen. Espen 

Børresen ga en innføring i rundering 

med oversiktskart for terrengøvelser og 

innføring i regelverket. Grethe Olsen tok for seg feltøvelser og gjorde rede for 

regelverket i denne disiplinen, mens Lille Wagtskjold avsluttet foredragsdelen med 

informasjon om blodspor og praktisk planlegging, utlegging og gjennomføring av 

slike spor i terreng. 

Vi fikk se både animasjoner, stillbilder og videofilmer av brukshunder og førere. 

Leseren vil også finne Ann Christin Sjøtun og Espen Børresen sine innlegg mer 

omfattende beskrevet lenger framme i dette bladet. 

 
Kvelden ble avsluttet med generelle diskusjoner om 

de ulike brukshunddisiplinene med engasjerte 

tilhørere. 

Bortsett fra noen tekniske problemer i første del, ble 

møtet en vellykket og interessant kveld, selv om de 

fleste tilhørerne neppe var å regne som nybegynnere 

i brukshund-sammenheng. 

Arrangementet bør absolutt gjentas, men da med 

klarere målgruppe mot nybegynnere og folk som vil 

snuse (!) nærmere på brukshundaktivitetene vi 

driver i klubben. 
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ÅRSMØTE 
 

Årsmøtet avholdes 

 

 
TIRSDAG den 8. mars 2005 KL. 19.30. 

 
i 

 

NYMARK GRENDAHUS 
 

IDRETTSVEIEN 54. 

 
 

For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten 
for 2005 være betalt. 

Kontingenten kan eventuelt betales på årsmøtet. 

 

Styret. 

 
 
 
 

Etter årsmøtet vil 

1. betjent Gunnar Rasmussen og 

politibetjent Ole Bjørn Brudvik 
fortelle oss om Hundepatruljen i 

Bergen. 

 

VELKOMMEN ! 
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DAGSORDEN: 

 
 

 
1. Valg av møteleder. 

2. Valg av referent. 

3. Valg av to representanter til å underskrive 
årsmøteprotokollen. 

4. Godkjenning av innkallingen. 

5. Godkjenning av dagsorden. 

6. Godkjenning av årsmeldinger fra Hovedstyret 
og gruppene for 2004. 

 
7. Godkjenning av reviderte regnskap for 2004. 

 
8. Rapport fra områdeutvalget. 

 
9. Valg. 
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ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET 

Hovedstyret har i perioden bestått av: 

Leder Torunn Urheim 
Nestleder & 

Sekretær Knut Alme 

Kasserer Edgar Waag 

Styremedlem Svein Lothe jr. 

Styremedlem Alf N. Dirdal 

Rep. Brukshund Grethe Olsen 

Rep. Utstilling Ellen Fåberg 

For Brukshund- og Utstillingsgruppen, se egne årsmeldinger. Det har i 

perioden vært avholdt 4 styremøter i vårt lokale i Kringsjåvei 69. 

 
VERV I NKK. 

Styrets leder er formann i Disiplinærkomitéen i NKK, er representant til 

NKKs representantskapsmøte og er innvalgt for samarbeidende 

klubber i Samordningsutvalget. Styrets kasserer er formann i NKK avd. 

Hordaland, og er representant til NKKs representantskapsmøte. 

 
MEDLEMSMØTER. 

 

Det har også i 2004 vært avholdt 2 medlemsmøter i Grendahuset 

Nymark. 

På begge møter var det gratis kaffe/te og kringle eller kaker til 
medlemmene. 

Den 9. mars ble det avholdt årsmøte. Årsmelding, regnskap og 

valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent. 

Etter årsmøtet holdt veterinær Lisbeth Holtet et interessant foredrag om 

skjellettlidelser. 

 
Julemøtet den 23. november var også godt besøkt. Her fortalte en 
engasjert Christen Lang om sine utenlandske dommeroppdrag. 

 
INTERNETT. 

 

Klubbens egne hjemmesider på Internett ser vi ble meget godt besøkt 

også i 2004. 

Mer enn 65% av utstillerne meldte seg på elektronisk til vår utstilling i 

september, og over 95% av de nye medlemmene meldte seg også inn i 

klubben via Internett. 

 
KOBBELET. 

 

Kobbelet har også i 2004 vært utgitt med 4 nummer. 

Bladet fikk i 2004 Jon Wagtskjold som ny redaktør. Bladet har nå fått ny 

design og spesielt bildene blir gjengitt med et mye bedre resultat. 
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ARRANGEMENT. 
 

Vi var også i 2004 teknisk arrangør ved NKKs internasjonale utstilling 

på Bønes den 27. og 28. mars. 

20. juni arrangerte vi igjen internasjonalt agilitystevne på oppdrag fra 

NKK avd. Hordaland på gamle Nesttun Traverbane. 

Søndag 31. august skulle klubben igjen delta på Dyrenes Dag 

Nygårdsparken, men grunnet liten påmelding fra klubbene, ble 

arrangementet avlyst. 

25. og 26. september arrangerte vi vår egen nasjonale utstilling med 
lydighetsprøver på Bønes. 

 
MEDLEMSTALLET. 

Medlemstallet i BSBK har også i 2004 hatt en positiv økning. Pr.  

31.12.04. var vi 371 medlemmer, herav 51 familiemedlemmer. Dette er 

en netto tilgang på 33 medlemmer i '04, noe som er meget gledelig. I 

løpet av året ble 41 medlemmer enten strøket eller meldte seg selv ut 

av klubben. 

 
ØKONOMI. 

 

Klubben har fortsatt en sunn og meget solid økonomi. 

Overskuddet i 2004 ble på kr. 4.998.-. Ikke så gode påmeldingstall til 

utstillingen vår og dommer som meldte forfall en uke før utstillingen, 

gjorde at utstillingsresultatet gikk en del ned i forhold til 2003. 

Men god økonomistyring, flere nye medlemmer og våre trofaste 

annonsører i Kobbelet, gjorde sitt til at det ble overskudd også i 2004. 

Vi foreslår at årets overskudd overføres til Kapitalkonto. 

 
 
 
 
 

Årsmelding for Brukshundgruppen 

Brukshundgruppen 2004 har bestått av følgende: 

Grethe Olsen (leder), Torbjørg (Lille) Wagtskjold (sekretær). Anne Karin 

Daae , Espen Børresen og Ann Christin Sjøtun, 
Brukshundgruppen har holdt 6 møter i løpet av året. 

 
Det har vært et aktivt år for Brukshundgruppen, med 6 gjennomførte 

arrangementer i tillegg til den faste lydighetstreningen hver onsdag 

(onsdagstreningen). 

 
 Dressurkurs vår med 8 deltakere på valpekurs og 12 deltakere 

på grunnkurs. 
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 Dressurkurs høst med 6 deltakere på valpekurs, 6 deltakere på 
grunnkurs og5 deltakere på lydighetskurs. 

 
 Felles brukshundtreninger vår og høst. Variabelt oppmøte. 

 
 og 2. mai ble NBF prøve i rundering avholdt. Det var påmeldt 8 

ekvipasjer. 

Brukshundgruppen benytter anledningen til å takke de som stilte 

opp som figuranter og hjelpere. 

 

 Onsdag 12. mai var årets Klubbmesterskap i Lydighet. 11 

ekvipasjer, fordelt på to klasser, deltok. 

 
 Søndag 24. oktober ble Klubbmesterskap i Rundering og Spor 

avholdt . Deltaker antallet var 3 ekvipasjer på rundering og 3 

ekvipasjer på spor. Antallet håper vi blir vil bli høyere til neste år, 

men dog gledelig var det at vi i år kunne avholde 

sporkonkurransen. 

 
 Lørdag 30. oktober ble Klubbmesterskap i Blodspor arrangert. 7 

ekvipasjer deltok. Meget gledelig at så mange deltok (mot 3 

ekvipasjer i fjor). 

 

 
Vi hadde også en treningssamling til Voss i juni på programmet, men 
den ble avlyst pga. for få påmeldte. 

Onsdagstreningene har også i 2004 hatt godt fremmøte. Meget gledelig 

at det i høst har dukket opp flere nye ekvipasjer. Treningene har som 

tidligere år vært holdt på parkeringsplassen på SparKjøp (på Kokstad), i 

perioden februar til og med november. Årets siste trening ble avsluttet i 

ordentlig ”bergensvær” med gløgg og pepperkaker tradisjonen tro de 

siste årene. 

 
Brukshundgruppen planlegger et aktivitetsnivå i 2005 på lik linje med 

2004. Vi satser i år på å få opp større interesse for brukshundarbeid, og 

begynner året med en temakveld rundt brukshundsgrenene. Dersom 

interessen er stor nok vil vi arrangere brukskurs (spor og evt. rundering) 

i løpet av våren. 

 
 

Grethe Olsen 

Brukshundgruppen 
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Årsmelding fra utstillingsgruppen 

Gruppen har bestått av: 

 
Leder: Irene Donné 

Sekretær: Wenche-Line Bergstad 

Medlem: Ellen Fåberg 
Medlem: Vivi Waag 

Medlem: Wenche Solheimslid 

 
Vi kan se tilbake på et år med godt samarbeid og god arbeidsfordeling. 

Gruppen har hatt 9 møter i 2004. Gruppen har vært representert på alle 

hovedstyremøtene. 

 
Arrangementer: 

Utstillingsgruppen har kun fått positive tilbakemeldinger på vår del av 
oppgavene i forbindelse med BSBKs ansvar som teknisk arrangør på 

NKKs utstilling 27. og 28. mars. 

 
Vår egen utstilling 25.og 26. september gikk helt etter planen. 

Utstillingsleder var Edgar Waag og under hans ledelse kan vi trygt si at 

det igjen ble et vellykket arrangement. 

 
Det var påmeldt 784 hunder til utstillingen derav 17 ekvipasjer i 
lydighet. Til valpeshowet var det påmeldt hele 211 valper. 

Knut Sigurd Wilberg meldte avbud siste uken før utstillingen, og det 
måtte jobbes intenst for å finne en erstatter, som ble August deWilde. 

 
En stor takk til ringsekretærer, skrivere og hjelpere. 

 
Utstillingsgruppen stod som ansvarlig av medlemsmøte/ julemøte 23. 

november. 

Tradisjonen tro serverte vi kaffe, gløgg og julekaker, og stod for lotteri.  

Christen Lang fortalte levende om sine mange dommeroppdrag, og om 

hvordan man kan bli mottatt på forskjellige steder, særlig på den andre 

siden av kloden. 

 
 

Wenche-Line Bergstad. 
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H O V E D R E G N S K A P B S B K 2 0 0 4 
 

DRIFTSINNTEKTER: 
 
 

  BUDSJETT  
 

Kontingent 56 500 58 780 

Renter 2 500 1 324 

Utstilling 40 000 48 400 

Diverse inntekter 0 0 

Totale inntekter 99 000   kr 108 504 

 
DRIFTSUTGIFTER: 

  

Hundesport 15 000 16 638 

Samarbeidsavgift NKK 7 000 7 333 

Medlemsmøter, netto 2 000 1 567 

Diverse utgifter 13 400 10 879 

Kringsjåvei 69 23 000 24 212 

Porto 1 500 1 543 

Rekvisita 4 000 13 862 

Kobbelet, netto 22 000 21 890 

Internett 6 000   5 583 

Totale utgifter 93 900   kr 103 506 

 

ÅRETS OVERSKUDD 
 

5 100 

 

  kr 4 998 
  

BALANSE 

 

Omløpsmidler Egenkapital 
 

Kasse 1 696,00 Kapital 237 693,98 

Handelsbanken I 10 167,06 Utstillingsfond 30 147,02 

Handelsbanken II 121 310,00 Portomaskin 544,30 

Den norske Bank 3 387,08 Kontingent 2005 22 100,00 

Varebeholdning 118 760,70 

Datautstyr 6 000,00 

Depositum Kringsjåv. 6 000,00 

Depositum H-banken 10 000,00 

Brukshundgruppen   18 162,72 

Årets resultat 4 998,26 

 
 

 
   

  kr 295 483,56   kr 295 483,56 
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Oversikt "Utstillingskonto"  

Utstilling Bønes NKK 12 277,00 

Utstilling Bønes BSBK   36 123,31 

Overskudd 2004   kr 48 400,31 

 
 
Oversikt "Diverse utbetalinger" 

 

Styrehonorarer 3 220,00 

Oppgradering av pc-program 1 390,00 

Postboks 6 496,00 

Atferd og Helse 2004 4 923,00 

Blomster 850,00 

Diverse utbetalinger totalt   kr 10 879,00  
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Resultatregnskap BSBK Brukshundgruppen 2004 
 
 
 
 

Inntekter:  Utgifter:  

Kurs 34 000,00 Kurs 20 000,00 

Arrangementer 6 700,00 Arrangementer 5 814,60 

Diverse inntekter 0,00 Div. utgifter 438,00 

Renter   3,00   

 
Sum inntekter 

 
  40 703,00 

 
Sum utgifter 

 
  26 252,60 

 
Årets resultat 

 
  14 450,40 

  

 

Eiendeler. 

   

Pr. 01.01.04 
  

3 712,32 

Kasse 1 632,00 
  

Handelsbanken 16 530,72   

  
Årets resultat 14 450,40 

 
Totalt 

 
  18 162,72 

  
18 162,72 

 
 
 
 
 

 

Sandsli den 10. januar 2005. 

 

 
Grethe Olsen Edgar Waag 



- 34 - 
 

 

 

B U D S J E T T 
 

B S B K 

 
INNTEKTER: 

2 0 0 5  

MEDLEMSKONT.  75 400 

RENTER  1 000 

UTSTILLINGER  40 000 

DIVERSE INNTEKTER  0 

   

 
SUM INNTEKTER: 

  
116 400 

 

UTGIFTER: 

  

HUNDESPORT  17 000 

SAMARB.AVG. NKK  12 000 

MEDLEMSMØTER  2 000 

DIV. UTGIFTER  13 200 

KRINGSJÅVEI 69  23 000 

PORTO  1 500 

REKVISITA  10 000 

KOBBELET  25 000 

INTERNETT  6 000 

 
 
 

SUM UTGIFTER: 

  
 
 

109 700 

 
OVERSKUDD 

  
6 700 
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Sak 8. 

 
Rapport fra områdeutvalget, 

satt ned av BSBKs årsmøte i 2004. 

 
Etter årsmøtet i 2004 satte områdeutvalget i gang arbeidet med å finne et 
egnet treningsareal for BSBKs medlemmer. 

 
Behovet ble definert som følger: 

 Beliggenhet: Fana (?). Andre områder bør også vurderes. 

 Størrelse: 3 - 4 mål 
 Dekke: Grus og / eller gress 

 Fasiliteter: 

o Parkering på / i tilknytning til området. 

o Mulighet for å sette opp bu for lagring av utstyr. 

o Mulighet for tilknytning til strømnett (lys). 

o Mulighet for toaletter 
 Sikkerhetstiltak: Må kunne gjærdes inn. 

 
Dette ble ansett som en 'ønskeliste', og det ville være lite trolig at en fant et 

område som ville dekke alle disse punktene. 

 
Utover våren ble det jobbet jevnt. Utover høsten og vinteren har det 
dessverre vært jobbet lite med saken. Mye av årsaken til dette er at jeg, som 

leder av utvalget, har hatt en veldig hektisk periode, og denne jobben har 
blitt nedprioritert.Med bakgrunn i den hektiske hverdagen, ønsker jeg å 

trekke meg ut av dette arbeidet. 

Nå har for øvrig interessen for utvalgets arbeid, fra klubben medlemmer, 

vært relativt stor. Det har heller ikke blitt mindre aktuelt å finne et eget 

treningsareal etter at Spar-Kjøp (på Kokstad) har utvidet åpningstiden si, og 

tvunget oss til å skyve onsdagstreningen til senere på kvelden. 

Håpet er at det er andre som kunne tenke seg å drive arbeidet videre.  

 
 

Følgende arbeid er gjort: 

 Et område på Midtun (ved FANT omplasseringssenter) kom i søkelyset, 

men ble etter hvert avskrevet da dette området disponeres av en 

vernet bedrift. 

 På Lønningen ligger store arealer ubrukt, og vi har diskutert muligheten 

for å få disponere deler av dette. (Dette er arealer som for øvrig er 

regulert for næringsvirksomhet.) Bergen Tomteselskap (som 

disponerer området) er kontaktet, men de er ikke interessert å 

diskutere annet enn salg eventuelt leie av område til markedspris. 

(Den årlige leieprisen for et areal av den størrelsen vi ønsker  vi 

beløpe seg til flere hundretusen – hvilket er totalt uaktuelt.) 

 BBE (Bergen Bolig og Eiendom) er også kontaktet, men de disponerer 

pr dags dato ikke arealer av den størrelsen vi ønsker. Forøvrig var 

tilbakemeldingen den samme som fra Tomteselskapet. 
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 BSBK har pr. dag en avtale med Myrbø Dyrepensjonat om å disponere 

treningsområdet deres noen timer hver mandag. Det er også kommet 

henvendelse fra Myrbø om hvorvidt BSBK ønsker å utvide denne 

avtalen. Områdeutvalget har valgt å ikke arbeide videre med denne 

muligheten, da tilbakemeldingen fra medlemmer har vært at dette 

ligger for usentralt. 

 

Videre fremdrift: 

Følgende områder bør det arbeides videre med; 

 Lønningen – her ligger tross alt store ubrukte arealer. 

 Stend – her ligger store marker som er godt egnet for hundetrening. 

 
 

Følgende bør kontaktes: 

 Bergen Kommune 

 Hordaland Fylkeskommune 

Den eneste muligheten for å få disponere områder på Lønningen eller 
Stend er nok å gå gjennom kommunen og/eller fylkeskommunen. 

 Forsvaret 

Disponerer store arealer 

 Større bedrifter i bergensområdet, som for eksempel Frank Mohn. 

 
 

Espen Børresen 

Leder – Områdeutvalget. 
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Til årsmøtet i BSBK 08.03.2005. 

Valgkomiteens innstilling er som følger: 

 
HOVEDSTYRET:  

Leder: Torunn Urheim gjenvalg for 2 år. 

Styremedlem: Svein Lothe jr gjenvalg for 2 år. 
Styremedlem: Jon Wagtskjold Ny, velges for 2 år. 

Styremedlem: Edgar Waag ikke på valg i år. 

Styremedlem: Knut Alme ikke på valg i år. 

 
 

BRUKSHUNDGRUPPEN: 
 

Gruppemedlem: Espen Børresen gjenvalg for 2 år. 
Gruppemedlem: Marit Brakstad Jæger ny, velges for 2 år. 

Gruppemedlem: Grete Olsen ikke på valg i år. 

Gruppemedlem: Lille Wagtskjold ikke på valg i år. 

Gruppemedlem: Anne Karin Daae ikke på valg i år. 

 
 

UTSTILLINGSGRUPPEN: 

Gruppemedlem:    Vivi Waag ikke på valg i år. 

Gruppemedlem:    Ellen Fåberg ikke på valg i år. 

Gruppemedlem:    Wenche Solheimslid ikke på valg i år. 

Gruppemedlem:    Irene Donné gjenvalg for 2 år. 

Gruppemedlem: Wenche-Line Bergstad gjenvalg for 2 år. 

 
 

REVISJON: 

Medlem: Elin Hjortland Løtvedt gjenvalg for 1 år. 

Medlem: Arne Johan Aastvedt ikke på valg i år. 

Varamedlem:         Merete L. Nydal gjenvalg for 1 år. 

 
 

VALGKOMITEEN: 

Medlem: Norvald Thunestvedt gjenvalg for 2 år. 
Medlem: Elin Dahl ikke på valg i år. 

Medlem: Christen Lang ikke på valg i år. 

 

 
Alle kandidatene er forespurt og har takket ja til verv. 

Hilsen valgkomiteen, Elin Dahl, Christen Lang, Norvald Thunestvedt.  
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bsbk.org 
BSBKs hjemmesider på internet 

 

 

BSBK har hatt egne hjemmesider på internett siden høsten 1998. 

Tidlig i 2004 opprettet klubben eget domenenavn. Du kan nå 

dette domenet på internett-adressen www.bsbk.org. 

Hvis det er noe du lurer på, så ta kontakt med webmaster Edgar 

Waag på adressen webmaster@bsbk.org 
 
 
 
 
 

 

http://www.bsbk.org/
mailto:webmaster@bsbk.org
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(sette inn foto) 

keynote 
Ønsker alle et riktig GODT NYTT ÅR 

 

 

 

 

 

 
Bullbrit keep me a secret at Bullyview 

“Amanda” f. 01.05.03 

 

BIS 3 Fitjar/Stord 13/14 nov.04, dommere Jul Hamlot og Ann Arch 

”Amanda” har hittil 12 certifikater, med mange BIR og BIG plassering. 

”Amanda” vant klassen 15-24 mnd SvBtk Open Show, og ble BTK 3. 

 

Kennel Keynote ble BESTE OPPDRETTERKLASSE med Schnauzer p/s 

Fitjar/Stord 13.nov.04 for Ann Arch 

Kennel Keynote 

Kari Aamodt 

Junos vei 10 

5173 Loddefjord 

55 26 84 05 / 920 911 41 www.kennel-keynote.com 

http://www.kennel-keynote.com/
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BSBKs BIBLIOTEK 

 
Alt om hunden Iwan Swerdrup 

Anatomi of the dog The UV. Of Bristol 

Basenjis, the barkless dog V. Tudor-Williams 

Bichon Frise Ester Stray 

Den norske hundeboka Flere 

DVD fra BSBKs utstilling fra 1997 BSBK 

Elementær dressur av hund Eivind Mjærum 

Flink Hund L. Nordlander & C-J Adlercreutz 

Genetikk, avl og oppdrett Norsk Kennel Klub 

Glade hundedager Harald Grftegreff 

Ha hund S. Ahlberg & C. Jacobsen 

Hund, avl og helse Red. Astrid Indrebø 

Hundeavl og opdræt A. P. Nørlund 

Hundeejerens førstehjelp Henning Holm 

How to raise and train a Basenji J. Schofer & B. Mankey 

How to raise / train Italian Greyhound Louis T. Russo 

Hundeejerens ABC C. Rowland 

Hundekjøring Jan T. Bull 

Hunden. Dens afstamningsforhold, 

sanseliv og sjæleverden Dr. W. W. Petersen 

Hunden i fokus. I, II og III Flere 

Hundens pasning og pleje A. M. Levison 

Hundens pleje, opdragelse og dresur Hohter Tolderlund Borgen 

Jakthunder Flere 

Liten lagbok for hundegare K. Norstrøm 

Problemhund og hundeproblem A. Hallgren 

Puddelboken Hege Sitje Fjeldstad 
Riktig hundehold Aftenposten 

Schäferhunden B. Rasmussen & O. Berthelsen 

Schweisshunden, trening i sporarbeid 

og eftersøkning. Torben Barkholt 

Selskapshundens vænd och dressyr E. Sandstedt 

Skødehunde W. Soya-Jensen 
Storbyens Hundeliv Sven Sambroe 

Terrierbogen V. H. Parkild 

The complete dog book American Kennel Club 

Training your dog Spratts 

Trimming og klipping W. Soya-Jensen 

Træn ditt menneske Binzo Jones 

Velkommen valp K. Sandberg 

Vi ventar valpar K. Sandberg 

Vår valp Iwan Swedrup 

 
 
 

 
Bøker / DVD lånes ut til medlemmer i 30 dager. 

Kontakt BSBK på tlf 55 13 05 00 for lån fra klubbens bibliotek 
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OPPDRETTER GUIDE ! 

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 

og e-mail adresse og hjemmeside- 

adresse til: 

 

KOBBELET - BSBK 

Boks 6 Sandsli, 5861 BERGEN 

Tlf.: 55130500 - bsbk@bsbk.org 
 
 
 

AUSTRALSK SHEPHERD VESTTUN Turid og Torbjørn Hitland 

Espelandsveien 178 

5258 BLOMSTERDALEN 

Tlf.: 55 22 71 79 

 
VINSTI 

kariolde@frisurf.no 

Karin og Olav Oldervik 

Oterdalen 74 

5914 ISDALSTØ 

Tlf.: 56 35 06 11 

BEARDED COLLIE T-BOB 

merete.nydal@c2i.net 

Merete L. Nydal 

Kalandsneset 14 

5229 KALANDSEIDET 

Tlf.: 55 10 01 70 

 
WEST MEADOW 

olav-v2@online.no 

Olav Henrik Vik 

Skipanesv 138 

5259 HJELLESTAD 

TLF.: 55 99 09 46 

BULL TERRIER KEYNOTE Kari Aamodt 

keynote@broadpark.no Junosvei 10 

5173 LODDEFJORD 

Tlf.: 55 26 84 05 

 
CAIRN TERRIER CAIRNDALE Dagny Ann Dale 

post@kennelcairndale.com Hetlebakkveien 201 B 

5131 NYBORG 

Tlf.: 55 18 53 26 

mailto:bsbk@bsbk.org
mailto:kariolde@frisurf.no
mailto:merete.nydal@c2i.net
mailto:olav-v2@online.no
mailto:keynote@broadpark.no
mailto:post@kennelcairndale.com
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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 

 
VESTTUN Turid og Torbjørn Hitland 

  Espelandsveien 178 
  5258 BLOMSTERDALEN 

  Tlf.: 55 22 71 79 

DACHSHUND LANGHÅR ROSS 

ross.kennel@start.no 
Monica og Gaute Røsland 

Mjøs 
  5282 LONEVÅG 

  Tlf.: 56 39 44 64 

DALMATINER CIVELDA Kersti og Svein A. Hatlem 
 civelda@online.no Nyhavnsvingen 8 
  5035 BERGEN 

  Tlf.: 55 25 76 02 

DANSK/SVENSK GÅRDSHUND ROSS 

ross.kennel@start.no 
Monica og Gaute Røsland 

Mjøs 
  5282 LONEVÅG 

  Tlf.: 56 39 44 64 

DOBERMAN NORTELL Else og Norvald Thunestvedt 
  Botnafjellsvn 60 
  5353 STRAUME 

  Tlf.: 56 32 18 18 

 
UNIQUESTAR Alf Skaar og Siri Ann Farestvedt 

 uniquestar@c2i.net Grønnestølsveien 33 
  5073 BERGEN 

  Tlf.: 55 28 90 01 

FLATCOATED RETRIEVER BRISAKO Birte og Trond Nordeide 
 kennel.brisako@c2i.net Nordre Nesjavegen 59 
  5108 HORDVIK 

  Tlf.: 55 19 05 16 

  

KRÅKENESET 
 

Lise Grahl-Madsen 
 askjelbr@online.no Kråkenesveien 42 
  5152 BØNES 
  Tlf.: 55 12 26 10 

mailto:collieann@home.no
mailto:ross.kennel@start.no
mailto:civelda@online.no
mailto:ross.kennel@start.no
mailto:uniquestar@c2i.net
mailto:kennel.brisako@c2i.net
mailto:askjelbr@online.no
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GRAND DANOIS GREAT HILL 

kari-ann@pet.no 
Kari-Ann Breistein 

Dalland 

5936 MANGER 

Tlf.: 56 37 05 68 

 
HIGHESTEEM 

may-bk@online.no 

May-Britt Karlsen/ Thomas Sopp 

Nordeidevn 12 I 

5243 FANA 

Tlf.: 55 91 64 55 

 
VESTLED 

gdjorunn@start.no 

Jorunn Midtun 

Sjovegen 

5957 MYKING 

Tlf.: 56 34 11 22 

GREAT JAPANESE OYAKO Arvid og Evy Wie 

DOG a-wie@online.no Stokkedalen 76 

5151 STRAUMSGREND 

Tlf.: 55 12 30 06 

GREYHOUND WAG 

arne.johan@aastvedt.com 

Familien Aastvedt 

Kalvatræet 22 

5106 ØVRE ERVIK 

Tlf.: 55 18 10 24 

GROENENDAEL ASKVIÓR 

njohannessen@start.no 

Vigdis og Nils Johannessen 

Åslia 6 

5306 ERDAL 

Tlf.: 56 14 05 81 

IRSK SETTER LYSETUNET Gro Tvedten 

Hellebakkane 22 

5215 LYSEKLOSTER 

Tlf.: 56 30 46 97 

IRSK ULVEHUND BALLYGRAN 

ballygran@tiscali.no 

Anne Mette Mikkelsen 

Mons Slettens veg 21 

5265 YTRE ARNA 

Tlf.: 55 24 78 15 

 
McKENZIE 

thor-iwh@frisurf.no 

Ingun Hinna og Tor Egil Haga 

Skaffamyrane 22 

5267 ESPELAND 

Tlf.: 55 25 65 63 

  

O’MARKSBAY 

knutowille@c2i.net 

 

Knut Olav Wille 

Stovnerveien 71 

0982 OSLO 
Tlf.: 22 10 81 50 

mailto:kari-ann@pet.no
mailto:may-bk@online.no
mailto:gdjorunn@start.no
mailto:a-wie@online.no
mailto:arne.johan@aastvedt.com
mailto:njohannessen@start.no
mailto:ballygran@tiscali.no
mailto:thor-iwh@frisurf.no
mailto:knutowille@c2i.net
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JAPANSK SPISSHUND REDLANCE Nina Sæbye 

 nina.saebye@pchuset.no Ågotnes 

5363 ÅGOTNES 

Tlf.: 21 68 32 52 

LABRADOR RETRIEVER GULLSTEINEN 

elinda2@online.no 

Elin Dahl 

Rekdalsveien 47 

5151 STRAUMSGREND 

Tlf.: 55 12 12 53 

 
SURPRISING 

eva.mjelde@c2i.net 

Eva og Anne Mjelde 

Tyriveien 40 

5104 EIDSVÅG 

Tlf.: 55 95 15 04 

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-bk@online.no 

May-Britt Karlsen/ Thomas Sopp 

Nordeidevn 12 I 

5243 FANA 

Tlf.: 55 91 64 55 

NEWFOUNDLANDSHUND BLACK VELVET 

leiv.lotveit@c2i.net 

Mona og Leiv M Løtveit 

Lyngnesveien 38 

5353 STRAUME 

Tlf.: 56 33 22 62 

 
FERRYLAND 

irene@ferryland.no 

Irene og Jonny Donné 

Hamreveien 65 

5229 KALANDSEIDET 

Tlf.: 55 12 66 99 

 
NUFFEKOMPANIET 

kenneth.solheimslid@c2i.net 

Wenche Solheimslid 

Hedlo 41 

5353 STRAUME 

Tlf.: 56 33 17 77 

  

RANSA 

egil.andreassen@smedvig.no 

 

Egil Andreassen 

Lyngbøveien 64 A 

5163 LAKSEVÅG 
Tlf.: 55 34 37 91 

mailto:nina.saebye@pchuset.no
mailto:elinda2@online.no
mailto:eva.mjelde@c2i.net
mailto:may-bk@online.no
mailto:leiv.lotveit@c2i.net
mailto:irene@ferryland.no
mailto:kenneth.solheimslid@c2i.net
mailto:egil.andreassen@smedvig.no
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NEWFOUNDLANDSHUND TESSMIRA Kirsten Stensund 

Vallalia 44 

5227 NESTTUN 

Tlf: 55 10 43 43 

 
ZOJOMA Jorunn Gjøen 

Jorunn-g@c2i.net Gjøn 

5640 EIKELANDSOSEN 

Tlf: 56 58 52 10 

NORFOLK TERRIER RANSA Egil Andreassen 

egil.andreassen@smedvig.no Lyngbøveien 64 A 

5163 LAKSEVÅG 

Tlf.: 55 34 37 91 

 
NORSK BUHUND BUGARDEN’S Christian Magnus og Rigmor 

Rasmussen 

Lien 46, 5057 BERGEN 

Tlf.: 55 29 51 65 

 
REDLANCE Nina Sæbye 

nina.saebye@pchuset.no Ågotnes 

5363 ÅGOTNES 

Tlf.: 21 68 32 52 

 
NOVA SCOTIA DUCK KROHNEGÅRDEN Trude og Morten Holmen 

TOLLING RETRIEVER vi-m-hol@online.no Lille Breivik 

5307 ASK 

Tlf.: 56 15 08 75 

 
OLD ENGLISH SHEEPDOG AN KA WO Anne Kari og Terje Wold 

terwold@broadpark.no Grimseidveien 484 

5259 HJELLESTAD 

Tlf.: 55 99 16 91 

 
RIESENSCHNAUZER LA-POT-ARJA Wenche Berntsen 

laportar@frisurf.no Krokavegen 21 

5353 STRAUME 

Tlf.: 56 33 00 41 

 
ROTTWEILER GULLSTEINEN Elin Dahl 

elinda2@online.no Rekdalsveien 47 

5151 STRAUMSGREND 

Tlf.: 55 12 12 53 

 

 
 

SCHÄFERHUND BALDERGARD Bjørn Tonheim 

Hordnesveien 103 

5244 FANA 

Tlf.: 55 13 02 21 

mailto:Jorunn-g@c2i.net
mailto:egil.andreassen@smedvig.no
mailto:nina.saebye@pchuset.no
mailto:vi-m-hol@online.no
mailto:terwold@broadpark.no
mailto:laportar@frisurf.no
mailto:elinda2@online.no
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SCHÄFERHUND VESTVARDEN Karen Vetås 

Storevarden 58 

5350 BRATTHOLMEN 

Tlf.: 56 33 13 95 

 
YLVAGÅRDEN 

akdaae@online.no 

Anne Karin Daae 

Nipedalsstien 34 

5164 LAKSEVÅG 

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@sealywest.net 

Vivi Waag 

Postboks 6 Sandsli 

5861 BERGEN 

Tlf.: 55 22 92 00 

SHETLAND SHEEPDOG ASKVIÓR 

njohannessen@start.no 

Vigdis og Nils Johannessen 

Åslia 6 

5306 ERDAL 

Tlf.: 56 14 05 81 

 
KROHNEGÅRDEN 

vi-m-hol@online.no 

Trude og Morten Holmen 

Lille Breivik 

5307 ASK 

Tlf.: 56 15 08 75 

SHIBA ENERHAUGEN 

christen.lang@tascali.no 

Christen Lang 

Sandviksveien 173 

5035 BERGEN 

Tlf.: 55 95 17 01 

SKOTSK HJORTEHUND ST.FINNIAN 

ane@lerheim.no 

Ane Lid Lerheim 

Troldhaugveien 31 

5232 PARADIS 

Tlf.: 55 91 17 50 

 

VÄSTGÖTASPETS 

 

BUGARDEN’S 

 

Christian Magnus og Rigmor 

Rasmussen 

Lien 46, 5057 BERGEN 
Tlf.: 55 29 51 65 

mailto:akdaae@online.no
mailto:keynote@broadpark.no
mailto:vivi@sealywest.net
mailto:njohannessen@start.no
mailto:vi-m-hol@online.no
mailto:christen.lang@tascali.no
mailto:ane@lerheim.no
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WEST HIGHLAND TERRAWESTIE Hilde Gullaksen 

WHITE TERRIER terrawes@online.no Steintræveien 9 

5238 RÅDAL 

Tlf.: 55 13 78 79 

WHIPPET WAG 

arne.johan@aastvedt.com 

Familien Aastvedt 

Kalvatræet 22 

5106 ØVRE ERVIK 
Tlf.: 55 18 10 24 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gunvald og tre søstre, 8 uker gamle. 

 

 
 

Vi har god plass til flere raser 
og oppdrettere 

mailto:terrawes@online.no
mailto:arne.johan@aastvedt.com
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VÅRE 2 BUTIKKER HAR ET STORT UTVALG I 

FÓR OG HUNDEUTSTYR 

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG HUNDEPRAT 

 
VESTKANTEN ZOO 55 93 10 40 

ARKEN ZOO 55 18 84 80 
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BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB 
POSTBOKS 6 - SANDSLI - 5861 BERGEN – Tlf: 55 13 05 00 

 
 
 

 

HOVEDSTYRET 2004 

* Leder: Torunn Urheim 55 31 69 82 

Nestleder og sekretær: Knut Alme 56 14 58 20 

Kasserer: Edgar Waag 55 22 92 00 

* Styremedlem: Svein Lothe jr. 55 13 62 04 

* Styremedlem: Alf N. Dirdal 55 93 47 62 

Repr. Brukshundgr.: Grethe Olsen 55 52 01 68 

Rep. Utstillingsgr.: Ellen Fåberg 55 12 35 81 

 
  BRUKSHUNDGRUPPEN  2004  

Gruppeleder: Grethe Olsen 55 52 01 68 

Medlem: Lille Wagtskjold 55 92 44 36 

* Medlem: Ann Christin Sjøtun 55 98 85 71 

Medlem: Anne Karin Daae 55 34 42 55 

* Medlem: Espen Børresen 55 13 85 45 

 
  UTSTILLINGSGRUPPEN 2004  
* Gruppeleder: Irene Donné 55 11 66 99 

* Møtesekretær: Wenche-Line Bergstad 977 23 387 

Medlem: Vivi Waag 55 22 92 00 

Medlem: Ellen Fåberg 55 12 35 81 

Medlem: Wenche Solheimslid 56 33 17 77 

 
  REVISJON 2004  

* Medlem: Elin Hjortland Løtvedt 55 22 89 00 

Medlem: Arne Johan Aastvedt 55 18 10 24 

Varamedlem: Merete L. Nydal 55 10 01 70 

 
  VALGKOMITÉ 2005  

Medlem: Elin Dahl 55 12 12 53 

* Medlem: Norvald Thunestvedt 56 32 18 18 

Medlem: Christen Lang 55 95 17 01 

 
  KOBBELET 2004  

Redaktør: Jon Wagtskjold 55 92 44 36 

* = Står på valg i 2005. 
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Medlemskontingent BSBK 

Medlemskontingent Kr. 250,- Familiemedlem Kr. 50,- 

Bankforbindelse 

Bankgironummer Utstillingskonto: 

BSBKs brukskonto: 9521 66 45740 7877 08 04859 

Brukshundgruppen: 9521 66 45627 

Annonsepriser Kobbelet 

Medlemmer Ikke-medlemmer 

1/1 side Kr. 200,- 1/1 side Kr. 400,- 

 
½ side Kr. 100,- ½ side Kr. 200,- 

¼ side Kr. 50,- ¼ side Kr.100,- 

Rubrikkannonser gratis Rubrikkannonser for  
Kr. 75,-

 

for medlemmer ikke-medlemmer 

 
 

 

Nye medlemmer i BSBK 

 
ANNIKA MONSEN 5310 HAUGLANDSHELLA 

ANETTE SLETTEVOLD 5173 LODDEFJORD 

INGRID L. BØE 5223 NESTTUN 

HEGE SØRVIK 5075 BERGEN 

BJØRN TONHEIM 5244 FANA 

PIA CELINE OSBORNE 5152 BØNES 

TORILL EVENSEN 5056 BERGEN 

KJERSTI VISKEDAL 5173 LODDEFJORD 

CECILIE H. JENTOFT 5053 BERGEN 

ARNE FALCH VIK 5355 KNARREVIK 

BENTE HEGGEM 5164 LAKSEVÅG 

HENNING E. HEGGEM 5164 LAKSEVÅG 

Vi ønsker velkommen til de nye medlmmene 
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B-BLAD RETURADRESSE: 
BSBK 

Boks 6 Sandsli, 5861 Bergen 
 
 
 
 

             Fjellanger Hundeskole AS 

Vi er et kurs- og treningssenter for hunder og hundeeiere, og har 

et bredt kurstilbud for valper, voksne og problemhunder. Skolen 

ble etablert i 1988 og har i dag 15 høyt kvalifiserte instruktører 

med bred erfaring innen lydighet, bruks, agility og jakt, samt 

utdanning av spesialsøkshunder til ulike formål. 

Våre trivelige lokaler i Fana ligger bare tre 

minutters kjøring fra Lagunen, ved Stend 

Jordbruksskole. 

Vi har en stor innendørs treningshall, slik at vær 

og vind ikke skal være til hinder for fine 

kurskvelder. 

 

 
VI TILBYR …….. 

 
 Valpekurs hver måned hele året (fra 12 uker) 

 Valpekurs (fra 5 – 8 mnd.) 

 Individuelle kursopplegg 

 Atferds-/kartleggingstimer 

 Instruktørutdanning 

 Hundeeierkurs 

 
Påmelding og informasjon: 

Fjellanger Hundeskole AS 

Tlf. 56 14 57 30/45 61 41 61 
www.fjellanger-hundeskole.no 

Fjellanger Hundeskole AS - Olavegen - 5200 Os, Tlf.: 56 14 57 30/45 61 14 61 
email: post@fjellanger-hundeskole.no 

 

http://www.fjellanger-hundeskole.no/
mailto:post@fjellanger-hundeskole.no
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