
  

MEDLEMSBLAD    FOR BERGENS   SELSKAPS·  OG BRUKSHUNDKLUBB 
Nr 2 - 2007 26 ÅRGANG 



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

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

- Rikt utvalg i hundebur 

- Hunde- og kattepensjonat 

- Kurslokale 

- Treningsbane 

- Variert kurstilbud 

 

Klinikkens tjenester kan også utføres under opphold på pensjonatet ! 

 

55 24 21 44 55 24 00 98 
Mandag til fredag 10-19 
Lørdag 10-14 

Mandag til fredag 10-20 
Lørdag 10-19 
Søndag 17-19 

Neset 56-60, 5267 Espeland, www.myrbo.no 
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http://www.myrbo.no/


Redaktørens hjørne 

 

 

 

 

 
 

 
Bladet sendes ut til medlemmene i 

BSBK fire ganger i året. 

Vi mottar gjerne stoff for publisering i 

bladet. Mottatt stoff publiseres i sam- 

svar med tidsfristene for levering til 
redaksjonen. Innlegg og artikler kan 

leveres som PC-filer eller på papirfor- 

mat til redaksjonens epost-adresse 

eller til postadresse nedenfor. Digital- 

bilder må leveres i høy oppløsning. 
Send oss bildene i stor størrelse. 

 
Redaktør: 

Jon Wagtskjold, tel 55 92 44 36 / 908 

61 265 

Redaksjonens adresse: 
Postbok 6 Sandsli, 5861 Bergen 

 

Annonsepriser Kobbelet 

 BSBK med- 
lemmer 

Ikke BSBK 
medlemmer 

Svart/ 
hvit 

Farge 
Svart/ 

hvit 
Farge 

Hel- 
side 

Kr. 

250,- 

Kr 

350,- 

Kr. 

500,- 

Kr. 

700,- 

1/2 
side 

Kr. 

150,- 

Kr. 

200,- 

Kr. 

250,- 

Kr 

400,- 

1/4 
side 

Kr. 

100,- 

   

 

Neste nummer sendes ut 

i løpet av uke 37 / 2007 

 
Frist for innlevering av stoff er 

19. august 2007 

 
 
 

 
 
 

 

Så var Kobbelet nr 2 ferdig til å 
sendes ut til medlemmene i 
klubben. 

Denne gangen nærmer vi oss 

ferien, og Christen Lang tar oss 
med til Frankrike på en av sine 
mange reiser dit ned. Gro 
Brandt sin Alex har fått ny sta- 
tus som onkel til Hime, og har 
fått en ny vår i sin tilværelse, 
mens Karin Oldervolds Carmen 
fortsetter med å gi oss gode og 
rare tips til å mestre hverdagen. 

I tillegg finner du litt om Bruks- 
gruppens virksomhet fra en 
aktiv vår, og de vanlige spaltene 
for klubbtjenester. 

Ferien er over oss, og Styret i 
klubben ønsker en riktig god 
sommer til alle 2 og 4-beinte! 

Red. 
 

Forside denne gangen er et 
portrett av Shiba-valpen Hime, 

tatt av eieren Gro Brandt 
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KOBBELET er BSBKs medlemsblad 

 

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

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

http://www.bsbk.org/
mailto:bsbk@bsbk.org


SKREOOERSYOO ERNÆRING 
for din hunds unike behov 

 
 
 
 
 

 
SIZE - Skredder&ydd ernæring 

Size Heelth Nut.rit.ion tilt:,;,'u-ike losninger 

ter ann ernærirg attascmdet ter hensyn 

til hundens størrelse. elder. el«ivitet. fysiske 

betovog også til de spesifikke behov som 

enkate raser her. 

 
 

 
For  i vårtSIZE-60rtiment: 

MINI 
Vok•litl'l-kc 1.10 kg 

 

MECIUM 
Vok•lill'l-.kt 11.fil& kg 

 

MAXI 
Vok•lill'IWtkt QS.44 kg 

 

(IIANT 
Vo•ken-   kcover 4& kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GIANT AO.Je 

--- 
næringstilpasset kost 

,au, 
ROYALCM41N 
SIZE  HEALTH NUTRITION- 

 
Roy'QI Cc;:,r,in .GQlgQQ I n:ig,c;:ndQIQn I t,QIQ No rgg . 8QgOk v0r hpl'ITl"lc;;agldQ WW.V. l"O)lc;:IOQnin . no 

ror    li  r1m g   gn  rorh""1dQr nc;:or og rer 6 l c;;ao:;;,Q mc;;r om 1-rv'Q ;;kkUl"Qt din hund trc;ll"lgQr! 



Obs: Medlemskontingent kan kun betales ved tilsendt giro fra 
Norsk Kennel Kl-u5bs- medlemsservice 

9521 66 45740 

7877 08 04859 

9521 66 45627 

BSBKs driftskonto: 
Utstillingskonto: 
Brukshundgruppen: 

Medlem kr. 295,- 
Familiemedlem kr.  50,- 

BSBKs bankforbindelse Medlemskontingent BSBK 2007 

 

 

HOVEDSTYRET 2007 

Leder: Torunn Urheim 55 31 69 82 
Nestleder: Svein Lothe jr. 55 13 62 04 

Kasserer: Edgar Waag 55 22 92 00 
Sekretær: Jon Wagtskjold 55 92 44 36 
Styremedlem: Ingrid L. Bøe 55 92 42 19 

Repr. Brukshundgruppen: Lille Wagtskjold 55 92 44 36 

Repr. Utstillingsgruppen: Ellen Fåberg 55 12 35 81 

BRUKSHUNDGRUPPEN 2007 

Gruppeleder: Grethe Olsen 55 52 01 68 

Medlem: Lille Wagtskjold 55 92 44 36 

Medlem: Hilde Brandt Røssevold 413 13 904 

Medlem: Anne Karin Daae 55 34 42 55 

Medlem: Irmelin Nybakk 984 84 126 

UTSTILLINGSGRUPPEN 2007 

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 2007 

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 2007 

Medlem: Norvald Thunestvedt 56 32 18 18 

Medlem: Merete L. Nydal 55 10 01 70 

Medlem: Kirsten Stensund 55 10 43 43 

KOBBELET 2007 

Redaktør: Jon Wagtskjold 55 92 44 36 
 

 

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

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

http://www.bsbk.org/
mailto:bsbk@bsbk.org
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Kjære medlemmer! 
 
 

 
Våren er kommet for fullt, og med 
den yngletid for dyrelivet - og som 
ansvarlige hundeeiere bør vi vise om- 
tanke når vi ferdes i terrenget med 
hund. 

 
Jeg har registrert at en av de lokale 

raseklubbene har bedt kommunen 
om å sette av et område der en kan 

ferdes med løs hund også i tider med bånd- 
tvang - vi skal følge med og se om det blir 
noen resultater av henvendelsen. 

 
Årsmøtet forløp som vanlig uten store over- 
raskelser, og vi takker tillitsvalgte som gir seg 
for innsatsen og ønsker de nye i Brukshund- 
gruppen og Valgkomiteen velkommen. 
Gledelig mange møtte opp, sikkert også for å 
få en orientering om de nye utstillingsreglene 
etter at årsmøtesakene var behandlet. 

 
Representantskapsmøtet i NKK var det første 
med utsendinger fra regionene, så fra nå av 

er Hovedstyret og tillitsvalgte i NKK valgt av et 
flertall i medlemsklubbene fra hele landet. 

Det blir spennende å følge utviklingen videre. 

 
Så står det bare igjen å ønske dere alle en god 
sommer og vel møtt igjen til høstens aktivite- 
ter på brukshund- og utstillingsfronten. 

 
Vennlig hilsen 
Torunn Urheim 

leder 
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Frankrike på kryss, og litt på tvers 
Av Christen Lang 

 
 

I år var jeg invitert til å dømme ved Frankrikes største hunde- 
utstilling, Championnat de France i Montlucon, en liten by 
mitt i landet. Når man er så heldig å bli invitert til Frankrike i 
mai og vet om det i god tid, var det fristende å legge ferien i år 

 

Min samboer og jeg bestemte oss 
derfor til å ta 14 dagers ferie i 
forbindelse med denne utstilling- 
en. Vi dro med fly til Nice og leiet 
en liten Smart bil . Dette er en to 
seter med akkurat nokk plass til 
to personer og to kofferter. Veldig 
praktisk å manøvrere og ikke 
minst å finne parkering til. 

 
Frankrike har meget høy stan- 
dard på veiene og de er godt mer- 
ket , men for sikkerhets skyld 
hadde vi kjøpt oss en GPS som 
det viste seg kom godt med. 

 
Turen startet i Nice og så dro vi 
nedover den franske riviera med 
stopp i Antibes, St.Raphael, Can- 
nes (vi så dessverre ingen stjer- 
ner og heller ingen nakne damer 
på stranden) og så overnatting i 
St.Tropez. Neste dag videre til 
Hyeres der vi tok båt ut til den 
lille idylliske øya Iles des Hyeres 
hvor vi ble i to dager. 

 
Denne øya er veldig populær i 
sesongen da den har en av Syd- 
Frankrikes fineste strender. Noe 
vi fikk oppleve. Siden vi kom 

utenom sesongen hadde vi stran- 
den nesten helt for oss selv. En 
virkelig flott opplevelse og et sted 

vi varmt kan anbefale som et me- 
get godt alternativ til mer kjente 
syden mål. 

 
Etter dette gikk turen så videre 
med besøk i Montelimar, Torun 
sur Rhone. I Lyon fikk vi oppleve 
den berømte astronomiske klok- 
ken i katedral St.-Jean og fikk se 
mye vakker kunst i muse des 
Beaux Arts. Så fortsatte vi via 
Clermont Ferrand til Montlucon. 

 
Utstillingen var som sagt Frank- 
rikes største og kan best sam- 
menlignes med vår Hamar utstil- 
ling. Den gikk over tre dager, 
lørdag, søndag og mandag. Ja, 
jeg stusset jo en del da det gikk 
opp for meg at jeg skulle dømme 
en mandag. Men forklaringen var 
at tirsdag 8 mai er offentlig høy- 
tids dag i Frankrike hvor de min- 
nes sine falne fra andre verdens- 
krig. Og mandag falt da i år mel- 
lom to stoler (søndag og tirsdag) 
og ble en ekstra fridag. 

 
Store utstillinger er ganske like 
over det meste av verden, masse 
folk og masse hunder og salg av 
alt som hører med i sporten. 

 
Når man er dommer får man jo 
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ikke sett så mye på andre en de 
hunden man selv dømmer. Jeg 
dømte denne gangen Akita og 
Samojed og deretter gruppe 5 så 
det ble en travel dag. 

 
I Frankrike har de mange raser 
som ikke finnes i Norge, spesielt 
innen jakthundene så vi mange 
raser vi ikke ser her hjemme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kvaliteten på de hundene jeg så 
og på de jeg bedømte både i rase- 
ne og i gruppen var jevnt over 
høy. Men som sagt var det jo 
årets viktigste utstilling så her 
kom det utstillere fra hele landet 
og mange fra andre land. 

Min beste Samojed var en fantas- 
tisk flott hund som også senere 
ble gruppevinner. Han kom fra 
Italia men med finsk far viste det 
seg. 

 
Det var jo presidentvalg i Frank- 
rike i år og da vi var der var val- 
get nettopp avgjort. Dette i tilegg 
til at det ble en fransk nasjonal 

rase som vant Best in 
Show gjorde at stem- 
ningen ved middagen 
senere på kvelden var 
meget høy. Det ble 
sunget og spilt trom- 
pet ( diverse jakt fan- 
farer) og folk var i me- 
get godt humør. 

 
For oss som hadde 
startet tidlig ble det en 
meget hyggelig men 
noe langtekkelig 
kveld. 

 
Etter utstillingen dro 
vi tilbake til rivieraen, 
med stopp i Vienne 
hvor vi besøkte det 
arkeologiske muset i 
St.-Romain-enGal. Så 
til Valence og videre til 
Avignon der vi besøkte 
det imponerende byg- 
get Palais des Papes. 
Avignon har jo som 
kjent en gang i tiden 

vært hovedsete for en del av de 
franske pavene. 

 
Det ble også tid til en dag i Mo- 
naco. Vi så forgjeves etter fyrste- 
familien men hadde en virkelig 
flott dag i Monte Carlo hvor de 
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holdt på å forberede det berømte 
billøpet som de skal arrangere 
der sener i mai. På vei fra Mona- 
co til Nice tok vi den bratte veien 
opp til Eze. Borgen der ligger på 
en klippe topp og har en fantas- 
tisk utsikt over store deler av 
kysten og også en flott botanisk 
hage med eksotiske vekster, mest 
kaktus. 

I Frankrike går de fleste hundene 
løse ved siden av sine eier på 
gaten, kun et fåtal var i bånd 
men vi så ingen aggressivitet når 
de møtte hverandre. Det var 
mange blandingshunder og en 
del som vi mistenkte for å være 
Pitt Bull. I hvert fall lignet de 
mye. Dessverre har ikke fransk- 
menn like gode rutiner når det 

gjelder å ta opp etter 
hundene som det vi er 
vant til . 

 
Å ta turen til Frankri- 
ke med eller uten 
hund kan anbefales. 
Det er så mye å opple- 
ve at de aller fleste 
burde finne mye å gle- 
de seg over. Det gjorde 
i hvert fall vi. 

 
Tilslutt må jeg få gi en 
ekstra honnør til min 
samboer Jorunn som 
kjørte. (selv har jeg 

nemlig ikke sertifikat 
for bil). På motorveie- 
ne (tre felts) kunne 
gjennomsnittsfarten 
bli ganske høy og like- 
vel ble vi forbikjørt 
hele tiden av travle 
franskmenn. 

 
 
 

 
 

Christen Lang er aktiv oppdretter og utstiller, hundedommer og kursleder. 
Han er særlig opptatt av å formidle tanker om gleder og forpliktelser ved 
hundehold ved siden av å gi praktiske råd og vink. Du kan lese mer om 

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

http://www.home.no/


 

.no,-. 

Bergens Selskaps-og Bruk h undklubb 
ønsker velkommen til 

UTSTILLING, LYDIGHET OG VALPESHOW 

BERGEN R <\.C KETSENTER, BØ!"\ES 29. og 30. SEPT.  2007. 
Påmeldiug: 

Bmk NKKs A4-påme1dings-.l:jem.a, eller me) d htwden på elektronisk på vårhjemmeside: h ttp://vNNJ.bsbk.org 
PåmeJdiugei:km også fakses til: 55 2293 30.  BSBKsservicetelefon etterkl. 19.00:  55 1305 00. 
Avgifter: 

Ekstericr / lp: kr. 310.-, eksteiior og Jp: kr, F.o..w.. 3. hund medsammeeier ½ avgift. 
Innbetalinger med beta1ings.clato s.e.ne.re enn p:imeldinpfrist, gir et tilleggpå 50% av avgjft. 

 

PAMELDI:-!GS- OGBETALINGSFRIST l . S:EPTEMBER2007. 

PåmeJdiugsacb:sese: 
B S B K, Postboks 6 Sandsli, 5S61 Bergen. Konfomm llller. 787i 08 04859 

   Ut:.ti11inge n aYho!d*   ett er NKKs regler. Påme!diugener ckonolllsik bindende. Husk gyldig n .ks iu.asjonsa ttest!  

Do m.mere Jo·rdag 19/9-: 007: 
G ru ppe l : Al1e, tuw.tattp :and cb nois. 

Beruer seuneuhtmd, bullmastiff, eng_e hl:   bulldog, 
engelsk mastiff, le-onb erge r, ne wfo undbn.t'Bh l.Uld, 
pyreneerhl.Uld, s enue nhl.Uld r as e r og s t . b emlu r clshuud: 
Arne Fo;s fl',. . Affeupiussche:r,bo:rdeaux don e. boxer, 
doberman, che: rgpinscher, hovawart, plnsche:r, riesen:• 
schnauzer, :rottweile,r+ o;,r1lge : Ro ny Doedijne (J.lL). 
Daml:-svensk .gårdshtmcl, sha:r pei,: Jaromi1·Dosral 
(CZ) . Dve1gs clmauzer, schnati.u:re•: .fon-Clt,·i;11i1 

Joh  ansson (S). 
Gruppe 6/4: Alleunntatt b.,rehunder. Basset-raseue, 
rhodeslan1idg_e back: Per Iversen (N). Dalmatiner: Ante 
Fos;(N). Dachs,dahuatiner + m:rige-: Ja ro mir Dos ral 
Gruppe 7: B:racco italimo, italiensk spino:n.e, Wlgat'Sl: 
vizsla+ RUR: Per Iversen (N). 

G ruppe S: Al1e. Flat oated-, Jabrado:r re!l'iever. Benil 
Lundg1·en{S). Cw:Jy coated-. c.esape.tl.:e-, .gol deu-, ns 
duck tollingretrie,:er: Marianne Holm-Hansen(DK). 

Kooikerhund, lagottoromagno!o, portugisul: vannhund 
og ov1i ge gr. 8:: Per frersen(N). 

Am. cocker-, cocker•, eng. sp1-inge:r-, welsh springer 
spaniel + ov1i ge spaniel;.: Ann-Christin Joh.msson (S). 

Gruppe 10: Alle: Pe,·l versc:.11 (N} 

L y di ghet kl. I Il m og Elite: Svein R.om1ing(1\9. 
Klasse I, Il og Ill er ogi;å NKK Region Hordalands 
Regionsmesterskapi LP for 2007. 

G rupp-e dommere: 

Gr. 2: Rony Doedijne Gr. 6/4: faromir DostaLGr. 7: 
Per Iversen. Gr. 8: Marianne Holm-Hansen.Gr. 10: Per 

In rseu.. 
Best e avlsgnlp pe-: Arue Foss. 
Beste oppdrettergruppe: An!.e Foss. 
Bes te Veterau: Jaro mfr Dostal 

Dommere s..oudag 30/09-! 007 : 

Gruppe 1: AJle wmtatt border co11ie, schaf e r hund. 

Australian shephe:rd, bearded collie, bouvie:rdes 
flaudi:es, b1iarcl, o ld eng. sbeepdog, py:reueul: 
gjetednmd: Rony DoediJne. (NL). BelgW,:e farehunder, 
collie, portugisul: gjeterhund, shetland sh pdog, 
schippeib , pu)i, welshcorgies +0 11, i ge: Ja"o mir 
Dosra/ (CZ) . 
G r uppe 3: AJle·: Pe r frersen(N). 

Gruppe ;: AJle wmtatt: jagende spisshuudei·, fiml:-og 
non·bottenspets. Chow chow, islaml: farehund, 
keeshoud, samojed, sibeiian husky, Jdeinspitz, timk 
Japphund,S'·.ensk lapphtmcl, vastgøtaspets : Jaromir 
Dosral {CZ). Norsk buhund, uoi:s.k hwd-eht wd: .-frne 
Fo;s fl',. . Podeucorase:n.e: Pe,· frersen (N). 

Pomeralllan: B,i ua Roos-Borje.so n ( S). Akita, ame1ican 
akita, basenji, eurasiei·, jap. spisshund, +0 11, i ge: Ro>iy 
Doedi,ine (NL ) 

G r uppe 9: Alle Bologuese, chihuahua, lliasa ;;pso, 

papillou, phalene, shih tzu: Brilla Roos-B1:ir,jeson{S). 

King clu rles spaniel: Per frersen(N) Tibetarul: te111 ier: 
Jaromir Dosral {CZ). Bichonfi:is.e, bichou hava.uais , 
chinese crested,co. ttonde tulea:r, gri ffo' ns, lowchen, 
pudler: .,fon-C11ris rinJohmmon (S). Boston te 111 ier, 
cav. kingchades spauie), tibe:-anskspauie), lU,lltese:r, 
mops: AlneFoss (N). Framl: bulldog, pekingeser: + 
oYrgi_e :  R o ny   DoedinJe fl',.'L), 

 

Gru ppedolll.lllere : 
C-r. 1: J aromfr Dost,.1 C-r. 3: Per ln rseu.. 

Gr. 5: Rony Doedijne Gr. 9: Britt;; Roos-Bøtjeso:n 
Beste av lps. up pe: Pe:rIversen 
Beste oppcl:rette·igmppe: Pei·Iversen. 
Beste vete.ran og BEST IN SHOW: Jar omir Do. tal. 

 

Va]peshow: Det blir og.-så arrangert valpeshowfor alle raser. Det blir to klasser:4-6 llllld. og 6-9 rund. 

Avgift pr. valp kr.160.-. Pameldiugi;frist som for utstillingen. 

OB S !   Disse lokaleraseklubber harogsåutstilllingi Bergendennehelgenogher er det damulighetfor 
dobbelutstilling: 

Dachshundklubben, Miniatyrhundklubbe,nRetrieve11<1u bb  en,Spanielklubben og Terrierklubben" 

http://vnnj.bsbk.org/
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Hvordan Carmen lærte å gå i trappen 
Av Karin Oldervold 

 
Hos oss har vi alltid båret hundene våre opp og ned trapper i 
huset så lenge vi greier, i håp om at de da skulle kunne gå i 
trappene senere hvis de får lov av oss. 

 

Dette har vi også gjort med Car- 
men. Hun var også lenge redd for 
å gå i trapper, spesielt den åpne 
trappen ned til Kjersti, så vi kun- 
ne fint la henne være i gangen 
mens vi var inne på vaskerommet 
vegg i vegg. 

 
Carmen og katten til Kjersti (vår 
datter) har et veldig godt forhold, 

så når han kommer opp til henne 
er det helt topp. De koser og le- 
ker og når pus er lei går han ned 
trappen til Kjersti igjen. 

 
Men her forleden dag fant han 
antakelig ut at Carmen kunne 
være med ned, så han la seg på 
øverste trinnet og lokket henne 
ned. 

 

Når hun var kommet ned til 
ham, hoppet han ned i nes- 
te trinn. Etter en 3-4 trinn 
forsto Carmen at dette ikke 
var farlig og løp ned resten, 
og det var det. Carmen had- 
de lært å gå i trapper. 

 
Får Carmen tjangs nå, så 
springer hun ned trappen 
og inn til Kjersti, hopper 
opp i sengen og under dy- 
nen hennes. Når så kysten 
er klar sniker hun seg ut og 
sjekker i alt der nede (sånn 
som kattemat, pizzarester, 
snop m.m.) 

 
Så nå er det bare å trene 
masse på ”BLI” i gangen 
med trappen. 

 

Karin Oldervik er aktiv kenneleier og utstiller. Hun er særlig opptatt av å 
formidle tanker omkring praktisk, daglig hundehold og å gi råd og vink om 
hverdagens hundehendelser. Du kan lese mer om Karins hundevirksom- 

het på nettstedet hennes: http://www.vinsti.com/ (Red). 

http://www.vinsti.com/
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Et lite malingstips! 
Karin Oldervik 

 
Vi holder på å male litt her i huset vårt og vi er ikke alltid så 
flink å passe på at hundene våre ikke får maling på seg. 

 
Vanligvis når det skjer er det så lite at det gjerne går vekk av 

seg selv med tiden. Men nå sist skjedde det med Carmen rett 
før en utstilling: jeg tror ikke dommeren premierer en Black 
and Tan som har en stor hvitt flekk på hode. 

 
Så kom jeg på at jeg hadde vært ute for det samme for noen 

år siden. Den gangen brukte jeg matolje som middel for å 
fjerne malingen fra pelsen. 

 
Carmen ble gnidd inn med olje og heldigvis forsvant flekken. 

 
Er det flere som vet om andre tips til felles nytte? Send noen 
linjer og gjerne med bilde til Kobbelet! 
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TURBOPRISNSESSEN - EN SØSTER TIL ALEX 
Gro Brandt 

 
De er som natt og dag: Den gamle svartpelsede Apso-hannen 
med tunge og støle bevegelser og den spretne, gyldenrøde 
Shiba-valpen som danser rundt ham og oppfordrer til lek. 

Valpen napper ham i øret, kraf- 
ser med labben, biter ham i ha- 
sene, hopper kvikt til side og 
småknurrer oppmuntrende. Til 
slutt gir han etter, rister på ho- 
det, hufser og vender litt på seg, 
snapper etter henne og går til 
likesomangrep med et lett oppgitt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bjeff. Og dermed er runddansen i 

gang. Hun virvler rundt ham på 
rappe føtter og gjør raske utfall 
snart på den ene siden av ham, 
snart på den andre, mens han 
for det meste står på stedet hvil, 
dunker henne med baken og vir- 
rer med hodet mens han prøver å 

bite tak i hale eller ører på den 
villstyrige motstanderen. Til slutt 
detter hun over ende og lar ham 
tro han har overtaket, og han 
snuser og napper og slikker hen- 
ne på magen. Men snart er hun 
på alle fire igjen, mens han ven- 
der fortumlet på hodet og lurer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

på hvor i all verden det ble av 

henne. 

Dette har vært fast kveldsritual i 
heimen helt siden valpen, som 
lyder navnet Hime - ”prinsesse” 
på japansk, må vite! – kom i hu- 
set rett oppunder jul. Til å begyn- 
ne med oppførte Alex seg som en 
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sur gammel onkel. Han hadde 
vært ene-hund siden midten av 
september da far hans – sjefs- 
hunden Mischa – døde. Han 
kunne ikke begripe hvorfor mat- 
mor hadde dradd dette nye tur- 
bovesenet inn i huset – det var jo 
blitt så fredelig nå, uten konkur- 
ranse om matskål og godbit og 
uten for mye mas om turgåing! 
Nå stiller jo Alex med flere handi- 
kap – ikke bare er han med sine 
13 år for- 

lengst pen- 
sjonist, han 
er også 
blind, er født 
sånn og tror 
alle er som 
ham. Ikke 
nok med at 
han ikke kan 
se den nyan- 
komne, i til- 
legg springer 
hun rundt 
like raskt og 
lydløst som 
den berøm- 
melige ånden 
i fillehaugen, 
slik at han 
også har 
problemer 

med å høre hvor den nye 
”søsteren” befinner seg til enhver 
tid. 

Men etter som dagene gikk, ble 
Alex mer og mer innforstått med 
at valpen hørte til flokken, og det 
utviklet seg et helt spesielt for- 
hold mellom dem. Hime aksep- 
terte fra første stund at Alex er 
eldst og derfor har forrang til 

matfatet. Han må få sin matskål 
servert først, og har ikke Hime 
spist ferdig sin porsjon, viker 
hun unna hvis han nærmer seg. 
Verre er det med bitepinner og 
gnagebein – aktiviteter Alex ikke 

har brydd seg om på mange år. 
Men når valpen begynte å få slike 
godiser, ville Alex også ha sin del. 
Det er ikke Hime alltid like be- 
redt til – hun er snar til å lure 
Alex, og ender oftest med to bite- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pinner. 

Men da Hime og matmor begynte 

på valpekurs etter jul, kunne 
gemalen fortelle at Alex hadde 
gått rundt og lett etter oss mens 
vi var borte! Og fra å være en sur 
gammel gubbe, har Alex utviklet 
seg til en riktig leikeonkel! Ikke 
bare innomhus - etter hvert som 
været har skiftet fra vinter til 
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tilnærmet vår, med dertil høren- 
de aktiviteter utomhus, utfoldes 
leikeslåssingen vel så gjerne på 
åpne gressmarker, der Hime får 
større radius, og Alex mulighet til 
å trekke seg unna. Selv om Alex 
ofte ser lettere bortkommen ut i 
forhold til sin lettbeinte partner, 
er han med på dansen. Kanskje 
minnes han hvordan hans egen 
mamma lekte med ham da han 
selv var valp, hvordan hun pus- 
set og slikket ham, og sprang 
stua rundt med ham i hælene! 

Etter at valpen kom i huset, vir- 
ker Alex faktisk mer pigg enn på 
mange år! 

Det er ikke bare alder, kjønn og 
utseende som skiller de to leike- 
kameratene –også i lynne og væ- 
remåte er de ulike. Mens anene 
til Alex – de små tibetanske løve- 
hundene – gjennom ble århund- 
rer ble oppfostret i klostrene for å 
varsle når fremmede nærmet seg, 
er Hime runnet av en urgammel 
jakthundrase fra japanske fjell- 

strøk, kjent for å være ”stille som 
et tre og usynlig blandt trærne” . 
Det er nok fare for at sam- 
boerskapet mellom de to asiatis- 
ke høylandshundene har ført til 
at varslingshunden har lært den 
i utgangspunktet ”fåmælte” Shi- 
baen noen lydelige unoter! 

Også på andre av dagliglivets 
område har de to bikkjene ulike 
preferanser. Om det er rasens 
lange historie som tempelhunder 
som gjør at Alex foretrekker å 
slumre i godstolen framfor å gå 
tur, eller om det skyldes alder og 
handikap, skal være usagt. Hime 
er i hvert fall hans rake motset- 

ning. Hun elsker å være ute i det 
fri – særlig i ulendet skogster- 
reng. Kanskje skyldes også dette 
et halvglemt minne om rasens 
opprinnelse – fostret for å jakte 
på fugl og småvilt i tett kratt- 

skog. Selv rasenavnet kan ha sitt 
opphav i krattet, som om høsten 
får omtrent samme rødfarge som 
mange Shibaer -  Hime blant 
dem - har på pelsen! 

At vår egen lille Shiba-prinsesse 
har en innebygd forkjærlighet for 
busker og kratt, fikk matmor 
smertelig erfare alt da treningen 
med å få valpen husrein tok til. 
For alle våre tidligere hunder – 
Alex inkludert – har det vært 
uproblematisk å gjøre fra seg i 
grøftekanten under lufteturene, 
det være seg i marka eller gate- 
langs. Å ha lommene fulle av 
hundeposer ble en selvfølgelig 
vane for matmor og gemalen. 

Men dette opplegget huet ikke 
”turboprinsessen”! Nei takk, hun 
strenet av gårde på jakt etter et 
passende kratt til sine 
”forretninger”. Vi må ha vært litt 
av et syn: Hime i fullt firsprang, 
mer og mer hektisk nøden, med 
matmor heseblesende på slep 
gjennom vasstrukken lyng – dy- 
pere og dypere inn mellom tette 
busker og stadig mer ugjennom- 
trengelig kratt ! Fordelen for mat- 
mor med denne manøveren er jo 
at hundeposer blir overflødige. 

Men heldigvis har Hime etter 
hvert lempet litt på krava, så nå 
kan hun, om nøden er stor, be- 
nytte mer tilgjengelige fasiliteter 
også. 

Den første erkjennelsen av at 
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”prinsessen” tilhører en lang linje 
av jaktkamerater, kom en sein 
kveldstime da sommeren var på 
gjestevisitt tidligere i 
vår. På soverommet sto 
vinduet åpent, natt- 
bordlampa var tent, og 
Hime lå ved siden av 
meg i senga og halvsov. 
Et forvirret insekt ble 
tiltrukket av lyset og 
klasket mot lampe- 
skjermen, og dermed 
våknet Himes jaktin- 
stinkt! Med et lynraskt 
snapp fanget hun fly- 
dyret, og satt der lett 

forbauset med vingene 
stikkende ut av kjeften. 
Hun hadde nettopp 
levd opp til en annen 
rasekarakteristikk, å 
være "hurtig som lynet 
for å kunne fange sitt 
bytte". Svært fornøyd 
med seg selv, spiste 
hun fangsten og la seg 
til å sove. Matmor var 
snar til å slokke lyset 
for å unngå mer jakt 
den kvelden. Etter den 

opplevelsen er Hime på konstant 

utkikk etter de fascinerende små 
medskapningene som svirrer 
rundt i luften eller kryper på 
bakken. Men late og vintertrøtte 
humler som svimer i lyngen, prø- 
ver matmor å holde henne unna. 

De er et umake par, Tempelvok- 
teren og Turboprinsessen. Enten 
forskjellene er betinget av rase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
eller av individuelle særtrekk, er 
det et spennende og utfordrende 
prosjekt å følge med på hvordan 
de tilpasser seg hverandre og 
tilværelsen hos vår spesielle 
flokk. Trolig er de to små firbein- 
te flinkere til å lese oss en vi er til 
å forstå dem! 

1 ) Fra hjemmesida til Kennel Enerhaugen: ”Kommentar standard”. 

2) Som for 1. 

Gro Mandt er kenneleier og utstiller. Hun er særlig opptatt av hundens 
plass i vårt hverdagsliv og forholdet mellom oss og hundene vi omgir oss 
med – ofte sett fra flere sider. (Red). 
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BRUKSGRUPPENS AKTIVITETSPLAN VÅREN 2007 
RUNDERING – SPOR – BLODSPOR - FELT 

 
 

Dato Aktivitet PM frist 

Hver 
onsdag kl 

19:00 

Lydighetstrening på Myrbø Dyresenter, 
Espeland, 

 

13. juni Klubbmesterskap Lydighet 6.juni 

 
Klubbmesterskap Blodspor 

Utsatt til 

høsten 

 
Lydighetstrening hver onsdag på Myrbø Dyresenter 

Felles organisert lydighetstre- 
ning på Myrbø fra kl 19:00 til 
ca 20:00.Banen er tilgjengelig 
for BSBK-medlemmer 1800- 
2200 for egentrening. Banen 
skal kun benyttes til trening. 

 
Onsdagstreningene er et til- 

bud til BSBKs medlemmer 
som ønsker å trene lydighet 
sammen med andre 
"likesinnede". 

 
Det er ikke lagt opp med fast 
instruktør, men det vil alltid 
være en person (treningsleder) 

som leder oss igjennom en 
felles trening. 

 
Blant dem som er med på 
onsdagstreningene er der mye 
god erfaring, så mulighetene 
for å få gode tips om trening 
av hund er absolutt tilstede. 

 
For at onsdagstreningene skal 
være et hyggelig sted å være, 
for både to- og firbente, har vi 
laget et noen regler som vi 

håper alle følger. Disse finnes 
på nettstedet til Brukshund- 
gruppen på www.bsbk.org. 

 

 

http://www.bsbk.org/
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Runderingskurs 
Av Karin Oldervold 

 

Siste helgen i april var vi på runderingskurs i regi av 
BSBK med Marit Jæger som instruktør. 

 

Rundering består av en løype på 
400 m. med figuranter. Det er 4 
grupper: D- C- B- A. 

 
D er 100m m, 2 figuranter. 
C er 200m m, 3 figuranter 
B er 300m m, 3 figuranter 
A er 400m m, 3 figuranter 

Når hunden har funnet figuran- 
ten skal den komme tilbake til 
eieren med bring-kobbel. Så skal 
eieren være med tilbake til figu- 
ranten sammen med hun- 

den. Hunden kan også gi hals 

ved funn av figurant til eier kom- 
mer ut. 

 

Vi skulle være 4 stk. med 
hund. Dessverre så brakk den 

ene hunden foten rett før opp- 
start, så vi ble bare tre ekvi- 

pasjer: Teresa med Disel, en 
Australian Shepherd hann på 
17 mnd. Tone med Mira, en 

Nova Scotia Duck Toller Retri- 

ever tispe på 2,5 år og Karin 
med Ally, en Australian Shep- 
herd tispe på 8 år. 

Fredag kveld 27. april hadde 
vi litt teori. Etter en gjenom- 

gang av hva rundering er og 
innlæringsmetode, avtalte vi å 
treffes trening kl.10.00 på 
Kokstad neste dag for praksis 

i skogen. 

Lørdag og søndag var det 
strålende solskinn og helt blå 
himmel, det er jo alltid gøyere 

å være ute med hund i sånt 
vær. Etter at Marit sin hund 

Border Collien Birk hadde vist 
oss en flott ferdig rundering, 

var det Ally sin tur. 

Aller første gangen som Ally 
ble sendt ut kom det turgåere 
med hund gående rett bak 

der figuranten satt, Ally er gal 
etter å treffe folk/dyr og løper 
de alltid i møte med masse 
bråk når hun ser dem. Men 

ikke denne gang nei, hun 

stoppet opp et stykke neden- 
for og ventet til de var pas- 
sert. For meg var dette et 

stort pluss, da vi har problem 
med henne i sånne situasjo- 
ner. Ally hadde ikke tid til 

sånt tull hun var på jobb nå. 

De fleste gangene måtte hun 
ha mye påvirkning (synlig fi- 
gurant med klapp/rop fra fi- 
gurant) for at hun skulle 
skjønne at hun skulle løpe ut 



 

og finne den personen der 
ute. Ally er matgal så det ble 

godbit som fungerte best på 
henne som belønning. 

Hver hund løp ut 4-5 ganger 
før de hadde pause i bilen. 
Jeg kunne se stor fremgang 

for hver gang det var Ally sin 
tur. På slutten av første dagen 
løp hun ut til 

figurant med 
lite påvirkning 

og tok bittet 

med inn til 
meg. Etter 6 
timer i skogen 
var både jeg 

og Ally godt 
fornøyd og vi 
reiste hjem for 
å hvile ut til 

neste dag. 

Søndag be- 
gynte vi med 
felt som også 
hører til un- 
der runde- 

ring. Felt består av 50 x 50m, 
hunden skal søke etter gjen- 
stander. Det skal være 4stk. 

Hunden skal komme inn med 
en og en gjenstand og avleve- 

re til eieren. Marit lot Birk 
vise oss hvordan det endelige 

resultat skulle bli, og vi 
skjønte at det lå mange ti- 
mers jobbing bak. 

Når det var Ally sin tur ville 
hun bare løpe ut og hente én 

men hun vil nok ta flere ting 
etter hvert med mer trening. 

Dette er jo noe som vi fint kan 
trene på alene, og da er det 
ikke nødvendig å ha så stort 
felt heller. 

Vi lærte hvor viktig det var å 
ligge gjenstander langt ute og 
sånn at hunden søkte helt ut. 

Etter at alle 
hadde fått 
prøvd sin 

hund på felt 

gikk vi litt 
lenger opp i 
skogen og 
plasserte ut 

figuranter til 
rundering. Nå 
var det spen- 
nende å se 

hvor mye 

hundene hus- 
ket av det de 
hadde lært i 

går. 

Første gangen 

Ally løp ut måtte hun ha litt 

påvirking for å finne figurant. 
De siste gangene hun løp ut 
var det med nesten ingen på- 
virkning. Hun tok bittet fra 

figurant, leverte det til meg og 
løp ut igjen for å vise meg 
hvor figurant var. Helt topp. 

Det er helt utrolig hvor fort 

hundene skjønner hva de skal 

gjøre. 

ting nå til å begynne med, 
- 19 - 
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Teresa og Disel hadde anledning til å være med på 
treningen på lørdag 5.mai og vil fortelle om det her 

 

I dag har Disel og jeg vært med en hardbarket bruks- 

gruppe og trent på Kokstad. Jeg har jo aldri vært og sett 

på en brukskonkurranse, så det var gøy å få sett litt ås- 

sen disse erfarne konkurranse hundene jobber. 
 

Vi startet med felt 50x50 m. 
Jeg valgte å sende Disel ut 
uten noe påvirkning, han blir 

så lett litt for høy om han får 
se på at gjenstandene blir lagt 
ut, og da blir det litt for mye 
løping og veldig tilfeldig leting. 
Han søkte fint, fant og kom 
stormende inn med gjenstan- 
den og da var det rett i lek. 

Sendte han ut tre ganger og 
det var supert alle gangene så 

jeg avsluttet der, mens leken 

var god. Flinke lille gutten 
min. 

Så bar det opp i runde- 
ringsløypen. Disel var sist ut 

så han fikk seg en god pause i 

bilen før det var vår tur. 

Runderingsøkten vår var 
egentlig fort gjort, sendte han 
ut på fire slag og det var det, 
veldig fornøyd her og. Han må 

fremdeles ha påvirkning i 
form av en liten lyd fra fig. 
men løper fint ut, snapper til 
seg løsbittet og løper inn 

igjen, men så må fig. rope litt 
når vi skal ut på påvisning, og 

da tar Disleren helt av, han er 

så giret på en skikkelig dra- 
kamp at figuranten har store 
problemer med å få kongen 

fra ham igjen. 

Syns egentlig vi er kommet 

ganske langt jeg i forhold til 
hvor få ganger vi har gjort 
dette, selv om jeg selvfølgelig 

er litt utålmodig og gjerne vil 
få han ut uten noe påvirk- 

ning, men det kommer nok. 
Iveren er der i alle fall og det 

er jo det viktigste. 

 

Dette er noe som er noe som 
flere i familien kan være med 
på, og det er kjempegøy for 
både eier og hund. Så har du 
anledning så ikke stuss meld 

deg på neste gang det er kurs. 

 

Hilsen Teresa , Tone, Karin og 

Marit 
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Prøve for bronsemerket i lydighet 

Prøven ble holdt på BSBKs tr4eningsbane ved Myrbøs Dyre- 
senter på Espeland. Disse klarte Bronsemerkeprøve som ble 
avholdt den 9. mai: 

 
• Franziska Weissmuller m/ Monty (dalmatiner) 

• Marita Tørrset m/ Nemi (border collie) 

• Irmelin Nybakk m/ Bistin (boxer) 

• Inger Fyllingen m/ Naja (schæfer) 

• Elin Dahl m/ Molly (labrador) 

Dommer Ann Christin Sjøtun. 

Vi ønsker alle deltakerne lykke til videre! 
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NBF konkurranse i rundering 

Ble avholdt lørdag 19. mai 2007 på Scheferhundklubbens bane på 
Grimstad. 

 

 
 

Noen av deltakerne, fra venstre Arild Vetaas, Anne Karin Dae, dom- 
mer Rolf Olsen og Erling Aarbakke. 
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OPPDRETTERGUIDE 

Denne spalten kan være til nytte for 

både oppdrettere og lesere som funde- 

rer på å skaffe seg en ny rase. 

Spalten er kun for BSBK- 

medlemmer, og vi håper at flere ken- 
nelnavn vil komme på listen i neste 

nummer av KOBBELET. 

Vil du være med, send informasjon 

om rase, kennelnavn, navn på opp- 

dretter og e-mail adresse og hjemme- 

side adresse til: 

 
KOBBELET - BSBK 

Boks 6 Sandsli, 5861 BERGEN 
Tel 55 13 05 00 - bsbk@bsbk.org 

 
 
 

AUSTRALSK SHEPHERD 
VINSTI 
Karin og Olav Oldervik 
olav-o@online.no 
Oterdalen 74, 5914 ISDALSTØ 
Tlf.: 56 35 06 11 

 
BEAGLE 

BANDWAGON 
Lille Wagtskjold 
lille@bandwagonbeagles.net 
Øvsttunveien 38, 5223 NESTTUN 
Tlf.: 55 92 44 36 

 
BEARDED COLLIE 

T-BOB 
Merete L. Nydal 
merete.nydal@c2i.net 
Kalandsneset 14 
5229 KALANDSEIDET 
Tlf.: 55 10 01 70 

 
WEST MEADOW 
Olav Henrik Vik 
olavvik@broadpark.no 
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 36 

 
CHIHUAHUA 

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

 

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

mailto:bsbk@bsbk.org
mailto:olav-o@online.no
mailto:lille@bandwagonbeagles.net
mailto:merete.nydal@c2i.net
mailto:olavvik@broadpark.no
mailto:keynote@broadpark.no
mailto:post@kennelcairndale.com
mailto:anhagebo@online.no
mailto:collieann@home.no
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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 
vesttun@broadpark.no 
Espelandsveien 178 
5258 BLOMSTERDALEN 
Tlf.: 55 22 71 79 

 
DACHSHUND LANGHÅR 

PETLAN 
Connie Petterson og Anne Landro 
connie.petterson@hjemme.no 
Foldnesvegen 220, 5353 STRAUME 
Tlf.: 56 32 36 02 

 
DALMATINER 

CIVELDA 
Kersti og Svein A. Hatlem 
civelda@online.no 
Nyhavnsvingen 8, 5035 BERGEN 
Tlf.: 55 25 76 02 

 
DANSK/SVENSK GÅRDSHUND 

MOONIX 
Monica Røsland 
monica@moonixkennel.net 
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 

ENGELSK BULLDOG 
Charlotte Engelsen 
charlotte.engelsen@hjemme.no 
Skjelvik, 5307 Ask 
Tlf.: 452 76 149 

 

ENG. SPRINGER SPANIEL 
Marian Janet Nossen 
mj.nossen@hjemme.no 
Brendahaugen 1, 5652 Årland 
Tlf.: 56 58 66 15 

 
EURASIER 

REDLANCE 
Nina Sæbye 
nina.saebye@pchuset.no 
Ågotnes, 5363 ÅGOTNES 
Tlf.: 55 69 00 54 

 
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 

 
GRAND DANOIS 

GREAT HILL 
Kari-Ann Breistein 
kari-ann@pet.no 
Dalland, 5936 MANGER 
Tlf.: 56 37 05 68 

 
HIGHESTEEM 
May-Britt Karlsen/ Thomas Sopp 
may-bk@online.no 
Nordeidevn 12 I, 5243 FANA 
Tlf.: 55 91 64 55 

 
VESTLED 
Jorunn Midtun 
gdjorunn@start.no 
Sjovegen, 5957 MYKING 
Tlf.: 56 34 11 22 

mailto:m.kalvenes@sencewave.com
mailto:vesttun@broadpark.no
mailto:connie.petterson@hjemme.no
mailto:civelda@online.no
mailto:monica@moonixkennel.net
mailto:uniquestar@c2i.net
mailto:charlotte.engelsen@hjemme.no
mailto:mj.nossen@hjemme.no
mailto:nina.saebye@pchuset.no
mailto:kennel.brisako@c2i.net
mailto:askjelbr@online.no
mailto:Kari-ann@pet.no
mailto:may-bk@online.no
mailto:gdjorunn@start.no


- 25 - 
 

 

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

 
GRIFFON 

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

 

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

NADJARAH 
Linda og Ronny Eliassen 
relias@broadpark.no 
Tetnesveien 130, 5114 TERTNES 
Tlf.: 55 18 30 60 

 
IRSK ULVEHUND 

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

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

 
O’MARKSBAY 
Knut Olav Wille 
knutowille@c2i.net 
Stovnerveien 71, 0982 OSLO 
Tlf.: 22 10 81 50 

 
JAPANSK SPISSHUND 

REDLANCE 
Nina Sæbye 
nina.saebye@pchuset.no 
Ågotnes, 5363 ÅGOTNES 
Tlf.: 55 69 00 54 

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

LHASA APSO 
SING-TUK 
Gro Mandt 
Øyjordslien 14, 5035 BERGEN 
Tlf.: 55 95 12 41 

 

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

 
MOPS 

HIGHESTEEM 
May-Britt Karlsen/ Thomas Sopp 
may-bk@online.no 

Nordeidevn 12 I, 5243 FANA 
Tlf.: 55 91 64 55 

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

 
NEWFOUNDLANDSHUND 

BLACK VELVET 
Mona og Leiv M Løtveit 
leiv.lotveit@c2i.net 
Lyngnesveien 38, 5353 STRAUME 
Tlf.: 56 33 22 62 

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

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

mailto:arne.johan@aastvedt.com
mailto:anhagebo@online.no
mailto:njoh@broadpark.no
mailto:relias@broadpark.no
mailto:wolfhound@ballygran.com
mailto:thor-iwh@frisurf.no
mailto:knutowille@c2i.net
mailto:nina.saebye@pchuset.no
mailto:elin@gullsteinen.net
mailto:may-bk@online.no
mailto:pmartem@broadpark.no
mailto:leiv.lotveit@c2i.net
mailto:irene@ferryland.no
mailto:wsolhei@online.no
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RANSA 
Egil Andreassen 
egil.andreassen@smedvig.no 
Lyngbøveien 64 A, 5163 LAKSEVÅG 
Tlf.: 55 34 37 91 

 
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 

REDLANCE 
Nina Sæbye 
nina.saebye@pchuset.no 
Ågotnes, 5363 ÅGOTNES 
Tlf.: 55 69 00 54 

 
OLD ENGLISH SHEEPDOG 

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

 
PAPILLON 

BOLIX 
Britt Helen Nesse 
bhele-n@online.no 
Boks 348 
5343 Straume 

 
POMERANIAN 

VESTVARDEN 
Karen Vetås 
kvetaas@broadpark.no 
Storevarden 58, 5350 BRATTHOLMEN 
Tlf.: 56 33 13 95 

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

 
SCHÄFERHUND 

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

 
VESTVARDEN 
Karen Vetaas 
kvetaas@broadpark.no 

Storevarden 58, 5350 BRATTHOLMEN 
Tlf.: 56 33 13 95 

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

 
SCHNAUZER 

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

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

 
SEALYHAM TERRIER 

SEALY WEST 
Vivi Waag 
vivi@sealywest.net 

Postboks 6 Sandsli, 5861 BERGEN 
Tlf.: 55 22 92 00 

 

SHETLAND SHEEPDOG 
ASKVIÓR 
Vigdis og Nils Johannessen 
njohannessen@start.no 
Åslia 6, 5306 ERDAL 
Tlf.: 56 14 05 81 

mailto:egil.andreassen@smedvig.no
mailto:Jorunn-g@c2i.net
mailto:egil.andreassen@smedvig.no
mailto:nina.saebye@pchuset.no
mailto:terje@video4.no
mailto:bhele-n@online.no
mailto:kvetaas@broadpark.no
mailto:kjebe4@online.no
mailto:kvetaas@broadpark.no
mailto:akdaae@online.no
mailto:keynote@broadpark.no
mailto:vivi@sealywest.net
mailto:njohannessen@start.no
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SHIBA 
ENERHAUGEN 
Christen Lang 
chr-lan@online.no 
Sandviksveien 173, 5035 BERGEN 
Tlf.: 55 95 17 01 

 
SKOTSK HJORTEHUND 

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

 
TERVUEREN 

RED WOLF 
Siri Nordgulen 
snordg@broadpark.no 
Austrheim, 5943 AUSTRHEIM 
Tlf.: 980 21 609 

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 
TERRAWESTIE 
Hilde Gullaksen 
terrawes@online.no 
Steintræveien 9, 5238 RÅDAL 
Tlf.: 55 13 78 79 

 
WHIPPET 

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

 
 
 

 

Konsentrasjon på BSBKs valpekurs! 

mailto:chr-lan@online.no
mailto:ane@lerheim.no
mailto:snordg@broadpark.no
mailto:terrawes@online.no
mailto:livmaa@online.no
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NYE MEDLEMMER I BSBK 

LENE BRANDAL 5267 ESPELAND 

LINE FJELDSTAD 5141 FYLLINGSDALEN 

CHRISTOPHER FRØILAND 5143 FYLLINGSDALEN 

MILDA LOVISE HANSEN 5106 ØVRE ERVIK 

METTE LOHNE HAUGE 5350 BRATTHOLMEN 

HILDE MARIE HJELMERVIK 5171 LODDEFJORD 

ARNE FRANK KNUDSEN 5857 BERGEN 

SILJE MYKKELTVEDT 5132 NYBORG 

TOROLV ONARHEIM 5236 RÅDAL 

LINDA KARIN SEKKINGSTAD 5357 FJELL 

EVA HELEN SVENDSEN 5115 ULSET 

BENTE TITLAND 5172 LODDEFJORD 

SANDRA URVIK 5055 BERGEN 

TIRILL B. ØVSTHUS 5281 VALESTRANDFOSSEN 

RONNY FJELDSTAD 5336 TJELDSTØ 

BERIT HÅVEN 5173 LODDEFJORD 

FRODE ØYBOST 5148 FYLLINGSDALEN 

ANETTE SOMMER 5132 NYBORG 

KRISTINE LORGEN 5235 RÅDAL 

SYLVI INGEBRIGTSEN 5267 ESPELAND 

CAMILLA JAKOBSEN 5868 BERGEN 

MARIT ELIN HANSEN 5163 LAKSEVÅG 

BEATE S. DALLAND 5146 FYLLINGSDALEN 

TRYGVE GJERTSEN 5238 RÅDAL 

KARI VIK 5236 RÅDAL 

JANNICKE O. ALLERS 5244 HORDNES 

CHRISTER ELSTAD 5171 LODDEFJORD 

LENA ISABELLA ENGAN 5171 LODDEFJORD 

LASSE ELSTAD 5171 LODDEFJORD 

CATHRINE HELLAND 5067 BERGEN 

KRISTINE MERKESVIK 5303 FOLLESE 

NINA VIKNE 5299 HAUS 

NARVE NIELSEN 5172 LODDEFJORD 

RAGNHILD JARLSBY 5004 BERGEN 

MARIT S. LOHMANN 5223 NESTTUN 

MORTEN PIND 5067 BERGEN 

ANDREAS MARSTRANDER 5239 RÅDAL 

IRENE BORGE 5239 RÅDAL 
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Bilde fra Bruksgruppens treningsbane ved Myrbø Dyresenter på Espeland 

HUNDESENTERET PÅ ASKØY 

⇒ Harmoni og trygghet i 

hverdagen 

⇒ Trening av eiere - 

hundespråket 

⇒ Privattimer og kurs 

⇒ Rehabilitering av 

”problemhunder” 

 
Tel 99 48 80 22 

www.lillanns-hundesenter.no 

 

KVALITET, SOLID ERFARING OG GOD SERVICE! 

http://www.lillanns-hundesenter.no/
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Vestlandets største hundeskole og eneste 
atferdsklinikk. 17 instruktører med spesiell 

fagkompetanse samt to atferdsbiologer 
(mastergrad fra universitetet). Moderne og 

trivelig hundepensjonat og veterinærkontor. 

B-BLAD 
 

RETURADRESSE: 
BSBK 
Boks 6 Sandsli, 5861 Bergen 

 
 
 
 

Siden 1988 
 

Hundeskole 

Hundepensjonat 

Dagpark 

Veterinærkontor 

Atferdsklinikk 

Hundesalong 

Butikk 

Med fokus på familiehunden! 
Kvalitetssikret kurs og trening med profesjonelle instruktører. 

Treningshall, butikk og kafé i Fana. 
 

Vi gjør alt for at din hund skal trives! Store oppvarmede bur 
med privat og felles uteareal. Vi tar i mot hunder med 

spesielle atferdsbehov. 
 

Trenger du dagpass til hunden din, mens du er på jobb? Vi tar 
i mot hunden din for oppstalling, trening og aktivisering. 

 
Nyåpnet på Fjellanger Hundepensjonat på Lysekloster i Os. 

Undersøkelse og behandling av ditt kjæledyr (hund, katt osv). 
Et samarbeid med Dyreklinikken på Stend. 

 
Våre atferdsspesialister samarbeider tett med veterinær for å 

gi bedre og mer helhetlig behandling av atferdsproblemer. 

 

Vi bader, steller og klipper selv de største rasene i flotte 
lokaler. Hos den anerkjente hundefrisøren Kine Laurene 

Brannan får din hund det beste og mest profesjonelle stellet. 

 

Et utvalg av hundeutstyr og kvalitetsprodukter for hundepleie 
og ernæring. 

 
Besøksadresse: 

Lyseklostervegen 310, 
5215 Lysekloster 

 

Mellom Ulven Leir og 
Lyse Kloster ruiner 

 
Tlf: 56 14 57 30 post@fjellanger.net 

Les mer på www.fjellanger.net 
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	Klinikkens tjenester kan også utføres under opphold på pensjonatet !
	- 2 -
	Red.
	- 3 -
	MINI
	MECIUM
	MAXI
	(IIANT

	Kjære medlemmer!
	Våren er kommet for fullt, og med den yngletid for dyrelivet - og som ansvarlige hundeeiere bør vi vise om- tanke når vi ferdes i terrenget med hund.
	I år var jeg invitert til å dømme ved Frankrikes største hunde- utstilling, Championnat de France i Montlucon, en liten by mitt i landet. Når man er så heldig å bli invitert til Frankrike i mai og vet om det i god tid, var det fristende å legge ferien...
	Hos oss har vi alltid båret hundene våre opp og ned trapper i huset så lenge vi greier, i håp om at de da skulle kunne gå i trappene senere hvis de får lov av oss.

	Et lite malingstips!
	Karin Oldervik
	2) Som for 1.
	RUNDERING – SPOR – BLODSPOR - FELT
	Felles organisert lydighetstre- ning på Myrbø fra kl 19:00 til ca 20:00.Banen er tilgjengelig for BSBK-medlemmer 1800- 2200 for egentrening. Banen skal kun benyttes til trening.
	Vi skulle være 4 stk. med hund. Dessverre så brakk den ene hunden foten rett før opp- start, så vi ble bare tre ekvi- pasjer: Teresa med Disel, en Australian Shepherd hann på 17 mnd. Tone med Mira, en Nova Scotia Duck Toller Retri- ever tispe på 2,5 å...
	Noen av deltakerne, fra venstre Arild Vetaas, Anne Karin Dae, dom- mer Rolf Olsen og Erling Aarbakke.

	B-BLAD
	Hundeskole Hundepensjonat
	Besøksadresse: Lyseklostervegen 310,
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