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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 
- 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 

http://www.myrbo.no/
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Redaktørens hjørne 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bladet sendes ut til medlemmene i 
BSBK fire ganger i året. 

Redaktøren mottar gjerne stoff for pub- 
lisering i bladet. Mottatt stoff publise- 
res i samsvar med tidsfristene for leve- 
ring til redaksjonen. Innlegg og artikler 
kan leveres som PC-filer eller på papir- 
format 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 

 
 
 
 
 
 

Høsten er her, og tiden er inne for å 
sende ut tredje nummer av Kobbelet 
i år. 

Takk til Karin, Gro og Ami for inn- 
leggene denne gangen. Karin har 
vært i Australia, Gro forteller om 

hvordan valpen Hime oppdager ver- 
den, og Ami gir et lite innblikk i sine 
opplevelser med lydighetstrening av 
Gipsy. Les også om at Gunvald har 
vært på saueavvenning og hvordan 
det foregår! 

Når dette leses er det få dager igjen 
til BSBKs høstutstillig på Bønes. 
Påmeldingen er som vanlig stor, 
dommerne og funksjonærene er sik- 
ret og vi kan love et godt arrange- 
ment. Her er det bare å ta turen og 
møte likesinnede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neste nummer sendes ut 

i løpet av uke 45 / 2007 

 
Frist for innlevering av stoff er 

14.oktober 2007 

Red. 

 
Forside denne gangen er fra BSBKs 

bane på Myrbø Dyresenter hvor 
Svein Lothe og Digger jobber med 

agility-utstyret. Digger lykkes med å 

komme igjennom hjulet! 

 

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

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

KOBBELET er BSBKs medlemsblad 

Annonsepriser Kobbelet 

 
BSBK medlemmer 

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,- 

   

 

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


 

SKREDDERSYDD ERNÆRING 
for din hunds unike behov 

 
 
 
 
 

 
BIZE - Skreddersydd  ernæring 

Si.:e Heelth Nutntion tilb,r u,l<e loeninger 

fcr Sl.no emærirg etterscm det ter hensyn 

til hun::lens stun-else, elder, elctivitst, f,'Sieke 

beh:Yv og cgså til de epeeifiklæ behOII som 

enl<Eite reser her. 

 
 
 

For  i  vårt  SJZE rtiment: 

MINI 
Vok....,....,..lcl 1.10 kg 

 

MEDIUM 
Vak&Clftwikt:   11   .Q& kg 

MAXJ 
Vak...,..Vllokt: QG.44 kg 

 

OIANT 
Vdc....,...,..lcl.,.,..,.4&kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nceringstilpasset kost 

t  hr±  h t ...,, 
ROrALCr..NIN 
S ZE UTRITION- 

Roylal Cianln ""'9'>'" I ft>g,iand<ar..n I h:IIQ Norgg, BQJa01< hprrrnggldQ v,-w.v,r,oyga:inln.no 

ror flrng gn f'orhiandgr nmr c:r..g og 11:>r 6 '""" mcar om hvQ ral<l<un;at din hund tnanggr! 
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Obs: Medlemskontingent kan kun betales ved tilsendt giro fra 
Norsk Kennel Klubs 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 99 02 83 

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: Tor Kjersem 55 10 28 11 
Medlem: Merete L. Nydal 55 10 01 70 

Medlem: Katarina Andersen 980 58 157 

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! 

 

En sommer går mot slutten, og det er 

på tide å tenke på høstens aktiviteter. 

Vi håper dere er flittige brukere av 

hjemmesiden vår på internett, 

www.bsbk.org, der vil dere finne opp- 

daterte opplysninger om ulike tilbud, 

enten det er valpekurs, trening eller 

utstilling dere er interesserte i. 

Denne formen for kommunikasjon er 

kommet for å bli. Det sier seg selv at med Kobbelets fire num- 

mer pr. år vil det ofte være nyttig informasjon vi ikke får med 

der tidsnok. Men har du ikke tilgang til internett, kan du selv- 
sagt ringe til oss hvis det er noe du lurer på. 

Vi har nå fått de første signaler som viser at organisasjonen 

NKK er endret. Alle medlemsklubber er oppfordret til å komme 

med innspill til finpussing av lovverket. Dette er nye takter som 

lover godt. 

Ellers har NKK ytret ønske om å arrangere utendørs utstillinger 

i Bergen fra 2009, de synes hallen på Bønes blir for liten. Styret 

har stilt seg negativt til å påta seg jobben som teknisk arrangør 
utendørs. Dels fordi det vil kreve langt større innsats fra med- 

lemmene til alt fra rigging av telt til parkeringskontroll - og det 

er dessuten svært få, om noen steder som egner seg til formålet. 

Utstillingsgruppen er i full aktivitet med de siste forberedelsene 

til høstens utstilling 29-30/9. Her står både eksteriør- 

bedømming av valper og voksne hunder, samt lydighet på pro- 

grammet. Vi trenger alltid hjelpere til små og store oppgaver ut- 

stillings-dagene, så kan du avse noen timer, så ta kontakt med 

Vivi Waag på telefon 55 22 92 00. 

Vennlig hilsen 
Torunn Urheim 

leder 

http://www.bsbk.org/
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Hunder i Australia 
Av Karin Oldervik 

 
 
 

 

I juni reiste jeg til Perth i Australia for å feire min sønns 30 års- 
dag og samtidig treffe mine søstre. Mens jeg var der måtte jo jeg 

ta meg en tur på en hundestrand og da selvfølgelig med famili- 
ens hunder. 

 

Her på vestkysten kan man 

bruke hundestranden hele 

året, jeg hadde sol fra blå him- 

mel og ca. 21 grader nesten 

hver dag (og dette er deres vin- 

ter). Men ble fortalt at i august 

regner det mye så da måtte de 

ha med paraply når de gikk ut 

(stakkar). 

På hundestranden løper hun- 
dene løs men alle må jo kunne 

innkalling og de må tåle andre 
hunder. På veien ned henger 
hundeposer og det er plassert 

ut dunker til å hive dem i, så 

det var ventet at alle ryddet opp 

etter sine hunder. 

Det var veldig sosialt for både 

mennesker og dyr, kjempeartig 

å se hvor fint alle de forskjellige 

hundene gikk sammen og pra- 

tet på sin måte. Det er jo 

mange parker rundt og i Perth 

og så lenge du hadde kontroll 

på hunden din kunne de løpe 

løs. 
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En dag var vi i en park 

som ligger rundt et 

vann, om sommeren 

har alle hundene sine i 

bånd der for der er en 

del giftige slanger. Vi 

var sikker på at nå om 

vinteren var de alle i hi, 

men samtidig kunne vi 

ikke helt forstå hvorfor 

folk hadde hundene 

sine i bånd nå. Vi ble 

fortalt at der var slang- 

er der som ikke gikk i 

hi, så det var lurt å ha 

hundene i bånd nå og. 

 

Vi var rask med å få 

hundene i bånd og vi 

gikk ikke mange me- 

terne før det kom 

skilt om at det var 

slanger i dette områ- 

det. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Karin Oldervik er aktiv kenneleier og utstiller. Hun er særlig opptatt av å formidle tan- 
ker omkring praktisk, daglig hundehold og å gi råd og vink om hverdagens hundehen- 

delser. Du kan lese mer om Karins hundevirksomhet på nettstedet hennes: http:// 
www.vinsti.com/ (Red). 

http://www.vinsti.com/
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JoJ,,,m,,,,, 

 

 
Hergens Selsk aps - o,g Brukshund klubb 

ønsker veD:ommen ti] 

"',_♦;-  llv 11< \><t, 

• i:::,  

"¾. K .f 

UTSTI LLING  L17DI GHET OG VALPESHOW '%-, 1,1!./.'-"""'" 

BERGE N RACKETSENTER, BØ NiE 
P':\meldln:g: 

29. og 30. SEPT. 2017. 

Bnik NKKs A4-pamelding, kjewa, eHei· m ld hnndl,u på e ekirolli sk pa vå:r hj emm.eside: hllp:J/www. bslJk.org  

P ameldiuger l  m-  og.sa fil  ses 61: 5_5  _2 93  30 .  BSBKs sre  , ie,,telefou e tter U   1-9. 00:  5513 05 00. 
Avgifter : 

Ehteri<>, f lp:  kr   . :no.-, e.b.-le:ri.,,  og  lp: 11:r. 410..- . F  . o .llL 3. hw.d =d    samme e.ier   .  a··gift. 

Irurbefa!inge:r med l,,e;taliugsdato • n re nn p iim el dlin gofrfat, ,gir el lilli,gg på 50% a.· a ·gift 

 

PAMiELDI::'l"GS.. OG BETALThlGSFRIST   1. SEPTEMBER :?M7, 

P amelding, ad\:esse : 

B S B K,  Pos  boks 6 Samlsli , 586   B erga-li. Kontolll!IDmle r. 7 37  OS. 04859 

Utstillingen ad 1o!des etter NKKs re g} EI".  Påm, e d!iug1eu.er  økonomisk bm   dende. Husk gyl,lig , ·aJ.s iuasjo!l5att es!! 

Do mm .-., lo:rcb g ,!9 - 2007 : 

Gr-u pp e 2: Alle, t1.lllllal grand d:mo is. 

Beruer sewtenlnur:d, b ! l!was tiff, eJ1geM: bu!Hog , 

engelsk ma,;1ifi, ! ool!1berger, newfmmdlandshlJlll.d, 

p-yre n.eerhnnd, se nnenhllll.<I raser og st . bemh.ar,dshw.d: 

Arne' F<><S (N) .• l\.ffelJ!>m cher, bor<leaux d\igg e, boxer, 

,dobem1a11, c:h.-er gp.iinsc-h e r    ovaiw;arl, p9i  scher, riese:n: 

.5d w:auzer, rothveile-r +0 1,;1 i.ge: R'o1zy Doed'.ifne (N.;r 

D msk-sve-nsl,; g åa: ds b1ur:d, shar pe  : J,,,,om.ir DwJ,i/ 
(CZ). Dvergsclrnanze r, sclm.mzie.re: A11n-Ch11. ti,i 

Joh<>"'-<so,i (S). 

Gru ppe 6/4 : Alle tmnlaU h.areh"1l.der. Ba sæ lsr,i>Sene, 

rhod esian 11cigebaek: Pe,· l,w,-;san (N). Dalma tiner: ...lme 

Fon  (N). Dachs, dalma,tiu.er + m'<igec .Joromi>' Dornrl 

Gru pp e 7:  B r. =     italaarn,, i1aliell.Sk  s pm  one , ung ai"'1. 

vizsla + RUR: P•r lwncen • . 

Gru pp e 8: .   le. Flat -eø• ied-, Lab rador rei!rie11e-r. B•nil 

L,m<(g,·e" ('   . Cm -ly coafad L, c e s ape ake- , gold en-, n.s 

d uek tolling reh:ie,; e r: Holm-H,msa,r (DK) . 

K ,ooil,;,e-m uo.d, la,goll-o rol!>l>ago.o! o, portugis isk va ,m!nmd 

,og a,., r ig e  g r. 8 :: p.,,Jn:na,r (N}. 

Am_ cotl  .er-  co cl:er-   eng.   -inge:r-, ,   ve ilsh s pringer 

sp au.ie .+ o, ,rige S]!,Uliels: .•lum.-Christin Joha=son (S), 

Gru pp e 1,0: Alle: Pe,·.fwr , ru, (N) 

L, J cligb" t kl. I, Il , ill o·,g E lii•: S,•ei,a Il:ømai>1g (i\ . 

Kl sse I, Il og Ill er også NKK Region Ho1,d lands 

Regi n.ime; tersbip i LP f. .r 2007. 

 
Gr-upp,,clomm or• :: 

G  r.   2: R oi,y  D oedijne. Gr. 5/4: Jarm,,;,.- Dosh l. Gr . 7:  

P er h,e,:se,e. Gr. 8: Mariawie lfo!m-Hansen. Gr. IO: Pa 

Iv ensen.. 

Be,sle :ralsgmpp,, Ame Fos,. 

Be,sle oppdrettergn,pp e: Arne Foss. 

Beste Veten n: Jaromir D ostnl 

Dommen .ond.'.l(g 31JJ09 - 2007: 

C rupp•  I: Alle=tall b01d'ar  oollie,, . ehfile' rhun<i. 

Au'51ral.i u. she pherd, lbea r-ded. co rn; e , bou i.er ,des 

fl>JJ.di'E!S, b r iard, o l d eng . sh e epdog, pyreneisk gje!er!nur:d : 

R<>, o,   Doe.dfy·,,.,_ . Bli g:iske fareh'llll.<!er, 
c olli e , po:rl11g is0 k el<!rh mid , she!Lmd ., æ pd\,g, 

sc b:ip p e.d,;e   ,pul  wehh c01-gi:e § + o •n  "i,ge : Jaromfr 

Do,,'<!/ 

G rup,p• 3: Alle::   Per J,,=e,r (N}. 

Grup,p• 5:  Alle wmt.all : j.ageitde spisshunder, fimk- og 

norrbotten. sp,e-ts . Chow chow, i.slm,,k wehomd, 
leeslron.d,  samo·  ed , ,  beiia:o h usl y, k!e;nspitz, fi:o5k 

apphund, svensk lapp!>t ur:d, vastgøt..,,pe:s : Jor<>mi,, 
Dw,'<11 ( C . Nor.& lmhund, = esk I JJlll.dehnnd: Åme 

F<><S •-9 , P od= m·a= e: Per li,,.erse,r (N) . 

iPo IJJ.ermi an: B,-ism &o,-B,,-Jjeso,i (S)•. .!!iki i • , ame11can 

:alit.a, base:oji, euras iei,· jap. spiss tur:d, + m,i ge: & >1J,' 

D,u:d'fja,: (NL) 

Gru-p p• 9: AJl... B o.lognes,,, cliil,ual!iua, lhasa aps:o, 

papi !Oon, p!>aJ.en.e, smh tzu.: &#:ta i/ o-æ;-lJ,:,)J'eso"    (&,). 

King <lærl es .sp,mie.l: Pa,· l n,.r:, a,r (N} Ti betansik teni er: 

Joromi,·Dw tal (CZ). Biehm1fiise, bi clron !i.avaw is, 

chin ese c.rested, cotton ,de tnleiar, grin on.s-, l0,vd1en, 

pudlH: AN n- -0. ,·i•rin ro. B o., to n  i ei, i er' 

c av . kiu.g c!w < es spani el, tibetansk sp l, malteser, 

mops: Alne Foss (W). il'ra,rl. bullilog, P"l:ingeser: + 

<>, :rige: Ro,o, DoediJne (NI.), 

 
G.-u, p p•   domm" re : 

Gr. I: faromir Dostal Gr. 3: Perk e,:,;en. 

Gr. 5: R,ony Doedijilte     G,-_ 9 : B  ritta Roo,..:Bøijeson 

!Beste a '!sgi,npp,,: Pe,r faei-sen 

Beste oppdrettergrupp e: P er lu e,rsen. 

Be te vet..-r" o o ,g BEST IN SHO,\': J '1.r ollllT Dæ t:>I. 

Va lpeshow:    Det blir også arn ngert valpe show for alle Faser. Det blir to klasser   4-li mnd. o,g 6-9 l:11:llcl. 

Avgifi pr.. va.lp kr. 160.-. Pameldingsfrist som for ut, tillingen. 

0 B S ! Disse lokale rasek!ubbe1ar ogsa 1J1l s li gi Berg:et1 denne ttelgen og her er del da rm 1ligfnet for 

dol:lbealu,t.stiIIflilg1: 
Dactis  IIlldklubbe  , Minial1rrh1J  dk!  bben, Relfieverk11Jbtle , &panr.elk11.1tlbet1 og TerrierkliJbbe 

 

http://www.bsljk.org/
http://www.bsljk.org/
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HELE GATENS PRINSESSE 
Gro Mandt 

 

 
Med et henrykt hvin hiver hun seg framover og stormer av 
gårde med matmor snublende på slep. Hun har fått øye på 
en av favorittnaboene for enden av gaten, og i en farlig fart 
farer hun til møtes med ham - langflat og med ørene klist- 
ret bakover hodet – mens hun klynker av begeistring. 

Vel framme blir hun rikelig be- 

lønnet med klapp og godord – 

noen godiser vanker det og, 

men matmor mistenker at det 

ikke er viktigst for henne! 

Slike scener er nesten daglig- 
dags i vår fredelige lille gate- 

stump - har vært det siden hun 
kom til oss som lite valpeknøtt. 

Noen av naboene har hun lagt 
sin spesielle og høylydte elsk 
på, og alle de andre som bor i 

gaten hilser hun vennlig be- 
geistret på - legger de ikke mer- 
ke til henne med det samme, 

gir hun forsiktig beskjed om at 
”Her er jeg – ser du meg ikke?” 
Og naboene svarer villig på val- 

pens tilnærmelser – nesten 
som er de beæret over opp- 
merksomheten hun viser dem. 

For de har jo oppfattet at da- 
mens navn - Hime – betyr 

”prinsesse”, og at de må be- 
handle henne deretter! Ikke 
bare de voksne, men også ung- 

ene i gaten er hun opptatt av, 
skjønt litt tilbakeholden og 
usikker på de minste tobei- 

ningene – de har jo et annerle- 

des kroppsspråk enn hun er 

vant til. 

De første månedene hun var 
hos oss, ville hun hilse på ab- 
solutt alle, også folk vi møtte 

andre steder enn i vår egen 
gate. Når hun fikk øye på folk 

et stykke unna, satte hun seg 
pladask på baken og ventet til 
de kom nærmere, for så å gjøre 

innsmigrende tilnærmelser – 
gjerne med å hoppe opp på 
dem. Slik atferd et er det jo 

ikke alle som setter pris på, så 
matmor måtte forklare henne 
at dette bare ble akseptert så 

lenge hun hadde valpelisens! 

Etter hvert har hun skjønt at 
det faktisk ikke er alle møtende 
som har lyst til å hilse på hen- 

ne – selv om det fins mange he- 
derlige og, etter hennes me- 
ning, gledelige unntak. Fortsatt 

setter hun seg forhåpningsfullt 
ende ned når hun får øye på 

folk som nærmer seg, og der 
blir hun sittende – til matmors 
frustrasjon – inntil hun er over- 
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bevist om at de virkelig har gått 
videre! Det er ikke sjelden mat- 

mor unnskyldende synes hun 
må forklare valpens noe sære 
oppførsel med ”... hun er så vel- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dig nysgjerrig!” En gjennomgå- 

ende reaksjon hos folk vi møter 

på turene våre, er imidlertid et 

smil, gjerne fulgt av en kom- 

mentar om ”... for en pen/ søt/ 
skjønn hund!” Selvsagt soler 

både matmor og valpen seg i 

slike utsagn, selv om prinses- 

sen nok egentlig synes at ”... 
det skulle bare mangle!” 

For matmor har det vært en 

tankevekker å oppleve det sam- 
spillet som i de siste månede- 

ne har utspilt seg mellom val- 
pen og beboerne i gaten vår 
som hun etter hvert er blitt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kjent med og har lagt sin elsk 
på. I alle de 25 åra jeg har 

vandret med bikkjer langs den- 
ne lille gatestumpen, har jeg 
aldri opplevd at naboene har 

vist en slik interesse for hunde- 
ne mine som den Hime blir til 
del. Det er først etter at prin- 

sessen ble et vanlig syn i gaten 

– med lufteturer til alle døgnets 
tider (!) – at prat om hund og 
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hundehold 
er blitt et 

hett tema 
med naboer 
jeg tidligere 

bare har 
vært på hils 
med og 

vekslet ord 
med over 
hagegjer- 

det. Alle 
smiler og 
hilser så 

blidt og vil 
gjerne klap- 

pe og klem- 
me valpen, 
fortelle hen- 

ne (og mat- 
mor!) hvor 
fin og god 

og tidig hun 
er. Jeg kan 
ikke fri meg 

fra å und- 
res over hva 
som er år- 

saken til at nettopp Hime har 

vekket slik åtgaum i gatemiljø- 

et. At hun er et inntagende lite 

vesen er jeg den første til å 

enes om. Men i mine myrsni- 

peøyne har også mine tidligere 

hunder vært både fine og søte 

og inntagende – hver på sitt vis. 

Da den irske ulvehunden kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inn i flokken vår som den første 
av en lang rekke artsfrender, 

var det nok mange som syntes 
hun var et interessant bekjent- 

skap, men i gaten ble hun aldri 
kontaktskaper på samme må- 
ten som Hime er blitt det. Unn- 

taket var ungene i gaten, som 
var veldig fascinert av den store 
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og snille hunden som de leiret 
seg rundt ved porten vår. Etter 

hvert som den ene Lhasa Ap- 
soen etter den andre dukket 
opp hos oss, var det bare de 

nærmeste naboene som fulgte 
med, selv om apsoene også – en 
og en eller flere sammen – var 

et daglig syn i gaten. Igjen var 
det ungene som viste interesse 

– kanskje så de på de små 

pelshundene som en slags le- 

vende dokker? Det var i hvert 

fall mange småjenter som til- 

bød seg å være passepiker. 

Hva kan så være årsaken Hi- 
mes popularitet sammenliknet 
med mine andre firbeinte flokk- 

medlemmer? Den forklaringen 
som jeg forsøksvis har fundert 
meg fram til, at hele framto- 

ningen hennes - den nett for- 
mede kroppen med tett og glatt 
pels, hodefasongen, de spisse 

ørene og krøllhalen – gjør at 
hun framstår som selve begre- 
pet HUND. Uten hensyn til de 

mange rasemessige variasjone- 
ne som fins, representerer hun 
sinnbildet – eller prototypen - 

på arten HUND. 

I motsetning til den irske ulve- 
hunden – gjerne karakterisert 
som en ”gentle giant” – har 

Hime en størrelse som ikke på 

noen måte virker avskrekken- 
de, slik noen nok syntes om 

ulvehunden. Valpens varmt 
gyldenrøde pelsfarge, sammen 
med et lyst og blidt åsyn med 

vennlige brune øyne, bidrar i 
tillegg til å skape inntrykk av et 
vennlig og imøtekommende ve- 

sen. Til sammenlikning var ap- 
soenes like snille og vakre 

mandelformede øyne, som rom- 
met all verdens visdom, ikke 
alltid lett å få øye på inni alt 

håret som dekket hode og ører. 
Dessuten var flere av dem 
svartpelsede, slik Alex og faren 

hans, og selv om de i eldre år 
var nedklipt, så de ut som lett 
utilnærmelige vandrende pels- 

krager der de trasket gatelangs 
i all slags vær. Hime derimot 
spretter lettbeint av gårde, uten 

sjenerende hårvekst verken i 
fjeset eller på kroppen. Hun 

hopper og danser rundt mat- 
mor og gir inntrykk av spenst 
og livsglede og nysgjerrig lyst til 

å hilse på folk vi møter. 

Hvordan det er å være i hus og 

på tur med valpe-prinsessen 

når hun nå er blitt fjortis – se 

det er en annen historie! 

Sensommerhilsen fra 

Alex, Hime og matmor 

 
 

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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Aversjonsdressur 
kan hindre at hunden løper ut på bufe 
av Jon Wagtskjold 

 

Idet vi rundet den lille haugen på veien ned til Hurtigbåt- 
kaien på Flesland, merket han det: lukten av sau! 

 
Han la inn et litt lavere tempo 

enn vanlig, tittet diskret vekk 

fra veien og markerte litt mang- 

lende interesse for å gå videre. 

Vi var på andre dag i Bergen 
Jeger- og Fiskeforening sitt 
kurs for saueavvenning med 
Beaglegutten Gunvald. I dag 

skulle vi sjekke om det lille el- 
støtet han fikk for to uker si- 
den hadde fått ham til å innse 

at sauer aldeles ikke var OK 
dyr å ta seg en rask jakt på. 

Hvis han motsto sauene, ville 
han få skriftlig bekreftelse på 

at han hadde gjennomgått tes- 

ten for avvenning. Neste steget 

var da jaktprøve for å kunne 

kvalifisere til konkurransen om 

å få Cert’et. 

Inn gjennom gjerdet bar det, og 

der sto saueflokken. De skottet 
på den motvillige Gunvald og 

tuslet av gårde. Gunvald 

bråsnudde og dro det han kun- 

ne helt motsatt vei – sauer var 

absolutt ikke OK. Jaktgutta 

gliste og Gunvald hadde bestått 

prøven. Han fikk bevis og det 

hele. Jaktprøven venter! 

Litt bakgrunn 
Norges Jeger og Fiskeforening 
(NJFF) driver denne virksomhe- 
ten. Dressering av hunder fra å 
jage bufe og klovvilt er en viktig 

aktivitet ute i lokalforeningene. 
Dette foregår ved hjelp av el- 
halsbånd. NJFF utdanner og 

autoriserer derfor instruktører 
som kan foreta denne dresse- 

ringen, etter en avtale med 
Landbruksdepartementet. 

Denne kursvirksomheten bi- 
drar til at man i mange områ- 

der får starte jakt med hund 
tidligere enn man ellers ville. I 
tillegg er det svært mange som 

ønsker å dressere hundene 
sine fra å drive bufe selv om de 

ikke jakter, men går mye ute i 
skog og mark hvor man kan 
treffe på bufe. Hvert år dresse- 

res ca 6.000 hunder fra å jage 
bufe. I tillegg er det også ca 

6.000 hunder som er inne til 
”repetisjon” hvert år. 

Med over 20 års erfaring i å 
bruke elektrisk dressurhals- 
bånd i aversjonsdressur, kan 
NJFF konkludere med at dette 

har gitt både hunder og ikke 
minst sauer en enklere og tryg- 
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Ingen ønsker vel å oppleve sin egen hund i en slik situa- 
sjon (Foto: Åsgeir Størdal, NJFF) 

 

gere tilværelse. 

I arbeidet med aversjonsdres- 
sur har det elektriske halsbån- 

det resultert i at det nå er en 
selvfølge at jakthunder blir tes- 
tet for godkjenning og saueren- 

hetsbevis. Mange rettighetsha- 
vere krever slik dokumentasjon 
dersom det skal jaktes med 

hund. Også på bruksprøver for 
jakthunder er det satt krav om 
dokumentasjon på bestått 

aversjonsdressur for å delta. 

NJFF ser på dette som positivt, 

og er glade for at så mange 
hundeeiere er ansvaret bevisst 
og sikrer sine hunder for å 

unngå at de skal jage og skade 
sau eller annet bufe på beite. 

Aversjonsdressur er et så godt 
tilbud både for hundeeiere og 

de som har bufe på utmarks- 

beite, at vi i dag ikke kan se at 

vi kan tilby en tilsvarende tje- 

neste uten elektrisk dressur- 

halsbånd. 

Omfattende regelverk 
Det er klare og omfattende re- 
gelverk for bruk av slike elekt- 
riske dressurhalsbånd. Dyre- 
vernloven § 11 nr 4 har et for- 

bud mot bruk av dressurmidler 
på hund, uten i tiden hunden 
er under aktiv dressur. I følge 

lovens § 8 nr 7 er det videre 
forbudt å dressere et dyr på en 
slik måte at det kommer i fare 

for å lide eller bli skremt i 
utrengsmål, jf. dyrevernlovens 

§ 2. Bruk av elektrisk dressur- 
halsbånd ved dressur av hund 
kan komme i strid med lovens 
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§ 2. Rådet for dyreetikk har i 
en uttalelse anbefalt at det inn- 

føres et forbud mot elektrisk 
dressurhalsbånd, men at det 
gis dispensasjon for elektrisk 

dressur for å hindre at hund 
jager husdyr og klovvilt 
(aversjonsdressur), dersom 

dressuren utføres av autoriser- 
te personer. Synet til Rådet for 
dyreetikk er videreført av Matt- 

tilsynet og innarbeidet i dyre- 
vernmeldingen (St.meld. nr 12). 
Disse holdningene støttes både 

av NJFF og FKF. 

Autoriserte instruktører 
Representantene fra lokalfore- 

ningene som gjennomfører 
aversjonsdressur har gjennom- 
gått en omfattende teoretisk og 

praktisk opplæring før de blir 
autorisert. De har en omfatten- 
de kompetanse om hund, hun- 

deatferd og dressur og spiss- 
kompetanse i hvordan aver- 
sjonsdressur skal gjennomfø- 

res. NJFF sikrer også at de au- 
toriserte kursholderne gjen- 

nomgår regelmessige oppgrade- 
ringskurs for at kompetansen 

skal vedlikeholdes. Dette for at 
vi som hundeeiere skal være 
sikret at hunden får et optimalt 

tilbud som gir den ønskede ef- 
fekt. En oversikt over autoriser- 
te brukere av elektrisk hals- 

bånd til aversjonsdressur vil 
ligge på NJFF’s nettsider fra 

2007. 

Viktig etter avvenningen 
Det er viktig å vedlikeholde 
hundens respekt for bufe og 
klovvilt. Unngå å ”teste” hun- 
den på husdyr eller klovvilt den 

ikke skal vise interesse for. 

Ikke press hunden inn i situa- 
sjoner hvor den må forholde 

seg til slike dyr verken i koppel 
eller når den er løs. Gjør det til 
en rutine at du endrer marsj- 

retning dersom du registrer at 
det befinner seg slike dyr i din 
planlagte marsjretning. Unngå 

at hunden får mulighet til å er- 
fare at slike dyr ikke er 
”strømførende”. 

 

 

Mer informasjon 
Mer om aversjonsdressur av denne typen finner du på NJFFs 

nettsider www.njff.no. Her kan du bl.a. laste ned et hefte om 

Aversjonsdressur med mer utførlig beskrivelse. 

I vårt distrikt er det Bergen Jeger og Fiskeforening (www.bjf.no), 

Åsane Jeger og Fiskeforening (www.asanejff.com) og Os Jeger og 

Fiskarlag (www.os-jfl.no) som har sertifiserte instruktører for 
aversjonsdressur. Du finner beskrivelser, timetabeller og kon- 

takter på disse nettsidene. 

http://www.njff.no/
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BRUKSGRUPPENS AKTIVITETSPLAN HØSTEN 2007 

 

Dato Aktivitet PM frist 

Hver ons- 
dag kl 
19.00 

 
Lydighetstreningen på Myrbø Dyresenter 

 

 
5.-7. okt. 

Spor- nybegynnerkurs 
Teori fredag kveld. Praksis lørdag og søndag. 
Sted: Hordnesskogen 

 
27. sep. 

 
26.-28. okt 

Rundering - nybegynnerkurs 
Teori fredag kveld. Praksis lørdag og søndag. 
Sted: Kokstad 

 

 

27. okt. 
 

Klubbmesterskap i Blodspor 
 

16. okt 

 

3. nov. 
 

Klubbmesterskap i Spor og Rundering 
 

16. okt. 

Se www.bsbk.org/Brukshundgruppen for mulige endringer. 

 

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 tilbud 

til BSBKs medlemmer som 

ønsker å trene lydighet sam- 
men med andre "likesinnede". 

Det er ikke lagt opp med fast 
instruktør, men det vil alltid 

være en person (treningsleder) 
som leder oss igjennom en fel- 

les trening. 

Blant dem som er med på ons- 
dagstreningene 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 hå- 
per alle følger. Disse finnes på 
nettstedet til Brukshundgrup- 

pen på www.bsbk.org. 

http://www.bsbk.org/Brukshundgruppen
http://www.bsbk.org/
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MED COCKER I LYDIGHETSRINGEN 
Av Anne Mari Garen 

 
”- Kan Cocker Spaniel brukes som lydighetshund?” 

Dette var et spørsmål jeg stilte mange da jeg var på jakt etter en 

ny hunderase i praktisk størrelse. 

Svarene jeg fikk var mange og 

stort sett veldig pessimistiske: 

”- Cockeren? NEI !!!” 

”- Det er jo en fuglehund, de 
går jo bare med nesen i bakken 

og leter etter fugl. Skal du drive 
med lydighet kan du bare 
glemme den rasen”, var tilbake- 

meldingene jeg fikk fra dem 
som aldri hadde hatt noen erfa- 

ring med en cocker. Av dem 
som hadde erfaring med ulike 
raser som instruktører for ulike 

kurs ble jeg fortalt at de få 
cocker eiere som hadde forvillet 
seg inn på et kurs, brukte mer 

tid på å løpe rundt i skogen å 
lete etter hunden sin enn de 
var på treningsbanen. 

Annen nyttig informasjon som 
kom meg for øret var at cocke- 
ren var en liten sta hund med 

mye pelsstell (det stem- 

mer!!) ,hadde dårlig gemytt og 

konstant ørebetennelse. I til- 
legg luktet de ille. Cockeren 

skulle også være ”kjent for” at- 

ferdsproblemer og de gikk ikke 

av veien for å sette tennene 

sine i alle familiemedlemmene! 

Hvem hadde vel lyst på en slik 

hund? 

Konklusjonen ble at jeg fikk vel 

heller se meg om etter en an- 

nen rase. 

Hundeutstillinger ble besøkt 
flittig, og mange raser ble vur- 

dert, men blikket mitt falt sta- 
dig tilbake på cockeren. Den 
hadde en sånn ro og avslappet 

holdning der de befant seg opp 
på stellebordene og ble frisert 
etter alle kunstens regler. Det 

nærmeste jeg kom et positivt 
svar på mitt spørsmål om cock- 

eren kunne brukes som lydig- 
hetshund var fra oppdretteren 
på kennel Twin Peak’s som sa: 

”-Tja, det kan de jo kanskje, 

det er jo veldig livlige hun- 

der….” 

En cocker valp ble rakst bestilt 

hos damen, og 1 ½ år senere 

kunne vi kjøre hjem med ver- 

dens søteste lille hund, som ble 

hetende Gipsy. 

Da Gipsy var 
valp hadde vi 

mer enn nok 
med å lære 
henne hvordan 

hun skulle opp- 



- 19 - 
 

føre seg i et møblert hjem, over- 

for folk og andre dyr. På den 

tiden tror jeg at både hunden 

og naboene mine oppfattet meg 

som en ensidig sjel med et 

ekstremt knapt ordforråd. Det 

gikk stort sett i ; ”NEI” - dette 

ordet ble sagt minst 8000 

ganger de første fire månedene. 

Etter at jeg hadde forfrosset 
alle 10 tærne kl. 05.45 om 
morgenen og hunden en sjel- 

den gang klarte å gjøre fra seg 
ute, var vi og veldig bevisst på 

å rose – så Gipsy fikk også høre 
at hun var en ”FLINK 

HUND” (Godt mulig vi var litt 

stive både i smil og stemme … ) 

Heldigvis snudde trenden seg, 

og etter et par måneder gikk 

det mest i ”Flink hund ” og 

”Nei” ble kun sagt en sjelden 

gang. 

Lydighets- 
ringen var 

fortsatt i tan- 
kene, så i til- 
legg til almin- 

nelig valpe- 

oppdragelse ble sosialisering av 

hunden et viktig ledd i vår tre- 

ning på denne tiden. Gipsy 

gikk på valpekurs, hun ble stilt 

ut, og vi var på ringtrening 

både med spaniel klubben og 

miniatyrhund klubben. 

Kontakttrening var det vi la 

mest vekt på. Alle som har sett 

en cocker på tur ser en hund 
som går i sikk sakk og støvsu- 

ger feltet foran seg og enser 

knapt eieren et blikk, - Her 

måtte det trenes !. 

Nesten alle cockere er matvrak, 

så det var ikke så vanskelig å 
få kontakt med hunden når jeg 

hadde mat, men 

det var lett for at 

hun fokuserte på 

maten i stedet for 

på meg. 

Løsningen ble at jeg 
spiste maten selv. 
Da tok hun blikk- 
kontakt med meg 

og dette ble da 
”belønnet med” at 
jeg stod der med 

gapende munn og 
pølsene og osten 
bare ”ramlet” ut av 
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munnen på meg.…. Gipsy fikk 

en fin aha-opplevelse, og ser 

fortsatt den dag i dag forhåp- 

ningsfullt opp i ansiktet mitt, 

selv om det er mange kilo siden 

jeg sluttet å spise opp godbite- 

ne selv. 

Kontakt trente vi også når hun 
skulle ha mat. Da krevde jeg at 

hun sendte meg et blikk før 

hun ble servert. Tilsvarende 

når hun skal ut i hagen eller 

kobles fri: hun må se på meg 

først. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gipsy forbinder nå kontakt 

med noe positivt. 

Da Gipsy var 10 måneder be- 
gynte vi å trene lydighet. Alle 
øvelsene ble trent inn på kjøk- 
kenet, og som det matvraket 

hun er, var 

hun ivrig i å 

trene. 

Men det hol- 
der ikke å 

være verdens- 

mester i egen stue, her måtte vi 
også ut for å se om hunden 
fortsatt var lydig når det var 

andre hunder / fristelser til 
stede. Vi begynte derfor å trene 
med BSBK om onsdagskvelde- 

ne. Matvraket fungerte glim- 
rende også utendørs. Mat er 

mye viktigere enn hun- 

der for cockeren. 

Treningsmiljøet hos 

BSBK er veldig positivt. 

Både hund og eier triv- 

des godt her. 

Lydighetskonkurranser 
var fortsatt vårt mål og 
sterkt inspirert av en 
tøff dame som hadde 

mot nok til å delta med 
en ikke helt lydig 

Beagle, så virket ikke 
lydighetskonkurranse- 

ne så skremmende. En stor 

takk til deg Lille. 

Hvordan dette gikk, skal vi for- 

telle mer om i neste nummer av 

Kobbelet. 

 

 
 

Anne Mari Garen er utdannet som lydighetsinstruktør 1 og holder dressurkurs for 
BSBK. (Red). 
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Hvordan lærer en hund ? 

Hunder lærer av hva som lønner seg for den 
Oppskriften er enkel: 

 
Eksempel : Vi ønsker å lære hunden ” Hopp over hinder: ” 

 
 

Uønsket oppførsel 
ignoreres … 

 

 

Ønsket oppførsel 
belønnes ! 
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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 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 ad- 
resse 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 
Postboks 287, Nesttun, 

5853 BERGEN 
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 

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
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CHIHUAHUA 

GROSSERHEIMEN 
Anne Hagebø 
anhagebo@online.no 
Breimyra 244, 

5134 FLAKTVEIT 
Tlf.: 55 39 09 85 

 

COLLIE LANGHÅRET 

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

 

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

 

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

 

VESTTUN 
Turid og Torbjørn Hitland 
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 

mailto:anhagebo@online.no
mailto:collieann@home.no
mailto:m.kalvenes@sencewave.com
mailto:vesttun@broadpark.no
mailto:connie.petterson@hjemme.no
mailto:n@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


- 24 - 
 

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 
Dalsroaveien 19, 
3158 ANDEBU 
Tlf.: 922 54 481 

 

VESTLED 
Jorunn Midtun 
gdjorunn@start.no 
Voreland, 4700 VENNESLA 
Tlf.: 918 48 495 

 

GREYHOUND 
WAG 
Familien Aastvedt 
arne.johan@aastvedt.com 
Kalvatræet 22, 

5106 ØVRE ERVIK 
Tlf.: 55 18 10 24 

GRIFFON 

GROSSERHEIMEN 
Anne Hagebø 
anhagebo@online.no 
Breimyra 244, 

5134 FLAKTVEIT 
Tlf.: 55 39 09 85 

 
GROENENDAEL 

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

 

NADJARAH 
Linda og Ronny Eliassen 
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 

mailto:kennel.brisako@c2i.net
mailto:askjelbr@online.no
mailto:kari-ann@pet.no
mailto:may-bk@online.no
mailto:gdjorunn@start.no
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
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JAPANSK SPISSHUND 

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

 

LABRADOR RETRIEVER 
CIBORIA 
Ina Bilberg og Freddy Bjørndal 
As-iren@online.no 

Kirkeveien 17 
5072 BERGEN 
Tlf: 55 28 49 18 / 413 20 893 

 

GULLSTEINEN 
Elin Dahl 
elin@gullsteinen.net 
Rekdalsveien 47 

5151 STRAUMSGREND 
Tlf.: 55 12 12 53 

 
LHASA APSO 

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

 

MELLOMPUDDEL 

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

 

MOPS 
HIGHESTEEM 
May-Britt Karlsen/ Thomas 
Sopp 
may-bk@online.no 
Dalsroaveien 19, 

3158 ANDEBU 
Tlf.: 922 54 481 

SUNDKJERRINGEN 
Kjersti-Mari Sundkjer 
pmartem@broadpark.no 
Kråkenesdalen 120, 

5152 BØNES 
Tlf.: 55 12 59 68 

 

NEWFOUNDLANDSHUND 
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 

 
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 

mailto:nina.saebye@pchuset.no
mailto:As-iren@online.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
mailto:egil.andreassen@smedvig.no
mailto:Jorunn-g@c2i.net
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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 Vetaas 
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 

mailto:egil.andreassen@smedvig.no
mailto:nina.saebye@pchuset.no
mailto:ankavo@gmail.com
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
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SHETLAND SHEEPDOG 

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

 

SHIBA 
ENERHAUGEN 
Christen Lang 
chr-lan@online.no 
Sandviksveien 173, 
5035 BERGEN 
Tlf.: 55 95 17 01 

 

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 

 
 
 
 
 

 

mailto:njohannessen@start.no
mailto:chr-lan@online.no
mailto:ane@lerheim.no
mailto:snordg@broadpark.no
mailto:terrawes@online.no
mailto:arne.johan@aastvedt.com
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NYE MEDLEMMER I BSBK 

GEIR FJELDSTAD 5227 NESTTUN 

MORTEN BJØRKE 5200 OS 

IREN RAMSØY 5171 LODDEFJORD 

LISE-CHARLOTTE J. HAMRE 5258 BLOMSTERDALEN 

FRANZISKA WEISMULLER 5264 HAUKELAND 

ANETTE NESSE 5363 ÅGOTNES 

CATHRINE TRÆET ANDERSEN 5177 BJORØYHAMN 

ERIK JOHNSEN 5223 NESTTUN 

ARNE HITLAND 5336 TJELDSTØ 

DOROTHEA HALVORSEN 5227 NESTTUN 

EIVIND LÆGLAND 5239 RÅDAL 

TINA RØD 5244 FANA 

RAYMOND DAAE 5144 FYLLINGSDALEN 

KJERSTI KOLSRUD 5238 RÅDAL 

ISABELLA BLUME 5184 OLSVIK 

EIRIN BOGE 5231 PARADIS 

SOLVEIG JORDAN 5227 NESTTUN 
 

 
 
 
 

Gratulerer! 

Brukshundgruppen ønsker 
Elin Dahl hjertelig til lykke 
med overstått 60 års dag 
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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 

mailto:post@fjellanger.net
http://www.fjellanger.net/
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