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

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

 
 

 

  

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

Redaktøren mottar gjerne stoff for 
publisering i bladet. Mottatt stoff 
publiseres i samsvar med tidsfristene for 
levering til redaksjonen. Innlegg og 
artikler kan leveres som PC-filer  eller på 
papirformat til redaksjonens epost- 
adresse eller til postadresse nedenfor. 
Digitalbilder må leveres i høy 
oppløsning. Send oss bildene i stor 
størrelse! 

 
Redaktør: 

Jon Wagtskjold, tel 55 92 44 36 
/ 908 61 265 

Redaksjonens adresse: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neste nummer sendes ut 
i løpet av uke 4 / 2008 

 
Frist for innlevering av stoff er 

6. januar 2008 

Kobbelets sommernummer er nå 
klart for våre rundt 600 medlemmer 
i BSBK. 

 
Våren er alltid en travel tid for oss 
som driver hundesport i en eller 
annen form. Brukshundgruppen har 
stått på med arrangementer og ikke 
minst kurs, mens utstillingsgruppen 
for lengst har startet med forbered- 
elser til høstens Bønesutstilling 

 
Vi har bak oss en utstilling hvor 
BSBK var teknisk arrangør for NKK. 

Det var mange utfordringer å takle, 
fra elendig vær via parkerings- 
problemer til mer enn stappfullt hus. 
NKK vurderer nå tiltak, hvor ett er å 
flytte utstillingen ut av Bergen til 
omegnen. I skrivende stund kjenner 
vi ikke utfallet, men vi skal hjelpe til 
så godt vi kan— for oss hundefolk 

er det viktig at et slikt arrangement 
holdes i Bergen. 

 
Til slutt: 
Hund i sommervarm bil  er en 
elendig kombinasjon. Bare husk det. 

 
Forsidebildet denne gangen er av Kira 

(Liflaats Rabbagast Shakira) som slukker 

tørsten på utstilligstrening 

Foto: Merete Nydal 

KOBBELET er BSBKs medlemsblad Redaktørens hjørne 

Annonsepriser Kobbelet 

 
BSBK medlemmer 

Ikke BSBK 
medlemmer 

Svart/ 
hvit 

Farge 
Svart/ 

hvit 
Farge 

Helsid 
e 

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 

 
 
 
 
 
 

B IZE  -  Skreddersydd ernæring 

Size Heelth Nutrition tilb:r u,i<e løsninger 

ta- eu,n emærirg etta'80m det ter hen;yn 

til hurdens etorrelæ, elder, aktivitet, fysiske 

be.t-ov og også til de spesifikke behov eom 

enkelte reser her. 
 
 
 

For i vart SIZE-eortiment: 

MINI 
Vakaonvolt-.  1 -10  kg 

 

MEDIUM 
Vokaon..,..t: 11 .QE. kg 

 

MAXI 
Vokaon..,..t: QS-44 kg 

 

OIANT 
VakADnvolt-. OYIIII'  46 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
nEEringstilpasset kost 

---:::t±t:= t t+ ±t+, tt t ...,, 



 

ROYAL Cr..NIN 
SIZE HEA T NUTRITION- 

 
AoyQ C;;n1n g<algoisa I g,;;nd<>IQn I halo I lor,go. Bggck hprrn,gglcb ww,v.roygaanln.no 

ror  .6  tinna gn  rorn;;ndlgr  n...r    cliag og   rtr    Q  '"""' m.,,.. om   hVQ ial<ku......t; din    hund tnanggrl 
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Kjære medlemmer! 
 

Tiden flyr fort - det er på tide å 

skrive en leder igjen - men jeg 

merker at det er vanskelig å unngå 
å bli påvirket av stemningen etter 

Representantskapsmøtet i NKK i 

april. 

Dessverre ble det ikke vedtatt de lovendringer og nødvendige 

instrukser vi hadde regnet med. BSBK hadde fått medhold i vårt 

forslag når det gjaldt husstandsmedlemmer, og skjevfordelingen 

i stemmetall mellom raseklubber og regioner var viktig å få rettet 

opp. 

Jeg var selv forhindret fra å møte, men har fått muntlig referat 
som gjorde meg sint og skuffet. En gruppe representanter hadde 

tydeligvis bestemt seg for å demonstrere sin makt og klarte å 

forhindre konstruktiv debatt. 

Vi får bare håpe at dette ikke blir ødeleggende for hele 

organisasjonen fremover. En ufortjent avslutning for Eivind 

Mjærum, en dyktig og respektert avtroppende leder i 

Hovedstyret. 

I siste Hundesport leste dere sikkert referatet fra utstillingen på 
Bønes - det positive var jo selvsagt at våre folk fikk ros for 

effektivitet og godt humør - men det hjelper jo ikke på 

parkeringsproblemene. 

Så kommer jeg med den årvisse påminnelsen: våren er kommet, 

og med den yngletid for dyrelivet - og som ansvarlige 

hundeeiere skal vi vise omtanke når vi ferdes i terrenget med 

hund. 

Vennlig hilsen 

Torunn Urheim 

leder 
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Jans Logg 
Av Jan Roald Fenne 

 
Hei på dere igjen. 

Ja så var 2007 historie. For meg har det vært et trist og et godt 

år. 

Det triste først; Dorian fikk kreft i 
hode og døde i februar 2007. Han 

ble 4 år. Jeg var kommet langt 

med ham innen RIK programmet. 
Målet var å delta i sl3 på NM for 
schæferhunder i 2007. Dyrlegen 
prøvde alt for å hjelpe ham, men 

kreften var veldig sjelden og 
komplisert. Det var en tøff og trist 
da vi måtte innse at det var slutt. 
Så jeg vil takke alle som støttet 

meg i tiden før og etterpå. 
 

 
 

Jeg tenkte at nå blir det ikke hund 

igjen på en stund, men den gang 
ei. På jobben hadde en sjåføren en 
schæferhund fra Tyskland som 
skulle brukes i avl. Det var en  

rolig og sindig hund. Da var det 

inn på dataen og sjekke historien 
til denne hunden. 

Han hadde mange fine 
plasseringer i eksteriør på 

utstilinger og var schh2 fra 

Tyskland. Hadde bra avkom i 
Tyskland og Sverige. Så da jeg 
hørte at kennel Waltzygården 
hadde brukt ham og at det var 

valper på gang i Samnanger, var 
jeg ikke sen om å ringe. 

Det viste seg at alle valpene var 
bestilt, men han hadde en som 
han hadde tenkt å beholde selv. 

Siden jeg var så interessert, skulle 
han tenke over det. Han ringte 

dagen etter og sa at det var ok, for 
han viste at jeg ville jobbe med 
hunden, og han hadde hørt den 

triste 
historien 
om Dorian. 

Da var det 
bare å hive 

seg i bilen 
den 
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førstkommende lørdagen. Valpene 

var da 5 uker gamle. 

Fikk hilse på Tutta først - mor til 
valpene, en nydelig tispe og 

kjempefint gemytt. Så var det inn 
til valpene. Det var noen herlige 
små nøster. Yxo kom rett mot meg 
da jeg kom inn, så jeg var ikke i 

tvil at han skulle jeg ha. Det var to 

lange uker å vente på å få hentet 
han hjem. Men nå er han her, og 
jeg har ikke angret et sekund. 

Så i skrivene stund har det gått 10 
måneder siden jeg hentet han 

hjem. Så her er litt skryt av hvor vi 
er i nå i januar 2008. 

• Nesbyen 26-5-07. 4 til 6 
måneder valp 1 premie. 

• Bergen Bønes 29-9-07. ble han 
BIM. 

• Stord 10-11-07, fikk han 1 
premie og HP. 

Yxo ligger som nr to i LPcupen for 
nybegynnere som nå 
går i 

schæferhundklubben. 
Vi har også bestått 

begynnerprøven i RIK, 
så nå er vi kommet i 
gang. Yxo besto 

karaktertesten med 

glans den 8-3-2008. 

Målet i år er å komme 
til NM for 
Schæferhunder der vi 
skal gå SL 1, det vil si 
lydighet og spor. Så 
nå blir det  mye 
trening fremover. Nå 
håper jeg at vi får en 

fin vår og sommer 
sammen med våre 
tobente og firbente 
venner. Så stå på alle 
sammen, det er mye vi 
kan trene på. 

Hilsen Jan Roald 

Fenne og Yxo. 

Ps; er det noen andre 

som har en god 
historie, så kom med 
den. 
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BERGENS SELSKAPS· OG BRUKSHUNDKLUBB 

ønsker velkommen til utstilling, lydighet og valpeshow, 

Bergen Racketsenter, Bønes 27. og 28. sept. 2008. 

 
 

Påme ldin g: Bruk NKKs A4-påmeldingsskjema, eller meld lh unden på elek tronisk på vår hjemmeside: http://www.lisbk.org 

Påm eldinger lkan også fakses til: 55 22 93 30. BSBKs servicelelefon etter kl. 19.00: 55 13 05 00. 

Avgifter: Eksteriør / lp: kr. 310 .-, eksteriør og lp: kr. 410.-. IF.D.m. 3. hund med samme eier ½ avgift. 
lnnlietalinger med betalin gsdato senere enn påmeldingsfrist, gir et tillegg på 50% av avg_ift 

 
PÅMEL DINGS- OG BETALINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2008. 

 

Påme ldin gsadresse: BSBK, Postlioks 6 Sandsli, 5861 Berg en. Kontonummer: 7877 08 041159. 

Utstillingen avholdes etter NKK,s r egler_ Påmeldingen er økonomisk bindende. Husk gyldig vak sinasjonsatlest! 

 
Dommere lørdag 2719: 

Gruppe 2:: Alle. 

Be rner sennenhund, engelsk bu ll d og, pyreneenh un d , s chnauzere, 

st. bernhardshund, øvrige sennenhunder: Borg /I /Id Moen (N). 

Affenpin scher, dolie rrnan, grand d anois, hovawart, leonlie rger, 
pinsch er, riesenschnauzer, rnttweiler Hans W Mii/ler (CH). 

Boxer, dvergp inscher, dvergschnauzer: Svein Helg esen. 

Dansk-sven s gårdshund: Pelm Muntean (RO). 

Newfoundlandshund: Jean Lannfng (GB). 

Bo rdeaux dogge, engelsk mastiff, shar pei + øvrige: Rafko Romer 
(S LO)_ 

 

Gruppe 6/4: Alle unntatt harehunder. 

Basset-rasene, dachs: Petru Munlea/l (RO). 

Rhod esian ridgeliack: Borghild Moen (N). 

Dalmatiner: Svein Helgesen _ 
 

Gruppe 7:: Bracco ttamano, iitaliensk spinone, ungarsk vizsla + 

RUR:  Hans W  Miiller (CH)_ 

Gruppe 8:: Alle. 

Flat coatecl-, labrador  retriever, kooikerhund:  Jostein  Halvorsen 
(N). Curly coated-, chesapeake-, galden-, ns duck tolling retrieve r: 

Rosemarie Wild /CH ). 

LagDtto romagno lo, portugisisk van nhund: Petru Munlean /RO). 

Spaniels og øvrige gr. 8: Jean Lanning (GB). 
 

Gruppe 10: Alle: Rajko Rolner (SLO) . 
 

Lydighet kl. I, 11, 111 og Elite: Ann Christin Sjøtun (NJ _ 
 

Grupped ommere: 
Gr. 2: Borghild  Moen. 
Gr. 614: Pelru Muntean _ 

Gr. 7: Hans W  Miiller_ 

Gr. 8: Jostein Halvorsen. 

Gr. 1O: Rajko Rolner _ 

Beste avisg ruppe: Borghild Moe11. 

Beste oppdrettergruppe: RaJko Ro/ner. 

Beste Veteran : Hans W Muller. 

Dommere søndag 28109: 
 

Gruppe 1: Alle unntatt !Jo rder collie, schaferhumd. 

Aostralian shepherd, bearded collie, li ouvier des fiandres,  briard, 
cc llie, puli: Pelm Muntean _ 

Old eng. sheepclog, shetland sheepdog: Jean Lanning_ 

Sc hipperke: Svein Helgesen _ 
Belgiske fårehunder, portugisisk gj eterhund, pyreneisk gjeterhund, 

welsh corgies + øvrig e: HaI1s W. Miiller 
 

Gruppe J: Alle. 
Silky- og yorkshire terner: Svein Helgesen. 

Øvrige: RaJko Rotner. 
 

Gruppe 5: Alle unntatt jagende spisshunder, finsk- og norrbotten spets. 

Akita, american akrta, alaskan malamute, basenji, chow chow, 

eurasier, grønnlamlshund, keeshond, finsk lapphund, svensk lap 
phund, lapsk vallhund, norsk lunclehund, samo jed, silie rian hosky, 

volpino itali ano: Svein Helgesen. 

Jap. spisshund, kleinspitz, pomeranian: Petn1 Mulltean. 

Islandsk fårehund, mitielspetz, no rsk buhund, podencorasene , 

shiba, våstgølaspets + øvrige: Hans W Mill/er. 
 

Gruppe 9: Alle. 

Chihuahua, chinese cres1ecl, ooton de l ulear, japanese chin, king 
cha  es spaniel, papillen, phalene: Borhild Moen_ 

Bichon frise, bichon havanais, bolognese, lhasa apsc, løwchen, mal 

teser, pekingeser, shih tzu, tibetansk terrier: Jean Lanning_ 
Griflons, petit brabancon: Pelm Muntean_ 

Cav. king charles spaniel, pudler, tilietansk spaniel: Ann Rode /S). 

Bo ston terner, Fransk bulldog, mops+ øvri ge: Hans W. Maller_ 
 

Gruppedomme re: 

Gr. 1: Pelru Muntean_ 

Gr. 3: Ra/ko Ro/ner. 

Gr. 5: Svein Helgesen_ 

Gr. 9: Jean Lann/ng. 

Beste avisgruppe: Rajko Ro/ner. 
Beste oppdrettergruppe: Borg/i/Id Moen 

Beste Valp In Show: Jea1, Lan nillg. 

Beste veleran og BEST IN SHOW: Hans W.. Maller. 

 
 
 
 

Valpesnow : Del li lir også anan gert valpeshow for alle raser. Det blir to klasser 4-6 mnd. og 6-9 mnd. 
Avgift pr_ v alp kr. 160.-.  Påme ldingsfri st som for utstillingen . 

 

o B s ! Disse lokale rasekluliber har også utstilling i Bergen denne helgen og her er det da mulighet for dobbeluts ti llin g: 

Belgerlll ublien, Dachshundklub ben, Miniatyrhundklublien, Re trieverlllulilie n, Spanielk lubll  en  og TernerkIull ben._ 

http://www.lisbk.org/
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To søstre 
Av Gro Mandt 

Nederst i den rufsede bakhagen vår skimter jeg to ivrige 
krøllhaler, og når jeg  nærmer meg, ser jeg at begge bikkjene 

står med de spisse nesene langt nede i et stort hull de har gravd 
i den vårmyke jorda. Det er Hime og søsteren hennes - Jun - 
som holder på med våronna. 

Bakhagen har aldri vært noen 

hageentusiasts drøm. Så da Hime 
kom i huset, bød det seg en god 
anledning til å droppe hele 
forsøket på hagestell – med 

unntak av sporadisk plenklipping 

og innhøsting av rabarbra. 

I stedet rigget vi til et gjerde rundt 
hele sulamitten, slik at Hime fikk 
en brukbar uteplass - en ”Hime- 

hage”. Dette er blitt en yndet 

tumleplass hver gang Jun er på 

liggebesøk. Her tar søstrene seg 
noen raske løpeturer – de farer i 
fullt firsprang opp og ned mellom 
”etasjene” i hagen, de snuser etter 

småkryp og andre fristende lukter, 

og de graver huller av hjertens 
lyst. 

En av de første gangene Jun var 
overnattingsgjest, gikk lufteturen 

til et parkliknende område i 
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nærmiljøet. På en liten haug står 
det en statue av en stram og 

ærverdig herre. Første gang Hime 
som liten valp fikk øye på denne 
store og høye mannspersonen med 

en bydende kroppsholdning, satte 

hun seg lydig ned og kikket 
forventningsfullt opp på ham. På 
valpekurset hadde hun lært at 
hvis hun gjorde det, vanket det en 

godbit! En lang stund ble hun 
sittende i stram givakt foran den 
strenge ”sjefstreneren”, før hun 
resignert reiste seg og tuslet bort i 

lyngen for å tisse. Juns første 

møte med den bydende herren på 
sokkelen artet seg nesten på 
samme måten. Fjetret ble hun 

stående og stirre avventende på 
ham – av hensyn til utstillings- 

livet har ikke Jun lært å sitte, men 
forventningen om belønning for 

god oppførsel var åpenbar! Etter 
en stund måtte også hun gi opp, 
og med et skjevt sideblikk på 

statuen ruslet hun videre. 

Et snaut halvår skiller de to 
søstrene – halvsøstre etter rett - 
og slektslikheten er ubestridelig. 
Selv Himes egen matmor har tatt 

feil av dem noen ganger. Matmor 
gjør spredte forsøk på trene 
lydighet med Hime, og ett av 
momentene vi jobber med, er 
”ligg”. Treningsøktene tar vi når 
anledningen byr seg, for å variere 
både sted og tidspunkt. Hime gjør 
nesten hva som helst for en 
godbit, så treninga går framover. 
Men én gang var det helt umulig å 

få bikkja til å begripe hva jeg 
mente med kommandoen ”ligg”. 

Hun ville bare ha godbiten uten å 

gjøre den påkrevde innsatsen. Jeg 
prøvde gang på gang, mens 

frustrasjonsnivået økte, og bikkja 
gjorde det ene krumspringet etter 
det andre for å oppnå belønningen 

- stadig mer forvirret. Det var først 

da jeg kikket opp og så Hime sitte 
i trappa og se forundret på oss, at 
det gikk opp for meg at jeg hadde 
tatt feil av de to søstrene! Ikke rart 

at Jun og jeg hadde problemer 
med kommunikasjonen. 

Men et par andre lydighets- 
moment som Hime og matmor 

trener på, har Jun ingen problem 

med å følge opp. Selv om Jun ikke 
forsto hva jeg mente med ”ligg”- 
ordet, lærte hun raskt et annet av 

de lydighetsmomentene Hime og 
matmor trener på, nemlig ”på 

plass” – ikke fordi jeg bevisst gikk 
inn for det, men fordi hun har 

fattet poenget og lærte ved 
kopiering. Alt med min forrige 
turkompis, Lhasa Apsoen Mischa, 

drillet vi inn ”på plass” hver gang 

turstien gikk over i bilveg, selvsagt 
med godbit som belønning, og 
denne adferden har Hime ført 
videre med stor entusiasme. 

Da Jun kom med som turkamerat, 
var hun snar til å oppfatte at Hime 
fikk godbit hver gang hun stilte  
seg pent opp ved min venstre side. 
Så Jun stilte seg også opp – 

riktignok ikke ved siden av meg, 
men forventningsfullt rett foran, 
med et insisterende blikk som jeg 
selvsagt ikke kunne motstå! Og 
neste gang hun var med oss på tur 

–flere uker seinere – husket hun 

hele prosedyren. 
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Siden Hime har vært så ”uheldig” 
å lære ”sitt” på valpekurs, har vi 
gående en intens opptrening i 

”stå”. Også dette lydighets- 
momentet trener vi etter som det 

passer – inne i stua så vel som på 
tur i marka. Morgenturen går 

gjerne til et skogholt rett bak 
huset vårt, og på en utsiktsknaus 
står en liten benk. Vi har gjort til 

vane å bruke benken som en ”stå 

fint” treningsplass. Hime hopper 
opp på benken og stiller seg opp, 
med påfølgende belønning. 

Beskjeden ”stå-å-å” er Jun drillet i 
fra tidlig valpestadium, og hun 
syntes det var en morsom lek å 

hoppe opp på benken for å stille 
seg opp. Så der stod de – to nesten 

make Shibaer – stramt oppstilt på 
geledd og ventet på hver sin 

godbit! 

 

De skulle bare visst, søstrene, at 
at slik kopiert adferd kalles ”copy- 

CAT”! 

 
 

 

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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Ally en bur-ugle 
Av Karin Oldervold 

 
Da Ally var 4 mnd. flyttet vi 

inn i en ny tomansbolig i 

Knarvik, hun hadde ikke brukt 

bur før men siden alt var nytt 

her ville vi prøve det. 

Hele natten sov hun fint i sengen 
vår, men når jeg var ute et ærend 
eller luftet en av de andre 
hundene ville jeg ha hun i bur. 

Kjøpte et så stort bur at hun 

kunne bruke det som voksen og 
dekket det til med et gammelt 
stretchlaken. Var forberedt på mye 

arbeid med å få hun til å ligge i 
det, så vi begynte 

i det små med å få 
hun til å gå inn i 
buret få godbit så 
ut igjen med en 
gang. Sakte økte 

jeg tiden hun 
måtte være der før 
hun fikk godbit, 
da hun klarte 
ca.10 min. 

begynte jeg å 
lukke buret. Neste 
steg var å gå ut av 
synet hennes og 
da dette gikk bra 
uten syting fra 
henne gikk vi ut 
av rommet,  på 
den måten økte vi 
både avstand og 

tid sakte. 

I dag er Ally 9 år 
og bruker ikke 

 
 

 
bur lenger, men jeg må jo ha et 

stående for vi har jo yngre hunder. 
Så snart buret ikke er i bruk må vi 
stenge døren, ellers går Ally inn og 
legger seg. Vi tenkte at hun gjorde 

dette siden buret egentlig er 

hennes men nei hun bare elsker å 
ligge i bur. Fortiden er Marco en 
omplasseringshund her, han sover 

i bur om natten. Vi har ikke så 
mye plass så nå har vi tatt vekk 

Ally sitt gamle bur og satt opp 
Marco sitt eget bur på samme 

plass. Glemmer vi å lukke så er 
Ally snar å gå inn og legge seg. 
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Fra en oppdretters dagbok. 
Av Christen lang 

 
Hva tar dere for en valp da? Jøss! Så mye! Da gjør dere vell god 

penger. Denne kommentaren har jeg hørt mange ganger. 

Mulig jeg kunne ha blitt rik som 
oppdretter om jeg hadde brukt 
naboens hannhund og tispen 

hadde fått 10 valper, men sånn er 

det ikke i min rase. En Shiba får 
vanligvis 3 til 4 valper og noen 
ganger drar vi ganske langt for å 
benytte den hannhunden vi 

ønsker, det er det denne lille 
historien handler om. 

Høsten 2006 var min samboer 
Jorunn og jeg i Japan og da 
besøkte vi mange kenneler. 

Resultatet ble at vi fikk hjem to 
røde Shiba, en hannhund og en 

tispe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Men i den siste kennelen vi 
besøkte hadde de også mange fine 
black & tan hunder og etter at vi 
kom hjem bestemte Jorunn seg får 

at hun gjerne ville kjøpe en pen 
B&T tispe også . Vi tok kontakt 

med oppdretteren i Japan og fikk 

kjøpe en ett og et halvt år gammel 
tispe ved navn Kana Go. 

Japan er rabies fri så de pleier 
ikke å vaksinere hundene sine. 
Derfor måtte Kana Go være i 

privat karantene i Danmark hos 

gode venner inntil vi kunne få 
testet henne og ta henne med 
hjem. Våre venner driver et lite 
oppdrett av rasen og de bor på 

landet nær Horsens så hunden 
ville få det fint der. Meningen var 
at når hun fikk løpetid skulle vi 

hente henne og 
pare henne på vei 

hjem med en 
japansk import 
bosatt i Skåne. 

Men som dere vet 
går det jo ikke 

alltid som vi 
planlegger her i 

livet. Kana Go fikk 
nemlig løpetid 
akkurat noen 

dager for tidlig til å 

kunne reise til 
Sverige, testen var 
ikke helt klar. Hva 

nå, vi måtte rekalkulere som det 
så fint heter på GPS språket, og vi 

fant en fin og trivelig hannhund 
importert fra samme kennel som 
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henne og bosatt i Tyskland i en 
liten landsby nær Munchen. Vi tok 

kontakt med eieren og avtalte å 
komme på besøk. 

Turen kom jo i stand på kort 

varsel men heldigvis ordet det seg 
slik at jeg fikk fri fra jobben og 
flybillett til København ble 
innkjøpt. I København leiet vi bil 

og så satte vi kursen mot Horsens. 
Jorunn kjører og jeg er kartleser. 
På Kastrup er det avkjøring og jeg 
konsentrerte meg om vei nr. og det 

stemte, men da vi hadde kjørt en 

liten stund ble vi veldig i tvil for da 
passerte vi et skilt der det sto 
Malmø. 

Vi skjønte jo da at vi kjørte i feil 
retning men dessverre det var for 

sent å snu, det var ingen 
avkjøringer og vi måtte kjøre over 
broen til Sverige. Det var ikke fritt 
for at vi følte oss ganske dumme, 
men da vi nådde bomstasjonen og 
fikk forklart saken viste det seg at 
dette var noe de ikke var ukjent 
med: de 

ga oss et 
skjema vi 

skulle 
fylle ut og 
levere på 
vei 
tilbake, 

og derved 
slapp vi å 
betale. 

Episoden 
førte til at 

vi ble 
kraftig 

forsinket 

og ikke ankom Horsens før 

klokken var ½ 2 om natten. Vi 
hadde planlagt tidlig start neste 

morgen, men det ble de jo ikke noe 

av vi kom oss først avgåre kl 10. 

Kana Go var et meget hyggelig 
bekjentskap og det ble kjærlighet 

ved første blikk fra begge parter og 
fant seg greit til rette i bilen. 
Motorveiene i både Danmark og 

Tyskland er jo fine men trafikken 

er stor og bilistene ganske tøffe så 
jeg må bare beundre Jorunn som 
klarte å kjøre hele dagen i den 
tette trafikken. Vi var nødt til å 

kjøre helt frem på dagen, da vi 
ikke kunne risikere å komme for 
sent i løpetiden. 

Klokken ble 22 før vi var fremme 

og Jorunn var ganske sliten. Men 
vi hadde full klaff og fikk en 

vellykket parring like etter 
ankomst. 

Familien som eide hannhunden 

tok meget godt i mot oss og etter 
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et bedre måltid med tysk øl til meg 

dro vi til et lite vertshus i 
nærheten og sovnet ganske 
umiddelbart. 

Dagen etter hadde vi til egen 
disposisjon og slappet av. Om 
kvelden ble vi på nytt invitert til 

middag hos hannhundeieren og så 
neste morgen hadde vi på ny en 

vellykket paring før vi dro 
hjemover. 

Denne gangen overnattet vi i 
Hannover og dro derfra til Lubeck. 

Dette er jo som Bergen en gammel 
Hansa by og den er fredet og står 
på UNESCOs verdensarvliste, 
akkurat som bryggen i Bergen. Vi 
spasert i den indre bykjernen som 
består av en rekke vakre gamle 
steinhus og vi besøkte også en av 
de to by portene Holstentor fra 

1478. 

Neste stopp var fergeleiet i 
Puttgarden og tok derfra fergen 
over til Rødby i Danmark, og 

derfra tilbake til København hvor 

vi overnattet hos våre gode 
Shibavenner Bente og Mathias. 
Bente er dyrlege og det var hun 
som hadde sendt inn testen til 

Kana Og. Den var nå klar, så da 
var det bare å sette seg på toget  
til, ja nettopp Malmø og så vider til 
Oslo og nattoget derfra og hjem. Vi 

hadde hatt en lang men 

interessant tur, men det var ikke 
fritt for at vi var ganske sliten ikke 
minst Jorunn som hadde kjørt så 

mye. 

Og hvis dere lurer på om turen var 
verdt strevet så ble resultatet 4 
fine valper. Vi beholder selv en 
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hann og en tispe. Så får tiden vise 

om de utvikler seg tilfredsstillende. 

Hvis noen fortsatt lurer på om vi 

tjener mye penger på vårt oppdrett 
så er svaret nei, men dette er jo en 

hobby og en livsstil og vi opplever 
mye kjekt og treffer en rekke 
hyggelige mennesker så dette er 

noe vi ikke vil være foruten. 

 

 
 

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/enerhaugen
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HUNDEHELSESENTERET 

i Fyllingsdalen 

Hundehelsesenteret i Fyllingsdalen åpnet 

høsten 2006. Formålet er å drive et senter 

som gi hunder et variert og godt 

helsetilbud. De tilbyr tjenester som ikke 

finnes på dyreklinikker i dag og i tillegg har de veterinær- 
tjenester på senteret. 

Hundehelsesenteret tilbyr ulike 

behandlingsformer og tilbud - alt 
under ett og samme tak: 

adferdsterapi, akupunktur, 
dyrekommunikasjon, fysioterapi, 

hundemassasje, healing, 
rehabilitering i basseng, vask og 
klipp/kloklipp, veterinærkontor, 
vibrasjonsgulv i tillegg til butikk 

med hundeutstyr, økologisk fór og 
V&H. Alle terapeutene som er 
knyttet til Hundehelsesenteret er 
selvstendig næringsdrivende som 

leier rom og driver egen praksis. 

Senteret fremhever for Kobbelet at 
det er viktig for dem å tilby en 
behagelige og avslappende 
omgivelser hvor du kan vente på 

hunden din. - Atmosfæren på 

senteret er et viktig aspekt for oss 
alle, sier Connie Petterson ved 

senteret. - Hundene som kommer 

her er som oftest veldig glad og 

ivrig når de kommer igjen, de vet 

at det alltid vanker en godbit etter 

behandlingen! 

En av hovedproblemstillingene 
Senteret driver med er 
rehabilitering, og i denne 

artikkelen skal vi få følge 

rehabiliteringspasienten Tyson. 
Han er en 5 år gammel labrador 
retriever som har hatt prolaps i 
ryggen. Den oppstod da han i 

påsken 2008 skled på isen. Etter 
MR undersøkelse ble det påvist 
prolaps og Tyson ble raskt henvist 
til Norges veterinærhøyskole for 
operasjon. 3 uker etter 
operasjonen kom han hjem og 
startet rehabilitering hos 
Hundehelsesenteret. 

Veterinær Christina 
Knudsen fra 

Dyreklinikken på 
Stend har 
hovedansvaret for 
Tyson sin treningen. 
Hun hadde med seg 

autorisert 
hundemassør daglig 
leder Connie 
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Petterson hos Aquadog Bergen AS til 
hans første time 6.mai. Han kunne 

da ikke gå uten hjelp og vi måtte 
bære han inn i bassenget. 

Vi startet først på 

vibrasjonsgulvet med 
Tyson for å bedre sirkula 
-sjonen i kroppen i tillegg 
til at han får trent 

støttemuskulaturen. 
Så var det klart for 
bassenget. Flytevesten 
ble satt på Tyson og han 
fikk tau festet til vesten 

slik at man har full 
kontroll. Han blir løftet 
uti og koser seg fra første 
svømmetak, man kunne 
se at Tyson nyter å få 

kunne bevege seg uten at 
det er noe som belaster, og han 
beveger seg godt i bassenget. Etter 
svømmingen blir han vasket, tørket 

og massert, eierne får instruksjon i 
passive bevegelser som de skal utføre 

hjemme. 

Tyson trenger mange svømmetimer 
for å komme seg på beina igjen og får 

et tverrfaglig behandlingstilbud som 

finnes på senteret. Kombinert med 
svømmetrening de første ukene har 
Tyson i tillegg gått til akupunktur 

behandling hos veterinær Thomas 
Øyo, autorisert akupunktør. Dette er 

en gunstig kombinasjon som vi har 
sett mange gode resultater med 

andre rehabiliterings hunder. 
Resultatet uteblir ikke denne gangen 
heller: fjerde gang Tyson kommer til 

oss går han inn selv. Vi må 
innrømme at det var en liten tåre hos 

oss når vi så han komme gående opp 
inngangen og det var en lykkelig 

hundeeier som kommer  bak. 
Offentlig godkjent fysioterapeut Dörte 

Bülow er neste ledd i rehabiliterings 
prosessen. Her er det treningsøvelser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

og hjemmelekse for å styrke Tyson 
sin muskulatur på best mulig måte. 
Hun masserer, driver med aktive og 
passive bevegelser, tøyning, styrke, - 
balanse og koordinasjonstrening, og 
stretcher han. 

Tyson går nå ukentlig til Dörte 
kombinert med svømming, 
vibrasjonsgulv og trening Han blir 
sterkere for hver dag som går. 

På senterets nettsider kan du lese 
videre om denne treningen og 

hvordan det går med Tyson. 

En takk til eierne som ville dele 

Tyson sin historie med leserne av 

Kobbelet. 

- Du finner mer informasjon om 
senteret på 

www.hundehelsesenteret.no 

og du er alltid velkommen til en 
uforpliktende prat, sier Connie 
Petterson. 

http://www.hundehelsesenteret.no/
http://www.hundehelsesenteret.no/
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Vi har mange gode tilbud til deg som hundeeier. 

Aqua.Dog Bergen as 

Slanking, rehabilitering, eller ba:re en gøy måte å trene på? Hos AquaDog 
Bergen kan du trene din hund i basseng. Vi har prøvetim&. 
Bassenget holder 27 grader og ha:r motstrømsanlegg. God trening av 
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muskulatur og kondisjon. Ta kontak for pris. Nå er de båtsesong igjen og vi se ger redingsvester og hunderamper. 
..- --. :.. 

- .., .... - _:::. • 
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Bestillingsvare. 

Bea;gep ft»u4eheali;ng 

t.;, -, "! :.:i-- -... 

Heidi Kim jobb& med sin egen teknikk; healing touch, en spesiell metode sommm har utviklet selv. 

Delllle metoden & blant allllet veldig e.ffektivfor dyr med mye spemringer i kroppen. 
I tille-gg til healing, tilbyr Heidi Kim nå dyrekommunikasjon. 

Ywrasigps-gpty til hwa4, 
Pia Anousen har startet dette tilbudet. Treningen kan kombineres med 
kondisj,onstrening i basseng hos Aqua.dog eller som start før massasje. 

 
Animal Therapy: 

Offen ig godkjent fysioterapeut og adferckterapeut 

PmkfipjJs,eg vi §teu4u4 fyllipgsdalep 
Kontoret er apent tirsdager 16-19 og orsdager 12-15 og timebestilling kan 
gjøres på ele.fon : SS 16 67 00 eller på 452 79 155. 
Her treff& du veterinærene Ingrid Flesland og Christina Knudsen 
Veterinærforet Hills 1."3!1 også kjøpes utenom kontorets åpning.tid. 

 

Hundesalongen: 

Napping av strihår. Vask av langhårete pelser Klipp (Ikke utstil'ingsklipp) Kloklipp/ Poteklipp 
- ..,. ,,_ 

\ •             j  _.:;:J, 

JJ.umillo ._, '.. 
-  - "   'I,·   '. • 

Vi furer Belcando økologisk for og ror fra Vom og Hundemat. 
Hos o.ss finner du også spesialproduk,ter og gode tilbud på hundesenger. 
Butikke-ns åpningstider: Mandag og tirsdag 15- 19 og Torsdag 12- 19 

 

Telefonen besval'es i åpningstiden. 
For bestilling hos de forskjellig:e terapeute1· må de kontalktes direJ..--te. 

 

Vi har pl'ØVetime1·både i bassenget og på ,ribrasjonsgulvet. 

Ta gje1ue tinen innom for· en ufor·pliktende prat med oss. 
 

Alle terapeu1elle som er ku),iæt til Hundebelsesellteret e1 selvstell.dig næringsdm'ell.de som leier rom og driver egen praksis .Har 

du lyst til å jobbe i et fellesskap med dm h ? Vi llllSli:l'r æs flere ko leper og er bredere tilbud! Vi bar ledige ll'Illpirom 

fordegsom s:mntidig lll1Ske1 et ubeidsfi!llesska.p. Send oss en mail nl post@hundåei.Jsesuitent.no ogfortell om deg selv 

dersom dette kan \'ll!le .int eressant 



 

 

Dyreklini,kken på Stend 
har åpnet 

Veterinærkontor i 

Fyllingsdalen. 

 
Kontoret er lokalisert på Hundehelsesenteret, og er fortrinnsvis åpen for hunder, men 
også katter og smågnagere er velkommen 

 

I samarbeid med AquaDog Bergen driver vi også med rehabilitering av hunder etter 
operasjoner og skader. 

 
vårt motto er å fremme helse op velvære hos våre kjæl , og dette gjelder på alle våre 
avdelinger. Vi skal være best pa service og gi kvalitet på var er og tjenester. 
Vi setter deg og ditt kjæledyr i fokus, slik at vi sammen med deg kan finne den beste 
behandlingsmetoden for kjæledyr. 
Hos oss blir din beste venn tatt godt vare på! 

Vi tilbyr: 

• Oppfølging rehabilitering 
• Generell helseundersøkelse 
• Enkle konsultasjoner til alle smådyr. 

• Vaksinasjon av hund og katt 
• Enkle kirurgiske inngrep som kastrering og lignende 
• Huggormtabletter og flattmiddel til hund og katt 

 

• Div salgsartikler, og spesialfor fra Hills. 

 
• Ved behov for ytterligere utredning av et sykdomsp roblem, blir pasienten 

henvist til en dyreklinikk med tilgang til diagnoseverktøy som røntgen, ultralyd, 
blodmaskiner osv. 

 
• Til oppdrettere kan vi tilby helsesjekk, vaksine og event id merking av valpekull i 

rolige omgivelser, god plass på veterinærkontoret, og uten altfor lang ventetid. 
Lett tilgjengelighet og uten stress for valpene. 

 

• Helsesjekk og slankeprogram for overvektige hunder. I samarbeid med 
Aquadog Bergen as kan vi tilby slanke og treningsprogram i svømmebasseng. 

 

Veterinærkontoret er åpent tirsdag og torsdag. 
 

Hundehelsesenteret er åpent: 
Mandag 15- 19 Tirsdag 15 -19 Torsdag 12-19 

 
www_hundehelsesenteret.no 

tlf: 55 16 67 00 



 

Aqua g_n  
Bergen A:S 

 
H o s oss finner du Bergens eneste motstrømsbassengfor hund ! 

Bassenget er 2,5 x 5 m, har trinnløs motstrøm og 

27 grader i vannet 

Her kan hunden trenes opp igjen etter skader/ 

operasjoner og komme i form mye tidligere enn 

den ellers Ville ha gjort. 

svømming er veldig bra fordi man trenes opp på 

en skånsom måte med liten belastning på 

skjellettet. Derfor passer svømming1 også veldig 

bra for hunder som er plaget med HD/AA. 
 

Er hunden din litt for tykk? Da kan den også ha godt av litt trening i vann. Treningen 

legges selvfølgelig opp ut i fra hVilken kondisjon hunden har. Vi kan også tilby 

svømmetrening for hunder som trenger ekstra trening. 

Man vil fort merke at hunden får bedre kondisjon ved svømmetreningen! 

Vårt personell er hundemassører fra Axelsson og Nordisk Hundemassasjeskole, 

rehabiliteringsterapeut fra Aquadog og fysioterapeut tilknyttet Hundehelsesenteret 

I tillegg arbeider vi tett med veterinær. Personellet har lang erfaring med hund. 

 

Kanskje er det ikke trening, men massasje hunden trenger. Dette er spesielt gunstig 

for gamle og stive hunder og for hunder som har vært utsatt for ekstra belastning og 

blitt stive og støle. 

I tillegg til svømmetrening og fysioterapi kan vi også tilby 

trening på vibrastonsg1u  lv. Nytt i Bergen. 
 

Vibrastonsgu lvet kan kombineres med vårt basseng, 

eller kun etterfulgt med massasje. Vibrasjonsgulv til 

hund er et nyutViklet trenings- og behandlingsproduk t. 

Det er kort fortalt et gulv som Vibre re r under hunden. 

som enten kan ligge eller sitte på gulvet. Det stimulerer 
de ulike nerver. muskler, sener og beinvev. 

Behandlingstiden er mellom 5 og 15 min på gulvet etterfulgt av massasje og/eller 

uttøyning. 

 
 

ULLEHATTEN 11 - 5148 FYLLINGSDALEN 
tlf : 55 16 67 00 mob il: 45 27 91 55 

www.aquadog-bergen.no 

http://www.aquadog-bergen.no/
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Lydighetstrening hver onsdag på Myrbø 

Dyresenter 
 

Bilde fra BSBK Bruksgruppens treningsbane ved Myrbø Dyresenter på Espeland 
 

Felles organisert lydighets- 
trening drives 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 
sammen med andre "like- 
sinnede". 

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 
Brukshundgruppen på 
www.bsbk.org. 

http://www.bsbk.org/
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Takk til Lille 
Av Grete Olsen, leder Brukshundgruppen 
og Liv K Barek (foto) 

 

Lille Wagtskjold begynte å trene sine to beagler Lucy og 

Juno på lydighetstreningen da den var ved SparKjøp på 

Kokstad. 

Hun ble riktig så ivrig i treningen og Lille og hundene ble 
del av en fast gjeng som trente hver onsdag. Det varte ikke 
så lenge før hun også kom inn i Brukshundgruppen, som 
den pålitelig og flittige personen hun er. 

Lille har vært i Brukshundgruppen sammenhengende i 6 

år. Nå har hun ”forlatt” oss og trådt inn i Hovedstyret. 

 
Vi takker for fine år sammen og ønsker lykke til i 

Hovedstyret og videre arbeid for klubben!! 



- 24 - 
 

Utvider båndtvangen i Bergen 
Av Jon Wagtskjold 

 
Bystyret har vedtatt å innføre båndtvang i alle byens parker mellom kl. 
07.00 og kl. 20.30 og i hele sentrumssonen. Følgende er hentet fra 

Bergen kommunes nettsted www.bergen.kommune.no 
 

Det er mange konflikter knyttet til løse 
hunder i byens parker. Områdene er 
så sterkt beferdet at hensynet til 
sikkerhet for turgåere må veie tyngre 
enn hundens behov for å gå løs. I 
følge hundelovens § 6 er det en 

 

Anbefalt forskrift 

generell båndtvang fra og med 1. april 

til og med 20. august. 

Bystyrets vedtak innebærer å innføre 
båndtvang hele året ved alle skoler og 

barnehager og på noen turveier, 

lysløyper og idrettsanlegg. 

Forskrift om båndtvang for hund i Bergen kommune, Hordaland: 

Fastsettes med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr 74 om hundehold, §§ 6, 9 og 11. 

 

§ 1 Definisjoner 

Sentrumssonen: Grense mot nord; områdene sør for Dreggsalmenningen på 

Bryggesiden og sør for Vestre- og Østre Holbergsalmenning på Nordneshalvøyen, 

grense mot vest; områdene øst for Nøstegaten, Professor Hansteensgt, 

Thormøhlensgt, grense mot sør; områdene nord for gamle og nye Nygårdsbro 

avgrenset videre mot øst av E 39 til Kalfarveien, grense mot øst; områdene vest for 

Kalfarveien, Kong Oscarsgt, Lille Øvregt, Øvregaten til Dreggsalmenningen. 

Indre Bergenhus: Grense mot nord; områdene sør for Dreggsalmenningen, sør for 

Vetrlidsalmenning og sør for Jon Smørsgate og Teatergaten, grense mot vest; 

områdene øst for Håkonsgaten og Nygårdsgaten til Strømgaten, grense mot sør; 

områdene nord for Strømgaten til Kong Oscarsgt, grense mot øst: områdene vest 

for Kong Oscarsgt, Bryggesporen, Øvregaten og Dreggsallmenning. 

 

§ 2 Båndtvang 

 

I Bergen kommune er det ikke tillatt for hunder å gå løs på følgende steder: 

i sentrumsonen. 

i alle offentlige parker mellom kl 6.00 og kl 20.00 

på alle offentlige kirkegårder, gravplasser og urnelunder 

alle skoler, barnehager og anlegg for lek 

alle anlegg for idrett og sport der det er skiltet med båndtvang eller lignende. 

Båndtvangen gjelder ikke idrettsanlegg i form av turveier eller skogsløyper i 

errenget. 

i følgende lysløyper i den tid lysløypene kan brukes til skigåing: Fløyen, Totland 

Frotveit, Hjortland og Gullbotn. 

http://www.bergen.kommune.no/
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turveier med tilhørende leir- og rasteplasser og spesielt merkede turstier i føl 

gende områder: Fløyfjellet, Kanadaskogen, Langeskogen, Hordnesmarka, 

Kvarven, Landåsfjellet og områdene rundt Store Lungegårdsvann. På turveier 

med tilhørende leir- og rasteplasser og spesielt merkede turstier på strekningen 

Svartediksdemningen – Tarlebø er det tilsvarende båndtvang i den utstrekning 

dette ikke er fastsatt i medhold av § 4 i Drikkevannsforskriften. 

 

I Bergen kommune skal hunder holdes i bånd der husdyr beiter i perioden 1. april 

til 31. oktober. 

 

§ 3 Unntak 

 

Det gjøres unntak fra båndtvangen etter forskriftens § 1: 

for hunder under trening/kurs/arrangement i regi av hundeklubb eller 

hundeorganisasjon registrert i Norsk Kennel Klub dersom treningen/kurset/ 

arrangementet foregår på en aktsom måte. Det skal føres oversikt over deltakerne 

på treningen/kurset/arrangementet. Oversikten kan kreves utlevert av kommunen. 

for hunder som brukes til jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 10. 

september og 1. april dersom dette skjer på en aktsom måte slik det er naturlig ut 

fra bruksformålet og dette ikke er i strid med viltloven. 

i offentlige parker mellom kl 20.00 og 6.00. Dette unntaket gjelder ikke for parker 

i Indre Bergenhus. 

på turveier og skogløyper i terrenget i forbindelse med idrettsanlegg. 

 

§ 4 Renhold 

 

Hundeholdere plikter å fjerne avføring som hunder legger igjen på og langs 

offentlige veier eller i andre områder som er tilgjengelige for allmennheten, i 

tettbygd strøk. Det samme gjelder for offentlige badeplasser, parkmessige 

områder utenom tettbygd strøk og på og langs turveier og preparerte skiløyper. 

Såkalte hundeposer skal ikke kastes i naturen eller i veikanten. 

 
 

§ 5 Dispensasjon 

 

Kommunen kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift. 

 

§ 6 Iverksettelse 

 

Forskriften trer i kraft straks. 
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OPPDRETTERGUIDE 

Denne spalten kan være til nytte for både 

oppdrettere og lesere som funderer på å skaffe seg 

en ny rase. 

Spalten er kun for BSBK-medlemmer, og vi håper 
at flere kennelnavn vil komme på listen i neste 

nummer av KOBBELET. 

Vil du være med, send informasjon om rase, 
kennelnavn, navn på oppdretter, e-mail adresse og 
hjemmeside 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 
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 

BICHON HAVANAIS 
LEKKERBISKEN 
Frøydis Monsen 
froydis@lekkerbisken.net 
Orratuo 12, 5381 GLESVÆR 

Tlf.: 56 31 79 99 

 
BORDER TERRIER 

HØYSÆTLIA 
Anita Høysæter 
anita@notes.no 

Steinestøveien 94, 5131 NYBORG 
Tlf: 924 62 401 

 
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:froydis@lekkerbisken.net
mailto:anita@notes.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 ALLE TYPER OG 
HÅRLAG 

LURVELEGG 
Kjersti Kolsrud 
kkookk@online.no 

Nedre Nøttveit 22, 5238 RÅDAL 
Tlf.: 928 32 148 

 
DACHSHUND LANGHÅR 

PETLAN 
Connie Petterson og Anne Landro 
connie.petterson@hjemme.no 
Foldnesvegen 220, 

5353 STRAUME 
Tlf.: 56 32 36 02 

DVERGDACHSHUND LANGHÅR 
MATAYA 

Heidi Kim Nysæther 
kennel@mataya.info 
Troldhaugveien 68, 5232 
PARADIS 

Tlf: 934 38 042 
 

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

Tlf.: 55 25 76 02 

 
SHOSPOT 
Shona Nedungadi 
shona@basaren.no 
Davanger, 

5310 HAUGLANDSHELLA 
Tlf.:979 78 766 

 
DOBERMAN 

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 

mailto:anhagebo@online.no
mailto:collieann@home.no
mailto:m.kalvenes@sencewave.com
mailto:vesttun@broadpark.no
mailto:kkookk@online.no
mailto:kkookk@online.no
mailto:connie.petterson@hjemme.no
mailto:kennel@mataya.info
mailto:civelda@online.no
mailto:shona@basaren.no
mailto:uniquestar@c2i.net
mailto:charlotte.engelsen@hjemme.no
mailto:mj.nossen@hjemme.no
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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 

 
FRANSK BULLDOG 

BOULE ADORÉA 
Cecilie Schleer 
Cecilie.schleer@hjemme.no 
Nesttunbrekka 66, 

5221 NESTTUN 
Tlf.: 55 91 36 55 

 

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 

 
NORDIC GIANT 
Lisbeth Sørflaten Høgmo 
kjelis@tele2.no 

Sollia 22, 5200 OS 
Tlf: 40872587 

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 

 
HVIT GJETERHUND 

WHITE VIKING 
Katrine Bårtvedt 

ge-baart@online.no 
Borgavn 178, 5200 OS 
Tlf.: 56301958 

 
IRSK ULVEHUND 

BALLYGRAN 
Anne Mette Mikkelsen 
wolfhound@ballygran.com 
Mons Slettens veg 21 
5265 YTRE ARNA 

Tlf.: 55 24 78 15 

mailto:nina.saebye@pchuset.no
mailto:kennel.brisako@c2i.net
mailto:askjelbr@online.no
mailto:Cecilie.schleer@hjemme.no
mailto:Kari-ann@pet.no
mailto:may-bk@online.no
mailto:kjelis@tele2.no
mailto:gdjorunn@start.no
mailto:arne.johan@aastvedt.com
mailto:anhagebo@online.no
mailto:njoh@broadpark.no
mailto:relias@broadpark.no
mailto:ge-baart@online.no
mailto:wolfhound@ballygran.com
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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 
CIBORIA 
Ina Bilberg og Freddy Bjørndal 
As-iren@online.no 

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

 
GULLSTEINEN 
Elin Dahl 
elin@gullsteinen.net 

Rekdalsveien 47 
5151 STRAUMSGREND 
Tlf.: 55 12 12 53 

 
SURPRISING’S 
Eva og Anne Mjelde 
ewmjelde@mtulink.com 
Tyriveien 40 

5104 EIDSVÅG I ÅSANE 
Tlf: 55 95 15 04 

 

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 

T 

mailto:thor-iwh@frisurf.no
mailto:knutowille@c2i.net
mailto:nina.saebye@pchuset.no
mailto:As-iren@online.no
mailto:elin@gullsteinen.net
mailto:ewmjelde@mtulink.com
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
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ESSMIRA 
Kirsten Stensund 
Vallalia 44, 5227 NESTTUN 
Tlf: 55 10 43 43 

 
ZOJOMA 
Jorunn Gjøen 
zojoma.newfoundlands@fusi.no 
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 

 
CANDYFLOWER 
Berit Kvalsnes Vinsjevik 
candyflower@c2i.net 
Postboks 4, 5341 STRAUME 

Tlf.: 995 06 405 

POMERANIAN 
VESTVARDEN 
Karen Vetaas 
kennel@vestvarden.com 
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 
kennel@vestvarden.com 
Storevarden 58, 

5350 BRATTHOLMEN 
Tlf.: 56 33 13 95 

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

 
SCHNAUZER 

KEYNOTE 

Kari Aamodt 
keynote@broadpark.no 

Junosvei 10, 5173 LODDEFJORD 
Tlf.: 55 26 84 05 

 
SPORTY 
Berit Iversen 
Storevarden 62, 

5350 BRATTHOLMEN 
Tlf.: 56 32 05 22 

mailto:zojoma.newfoundlands@fusi.no
mailto:egil.andreassen@smedvig.no
mailto:nina.saebye@pchuset.no
mailto:terje@video4.no
mailto:bhele-n@online.no
mailto:candyflower@c2i.net
mailto:kennel@vestvarden.com
mailto:kjebe4@online.no
mailto:kennel@vestvarden.com
mailto:akdaae@online.no
mailto:keynote@broadpark.no


- 31 - 
 

SEALYHAM TERRIER 

SEALY WEST 
Vivi Waag 

vivi@sealywest.net 
Postboks 6 Sandsli, 5861 

BERGEN 
Tlf.: 55 22 92 00 

 
SHETLAND SHEEPDOG 

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

 
SHIBA 

ENERHAUGEN 
Christen Lang 

chr-lan@online.no 
Sandviksveien 173, 

5035 BERGEN 
Tlf.: 55 95 17 01 

 
SKOTSK HJORTEHUND 

ST.FINNIAN 

Ane Lid Lerheim 
ane@lerheim.no 
Troldhaugveien 31, 
5232 PARADIS 

Tlf.: 55 91 17 50 

 
TERVUEREN 

NIZHONI 

Iselin Wang 
trevi@start.no 

Fleslandsveien 108, 
5258 BLOMSTERDALEN 
Tlf.: 932 61 334 

 
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:vivi@sealywest.net
mailto:njohannessen@start.no
mailto:chr-lan@online.no
mailto:ane@lerheim.no
mailto:trevi@start.no
mailto:snordg@broadpark.no
mailto:terrawes@online.no
mailto:livmaa@online.no
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Familiemedlem kr. 50,- 

 
Obs: Medlemskontingent kan kun betales ved tilsendt giro fra 

Norsk Kennel Klub sin medlemsservice 

kr. 295,- Medlem 

BSBKs bankforbindelse Medlemskontingent BSBK 2008 

 

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

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

 
 

HOVEDSTYRET 2008 Fast tel. / Mobil tel. 

Leder: Torunn Urheim 55 31 69 82 / 920 56 624 
Nestleder: Lille Wagtskjold 55 92 44 36 / 909 74 408 

Kasserer: Edgar Waag 55 22 92 00 / 922 44 500 
Sekretær: Jon Wagtskjold 55 92 44 36 / 908 61 265 

Styremedlem: Svein Lothe jr. 55 13 62 04 / 934 35 900 
Repr. Utstillingsgruppen: Wenche Solheimslid 56 33 17 77 / 474 56 585 

Repr. Brukshundgruppen: Marit Brakstad Jæger 55 91 33 88 / 977 41 303 

BRUKSHUNDGRUPPEN 2008 

Gruppeleder: Grethe Olsen 55 52 01 68 / 905 66 356 
Medlem: Marit Brakstad Jæger 55 91 33 88 / 977 41 303 

Medlem: Hilde Brandt Røssevold 413 13 904 
Medlem: Anne Karin Daae 55 34 42 55 / 408 90 057 

Medlem: Irmelin Nybakk 984 84 126 

UTSTILLINGSGRUPPEN 2008 

Gruppeleder: Irene Donné 55 11 66 99 / 900 73 113 
Møtesekretær: Wenche-Line Bergstad 977 23 387 

Medlem: Vivi Waag 55 22 92 00 / 986 39 600 
Medlem: Wenche Solheimslid 56 33 17 77 / 474 56 585 

Medlem: Janet Longberg 55 29 65 86  /472 94 433 

REVISJON 2008 

Medlem: Elin Hjortland Løtvedt 55 22 89 00 
Medlem: Arne Johan Aastvedt 55 18 10 24 / 452 42 383 

Varamedlem: Merete L. Nydal 55 10 01 70 / 481 12 518 

VALGKOMITÉ 2008 

Medlem: Tor Kjersem 55 10 28 11 
Medlem: Merete L. Nydal 55 10 01 70 / 481 12 518 

Medlem: Katarina Andersen 980 58 157 

KOBBELET 2008 

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

 
 
 
 

BSBKs driftskonto: 9521 66 45740 

Utstillingskonto: 7877 08 04859 

Brukshundgruppen: 9521 66 45627 

http://www.bsbk.org/
mailto:bsbk@bsbk.org
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NYE MEDLEMMER I BSBK 

GUNHILD ENGELSEN 5224 NESTTUN 

KURT HØGHEIM 5155 BØNES 

KATRINE BÅRTVEDT 5200 OS 

HEIDI KIM NYSÆTHER 5232 PARADIS 

RENATE HÅØY 5032 BERGEN 

ATLE VALESTRAND 5108 HORDVIK 

GRO VALESTRAND 5108 HORDVIK 

EIVIND VALESTRAND 5108 HORDVIK 

KIRSTEN JOAHIMSEN 6967 HELLEVIK I FJALER 

METTE VABØ 5008 BERGEN 

SOPHIE V. GAASSAND 5281 VALESTRANDFOSSEN 

LISBETH SØRFLATEN HØGMO 5200 OS 

KAJSA BRAMER 5054 BERGEN 

MICHAEL HULTSTRØM 5054 BERGEN 

HILDE BASTIANSEN 5259 HJELLESTAD 

SIV HELDAL TVEDT 5225 NESTTUN 

ANN CHRISTIN RAMBJØR 5305 FLORVÅG 

BENTE BASTIANSEN 5259 HJELLESTAD 

OLE S. HELGESEN 5353 STRAUME 

ANNE MARIE HALSVIK 5111 BREISTEIN 

MARGARETH EILIFSEN 5179 GODVIK 

MADELEINE AKSDAL 5038 BERGEN 

SANDRA PATRICIA YRI 5171 LODDEFJORD 

ANETTE THERESIA RASMUSSEN 5119 ULSET 

KJETIL LANDSVIK 5119 ULSET 

ALVHILD BJØRLYKKE 5032 BERGEN 

KETIL DJURHUUS 5032 BERGEN 

LILLY-JANE VIKEN 5268 HAUKELAND 

THERESE GJENDEMSJØ 5155 BØNES 

GRO JANNICKE MÆLAND 5151 STRAUMSGREND 

JORUNN SOLBERG 5281 VALESTRANDFOSSEN 

ROALD SOLBERG 5281 VALESTRANDFOSSEN 

HILDEGUNN HANSETH 5226 NESTTUN 

NILS ORLO RASMUSSEN 5151 STRAUMSGREND 
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PÅL NESFOSSEN 5306 ERDAL 

INGUNN SOLTVEDT 5264 GARNES 

KATRINE ANDERSEN 5063 BERGEN 

MERETHE HØYVIK 5006 BERGEN 

JOSTEIN L. SUNDET 5006 BERGEN 

ALEKSANDRA LEIRGULEN 5009 BERGEN 

JANNIKE ELHOLM 5057 BERGEN 

TOR HEIENE ØSTERVOLD 5057 BERGEN 

TOVE BLOMBERG 5876 BERGEN 

GRETHE NILSSEN 5224 NESTTUN 

GRETHE ELLINGSEN 5259 HJELLESTAD 

 

 

 

 

30 ÅR med Bearded Collie 
www.kenneltbob.com 
merete.nydal@c2i.net 

+47 48 11 25 18 
 

 

 
Foto M. Nydal 

 

En riktig GOD Sommer til alle mine valpekjøpere i Bergen 
og til mine utstillingskursdeltagere 

Valper under planlegging - ta gjerne kontakt 

http://www.kenneltbob.com/
mailto:merete.nydal@c2i.net
mailto:merete.nydal@c2i.net
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En viktig påminnelse: 

Forlat ikke hunden i varm sommerbil 

Dyrebeskyttelsen advarer mot at hunder blir forlatt i lukkede 

biler mer enn en kort stund om sommeren. 

Ta hunden med deg ut eller la den bli hjemme. 

Hund i varm bil er oftest årsaken til 

heteslag. Selv om man parkerer bilen 
i skyggen, kan temperaturen i bilen 

stige fort. Det hjelper ikke alltid om 
vinduet står på en gløtt. En regel er 
derfor være at hunden ikke etterlates 

i bilen på varme soldager. 

Temperaturer på opp til 70 grader 

kan utvikle seg i en bil som er utsatt 

for solvarme. 
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”problemhunder” 

 
Tel 99 48 80 22 

www.lillanns-hundesenter.no 

 

 

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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