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VELKOMMEN TIL 

MYRBØ DYRESENTER 
ALT PÅ ETT STED - KUN 20 MIN FRA BERGEN SENTRUM 

ET SPENNENDE  MILJØ  MED HYGGELIG  ATMOSFÆRE 

- 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/


- 3 -  

Annonsepriser Kobbelet 

Svart/hvit Farge 

BSBK medlemmer 

Hel- 
side 

1/2 

side 

1/4 

side 

Kr. 250,- Kr 350,- 

Kr. 150,- Kr. 200,- 

Kr. 100,- 

Ikke BSBK medlemmer 

Hel- 
side 

1/2 
side 

Kr. 500,- Kr. 700,- 

Kr 250,- Kr 400,- 

 

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

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

 
 

KOBBELET 

 
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 
Redaksjonens  adresse: 
Postbok 6 Sandsli, 5861 Bergen 
E-post: kobbelet@bsbk.org 

 
 

Neste nummer sendes ut 
i løpet av uke 47/2008 

 

Frist for innlevering 
av stoff 

19. oktober 2008 

 

Redaktørens hjørne 

Høsten er her, og dette nummeret av Kobbelet viser litt 
av aktiviteten i sommermånedene. Du kan lese om 
inntrykk fra verdensutstillingen i Stockholm, fra turer i 
skog og fjell og om kursvirksomheten i BSBK. 

 
Brukshundgruppen har som vanlig vært meget aktiv og 
lanserer et bredt tilbud med mange aktiviteter i høst. 
Utstillingsgruppen har jobbet lenge med høstens store 
arrangement på Bønes i slutten av september. 

 
NKK har nå besluttet at de vil arrangere sin årlige 
Bergensutstilling i Norhordlandshallen fra neste år. 
Begrunnelsen for beslutningen om å flytte ut av Bergen 
kommune var mangel på egnete utstillingsfasilteter for et 
hundearrangement av denne størrelsen. Man kan mene 
mye om en slik beslutning, men NKK mener nå at 
utstillingen vil fungere bedre i Nordhordaland. NKK 
sentralt har nå bedt NKK region Hordaland om å være 
teknisk arrangør. For oss hundefolk er det viktig at et  
slikt arrangement holdes i Bergen, eller i regionen. 

 
Også for oss i BSBK blir høstens utstilling i Bøneshallen 
vurdert som en prøve på om vi fremdeles kan arrangere 
utstillingene våre der. Det er ikke til å legge skjul på at vi 
strir litt med de samme problemene som NKK, trange 
lokaler og lite hensiktsmessig parkering ligger høyt oppe 
på denne listen. 

 

Forsidebildet denne gangen er fra Retrieverklubbens 
blodsporprøve i juni. Stor prestasjon av liten hund. 

Foto: Lille Wagtskjold 

 

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


 

SKRECCERSVCC ERNÆRING 
for din hunds unike behov 

 
 
 
 
 

BIZE - Skreddersydd ernæring 

Sizs Health Nutrition tilt:r,1, t.nka løsninger 

fcr 6l.11n emærirg  atterscm  det tar hensyn 

til hurdene størrelse, alder, aktiviæt, fysiske 

b!!l-ov og cgså til da speeifikka behov aom 

anlælta reser har. 

 
 
 

For i vårt SIZE-eortiment: 

MINI 
Vokaonvekl 1 -10 kg 

 

MECIUM 
Vak ..... nV9kt  11 -R6 kg 

MAXJ 
Vakaenvekt  RG-44 kg 

 

BIANT 
Vaka"nvelrt  o.,..,-  46  kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nEEringstilpasset kost 

                    11 1   11 Il U:  ttxt  +t ti  
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ROtALCr..NIN 
SIZE  HEA  TH NUTRITION- 

 
Aoycal ci:n1n gQlg;,sa I  n:.i;,,i:noalQn I  h:lle>  r lor-ge>.  Bggok  ve,. hpn-rnQQldQ  vr.v.v.roy,a1=n1n. no 

ror I> flrne> <>n forhi:nctgr maar dag og lt:lr 6 IQQQ moar om hvQ C>kkure>t din hund tnarg<>rl 
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Kjære medlemmer! 
 
 

Høstens aktiviteter står for døren, og både Brukshundgruppen og 
Utstillingsgruppen er for lengst i full gang med ulike kurs og forberedelser til vår 
egen utstilling siste helgen i september. 

Vi får håpe på færre parkeringsproblemer enn da NKK hadde utstilling i vår! 

Fullstendig oversikt over alle aktiviteter finner dere på hjemmesiden vår på 
Internet http://www.bsbk.org. 

Som vanlig ber styret om at alle som kan tenke seg å hjelpe til på utstillingen 
melder seg frivillig - vi har bruk for både gamle ringrever og nye som trenger 
opplæring - ring til Vivi Waag i Utstillingsgruppen eller send en mail til klubbens 
adresse. 

 
Vennlig hilsen 

Torunn Urheim 
leder 

 
 
 

 

 

 

http://www.bsbk.org/
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Verdensutstillingen 2008 
Av Jon Wagtskjold 

 

I likhet med mange andre BSBK-medlemmer tok vi turen tvers over den 
skandinaviske halvøyen til Stockholm i begynnelsen av juli for å være tilstede på 
verdensutstillingen. 

 
Over 20 000 hunder deltok på utstillingene. De samme dagene arrangerte man VM i 
lydighet, i tillegg til konkurranse i junior- 
handling og freestyle. 

 
Sammen med World Dog Show 2008 
arrangerte man en serie raseklubb- 
utstillinger (Circuits). 82 rase– og 
spesialklubber arrangerte disse utstillingene 
i en rekke forsteder i Stockholmsdistriktet. 
Bare hver av disse overgikk nasjonale 
utstillinger i deltakerantall og størrelse. 

 
Som med alle utstillinger var det i tillegg en 
rekke sidearrangementer og mye å se på. 
For en god oversikt, klikk deg inn på 
www.worlddogshow2008.se/wds/. Der 
finner du alt om den store utstillingen. 

 

Stockholm er regnet for å være en av Nordens 
vakreste byer, beliggende innerst i skjærgården mot 
Østersjøen og full av vakre parker. Vi fikk tid til å 
nyte en fin dag med tur langs Norr Mälerstrand. 

http://www.worlddogshow2008.se/wds/
http://www.worlddogshow2008.se/wds/
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Å dømme på verdensutstillingen 2008 
Av Christen Lang 

 

For en dommer å bli invitert til å dømme ved en Verdensutstilling er selvfølgelig 
spesielt. Selv var jeg så heldig å bli invitert til å dømme to av de rasene jeg selv 
gjennom en årrekke har oppdrettet, Norsk Lundehund og Shiba ved årets 
Verdensutstilling i Stockholm i juli. 

 

Min samboer Jorunn og jeg benyttet denne 
anledningen til å være turister den helgen 
utstillingen ble arrangert. Selv skulle jeg 
dømme siste dagen, på søndag, og fikk 
derfor ikke mulighet til å se på de mange 
spesial utstillingene som ble arrangert i 
forbindelse med Verdensutstillingen. Så vi 
fikk derfor god tid til å bese Stockholm. Vi 
ankom Fredag formiddag og brukte denne 
dagen til å vise vår gode Japanske venninne 
Chieko Sugiyama som var kommet til 
Sverige i forbindelse med utstillingen blant 
annet Gamla Stan og vi tok også en båt tur 
ut til Djurgården i det fine været. 

Lørdag kveld deltok vi så på den offisielle 
dommermiddagen som ble 
arrangert på Vasa museet som var 
en perfekt ramme rundt en meget 
vellykket middag med dommere fra 
hele verden. 

Søndag hadde jeg først 40 
lundehunder til bedømmelse, 
kvaliteten på denne rasen var 
meget høy. Noe som gledet meg 
meget da jeg har et spesielt forhold 
til denne rasen som jeg jo i sin tid 
har vært med på å redde. 

Det var rekordstor påmelding i mine 
raser så Shiba rasen ble delt og jeg 
fikk tildelt tispene, 40 anmeldte og 
BIR. Dessverre var ikke kvaliteten 
like høy på denne rasen, men de 
beste var alle av meget god kvalitet. 
Det ble en engelsk eid og 

oppdrettet Champion hannhund som ble 
min BIR i denne rasen og det var 
selvfølgelig ekstra hyggelig for meg å få 
høre etter bedømmelsen at samme hund 
dagen før hadde blitt både BIR og BIS på 
SSUKs utstilling. 

Til slutt må jeg bare få uttrykke min store 
beundring for SKK som etter min mening 
gjennomførte en nærmest perfekt 
utstilling. 

Det var både en stor glede og ikke minst en 
stor ære å få dømme, og det var en 
opplevelse å få se på den flotte finalen som 
avsluttet Verdensutstillingen på søndag. 
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På fjelltur 
Av Gro Mandt 

Vi parkerer bilen ved en liten, forlengst nedlagt fjellstue langs gamlevegen over Haukeli. 
Etter en lang, bratt og steinete kneik er vi oppe på vidda. Fjellheimen brer seg ut foran oss 
med fjerne, blå topper og vide flyer med myrdrag som stykkes opp av snirklede bekkefar 
og småvann. 

Vi følger en brei og godt merket sti som 
slynger seg fram over lave høgdedrag og 
brattheng. Det er tidlig på sommeren, og 
etter en lang og snørik vinter glitrer det i 
mange snøflater innover flågene. Dette er 
saue-land, så båndtvang er en selvfølge for 
bikkjer, men med en raus langline får Hime 
den frihetsfølelsen hun behøver, og at hun 
nyter det, er tydelig å lese av kroppsspråket 
hennes. Hele bikkja strutter av forventning, 
hun værer mot nye lukter, og ørene virrer 
til alle kanter for å fange de fremmede 
lydene. 

For Hime er dette ukjent terreng – første 
gang hun får oppleve det telemarkske 
fjelleventyret. Men for både matmor og 
gemalen er det som å vandre på 

gjengrodde stier. Som unge studenter drev 
vi begge med registrering av kulturminner i 
disse traktene, i samband med de store 
vassdragsreguleringene på 1950- og 60- 
tallet. Og for matmor er fjellbygdene i Vest- 
Telemark i tillegg selve barndomssomrenes 
eventyrland. 

Det er så lett å gå her bortover fjellstien, 
lufta er klar og ren og himmelen høg og blå 
over oss. Sola ødsler med strålene sine, og 
selv i rundt 1000 meters høgde er 
sommerdagen varm. Etter en liten stigning 
ønsker vi det lette vinddraget - ”vind i 
varme sol” - velkommen. Hime fryder seg 
også - hun spretter og danser bortetter 
stien, og utenfor i lyngen så langt linen 
rekker. Idet en fugl flakser opp av et kratt 

noen meter bortenfor oss, 
hopper hun høgt av 
forskrekkelse. I neste øyeblikk 
står hun med nesa i en tue for å 
finne opphavet til en eller 
annen lukt - kanskje har ei lita 
fjellmus holdt til der? 
Snøflekkene er særlig 
tiltrekkende – hun vil utpå hver 
eneste en langs stien vi følger. 
Med et henrykt smil i det vesle 
revefjeset sitt, oppfordrer hun 
matmor til å være med på en 
runddans i snøen. Her skulle 
hun så gjerne vært uten line, 
men noen skikkelige tussebyger 
får hun rom til likevel, særlig 
når hun klarer å lokke matmor 
med ut på glatten. 
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Ved middags leite er tida inne for en rast – 
mat og kaffe hører med på en fjelltur. Hime 
er ikke sikker på om hun har tid til å hvile – 
her er så mye å utforske innunder steiner 
og i søkk i terrenget. Noen munnfuller av 
nisteskivene kan jo gå an, men så forteller 
hun matmor at vi må videre. Først etter 
enda noen timers gange støter vi på andre 
fjellvandrere. Og da får vi forklaringen på 
hvorfor vi har hatt fjellheimen for oss selv, 
og hvorfor heller ingen sauer har vært å se. 
Dette er dagen for å føre sauene på 
fjellbeite! Først møtte vi noen gjetere på 
hjemtur etter å ha sluppet dyra sine lengre 
inne på fjellet, og like etterpå havnet vi 
midt oppe i den ene kontingenten med 
sauer etter den andre, effektivt holdt styr 
på av flinke Border collier. 

Noe så skummelt hadde Hime aldri 
opplevd. En diger samling store dyr med 
krøllet ullpels og svære hoder kom løpende 
mot henne, var snart både foran og bak og 
på siden, mens de utstøtte hese brøl og 
prøvde å snuse på henne. De eneste kjente 
vesenene i denne åsgårdsreien – de svart- 
og-hvite hundene – enset henne ikke i det 
hele tatt, men bare vimset forbi i beina på 
ull-monstrene. Og som om det ikke var nok 

med én slik flokk – der kom det jammen en 
til! 

Om det er fordi Hime sanser at vi nærmer 
oss sauenes beiteleldorado, eller det rett 
og slett er at hun synes vi har gått langt 
nok, er ikke godt å si. Men plutselig vil hun 
ikke gå lenger. Og når Hime har bestemt 
seg for at nå vil hun snu, da er det ikke lett 
å overtale henne – hun vil virkelig ikke gå 
lenger, og å hale en gjenstridig bikkje med 
seg over fjellvidda, er ikke særlig lystelig. 
Dessuten må vi erkjenne at vi alt har gått i 
veldig mange timer, og vegen tilbake er 
minst like lang som vegen fram. Vi lar 
derfor klokelig Himes instinkt få det siste 
ordet og vender om. I dagens løp har det 
varme været ført til at mer av snøen har 
smeltet, og flere av de små bekkene vi 
krysset med letthet i morgentimene har 
svulmet opp. Men hva gjør det vel om vi  
må vasse litt og blir våte på beina – varmt 
er det fortsatt og hjemme venter ei tørr 
hytte. Vi finner bilen der vi satte den fra 
oss, og vel fornøyd med dagen, konkluderer 
vi som så mang en skolestil: ”... og alle var 
enige om at vi hadde hatt en fin tur”! 

Hilsen til alle andre fjellturfrelste fra 
Hime og matmor Gro 
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 Skolebøker 

 Kontormateriell 

Generell litteratur 

 Skjønnlitteratur 

 Barnebøker 

 Lydbøker 

 

   Åpningstider  

Hverdager:  1000 - 2100 

Lødag: 1000 - 1800 

Vi har godt utvalg i 

hundebøker 

Velkommen til butikken vår 
på Kleppestø senter 

 

 
Askøy Libris finner du på Kleppestø senter 

5300 Kleppestø, tel 56 14 32 40 
 

Kontakt oss gjerne på E-post: 
askoy@libris.no 

 
Se vår også vår nettbutikk på 

www.libris.no/askoy 

 

 
 
 
 

 

 
MimSafe Variocage dobbelt hundebur tilsalgs 

 

 

Strøkent dobbeltbur M  D 820 - 1030 (regulerbart)  B 925 H 660 28 kg 
Det perfekte bilburet til hunder, kollisjonssikkert (deformerbare soner) og 

lydløst. Det eneste buret Agria dyreforsikring dekker egenandel på. 
Henv: Jon Wagtskjold, tel 908 61 265 

 
 
 
 
 
 
 

Askøy Libris 

mailto:askoy@libris.no
http://www.libris.no/askoy
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Carmen har fått epilepsi 
Av Karin Oldervold 

En dag i midten av juli i år skulle jeg levere 
noen gamle klær på bruktbutikken og 
tenkte at jeg i samme slengen kunne lufte 
Carmen. 

Carmen fikk være med ned i garasjen for å 
hente sykkelen som vi trengte for å ha 
sekken på, hun ble helt vill når hun så 
sykkelen så hun fikk sitte på opp til huset. 
Hun har vært vant til å sitte på sykkelen 
siden hun kom til oss, men når sekken kom 
oppi kurven var det ikke plass , så jeg trillet 
sykkelen rolig mens hun gikk ved siden av. 
Vi gikk i gjennom parken her i Knarvik, der 
tok vi et lite stopp så Carmen kunne vasse 
litt og drikke vann. 

Etter å ha gått et par meter fikk Carmen en 
rar og stiv gange. Hun datt over på siden og 
begynte å virre fra en side til den andre, og 
jeg ble livende redd og slapp sykkelen og 
løftet hunden opp i armene. Hysterisk 
ringte jeg til min datter som heldigvis 
jobber i nærheten, hun stengte butikken og 
traff meg og kjørte Carmen til dyrlegen. 

De så med en gang at dette var et kraftig 
epilepsi anfall, når det er så stort anfall 
kalles det gran mal. Carmen fikk Stesolid 
prefill som skulle få henne ut av anfallet 
men da det ikke hjalp ga de henne morfin, 
ingenting hjalp så hun ble lagt i en mild 
narkose. Det så ut til å hjelpe og jeg kunne 
ikke gjøre noe mer, så jeg gikk hjem. I halv 
femtiden kunne Carmen komme hjem 
igjen. Noe trøtt var hun, men for meg var 
det julaften aldeles. 

Hun har hatt to anfall før, det første når 
hun var fire mnd. Det varte ca. et minutt. 
den gang fant vi en ledning som isolasjonen 
var tygget på og var sikker på at hun hadde 
fått støt. Neste var omtrent et år senere 
også dette varte ca. et minutt. Hun hadde 
da tygget på en plante i et ubevoktet 
øyeblikk, så årsaken var nok en lett 

forgiftning mente vi. 

Alt dette fortalte vi dyrlegen når vi var på 
sjekk av nyrene hennes på Myrbø, vi ble 
fortalt at epilepsi var vanskelig å fastslå så 
lenge hun ikke kom inn med et anfall. 

Jeg leste litt om epilepsi på hunder på 
nettet. Noen kan ha anfall som vises i tom 
stirring ut i luften, slikking rundt munnviken 
(har aldri skjønt hvorfor Carmen viste 
dempende signaler som jeg trodde det var, 
når det var ingenting å dempe). Skjønner 
også bedre hennes angst for å være alene 
nå, det følger mye angst med epilepsi. 

Hun har hatt et par små anfall i den siste 
tiden, men da har vi greid å være 
noenlunde rolig og tatt henne opp i armene 
og snakket beroligende til henne. Vi må ha 
en sprøyte med Stesolid prefill med overalt 
der som Carmen er, tilfelle av et nytt gran 
mal anfall, men ellers bruker vi ingen 
medisiner. 

Carmen sover store deler av dagen, med 

medisin er det mye bivirkninger og en er at 
de sover mye. Vi har sammen med 
dyrlegen valgt og ikke å gi henne det før 
hun har hyppigere anfall. 

Vil du vite mer om epilepsi hos hund kan du 
sjekke denne siden på nettet : 

http://www.lettblanding.com/ 

epilepsi_info.htm 

http://www.lettblanding.com/


- 12 - 
 

 
 
 
 

Valpekull 
født 12 juli 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kullets far Int Nord Fin Ch Keynote's Norwegian Trombone (Tassen) - 
eier Trude Otterlei, Nesttun. Mestvinnende Schnauzer p/s i 2007. 

Kullets mor Nord Uch DKKJUBV07 Miccosukees Dish of the Day 
(Daisy). Mestvinnende tispe 2007. 

Hhv BIR og BIM for Göran Bodegård, Stord 2007. 

 

 

Kennel Keynote 
Schnauzer & Bull Terrier 

Bergen/Norge 

+47 55 26 84 05 
+47 920 911 41 

keynote@broadpark.no 
www.kennel-keynote.com 

mailto:keynote@broadpark.no
http://www.kennel-keynote.com/
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Hundehelsesenteret 
Alt for hunden - innen helse og velvære! 

AquaDog Bergen 
Vestlandet eneste svømmebasseng, kan nå også tilby 
vibrasjonsgulvtrening - Mobil: 452 79 155 

Bergen Hundehealing 
Healing Touch og dyrekommunikasjon ved healer Heidi Kim 

Nysæther - Mobil: 934 38 042 

Animal Therapy 
Fysioterapi og adferdsterapi ved Off. godkjent fysioterapeut 
og adferdsterapeut Dörte Bulow - Mobil: 458 83 919 

Dyreklinikken på Stend avd. Fyllingsdalen 
Kan tilby enkle veterinærtjenester - Mobil 91240694 

Hundesalongen 
Pelsstell og pleie av alle raser, (inkl. trimming og nappe 
raser). Katter etter avtale. Merete Nydal - mobil:413 67 722 

Pelsestell og pleie av langhår raser. 
Yellow Rose Hundesalong ved Katarina Andersen - mobil: 

980 58 157 

Butikk 
Belcando økologisk fòr og fòr fra Vom og Hundemat, 
spesialprodukter og gode tilbud på hundesenger. Mandag 

og tirsdag 15- 19 og Torsdag 12- 19. Telefonen besvares i 
åpningstiden. 

For bestilling hos de forskjellige terapeuter må de 
kontaktes direkte. Ta gjerne turen innom for en 

uforpliktende prat med oss. 

www.hundehelsesenteret.no 
Tel 55 16 67 00 

Lillehatten 11 - 5148 Fyllingsdalen 

http://www.hundehelsesenteret.no/
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Bruksgruppens aktiviteter høsten 2008 
 

Dato Aktivitet Påmeldingsfrist 

 
 

Hver onsdag 
kl 1900 

Lydighetstreningen på Myrbø Dyresenter 

Fellestrening med kommandering ca kl 1900-1930. 

Egentrening og konkurransetrening etter 

felleskommanderingen. Diverse apparater tilgjengelig 

for aktivisering. 

 
5.-7. sept 

Rundering – nybegynnerkurs 
Teori fredag kveld på Laksevåg. Praksis lørdag og 
søndag på Kokstad. 

 
1. september 

Ons 24. sept 
kl 18:00 

Klubbmesterskap i Lydighet 
KM-LP har to klasser: nybegynner og videreg. 
Påmelding 1 uke før. 

 
17. september 

Ons 8. okt 
kl 18:00 

Bronsemerkeprøve 
Påmeld. 1 uke før til Bruksgr./mail. For alle. 
kr 60,- (medl.)/100,- (ikke medl.) 

 
1. oktober 

Lørdag 1. 
november 

 
Klubbmesterskap i Rundering og Spor 

 
15. oktober 

 

BSBK har for tiden ikke faste brukshund- 
treninger i skogen. Brukshundgruppen vil 
konsentrere seg og stå til rådighet for de 
som viser interesse for brukshundarbeid og 
er villig til å legge ned litt tid i dette. Vi 
kommer til å arrangere en treningsdag en 
gang i blant for de som har deltatt på våre 

brukskurser. Vi ønsker også å få flest mulig 
til å delta på lydighetstreningen på 
onsdager. Trening av lydighets  øvelser er 
til stor fordel i skogen. På 
lydighetstreningen kan man også avtale om 
trening i skogen. 

 

 

Blodspor: kurs og trening 

Hvis det er interesse blant medlemmene vil vi sette opp blodsporkurs i høst 
(nybegynnere og evt. viderekomne). 
Vi vil også legge opp til blodsportreninger for medlemmer som har gått på 
kurs og har basiskunnskapene på plass. 
Er du interessert i noe av dette så ta kontakt med Lille Wagtskjold, 
mobil 909 74 408 eller lille@bandwagonbeagles.net innen 10. oktober. 

mailto:lille@bandwagonbeagles.net


- 15 - 
 

BSBK arrangerer valpe- og grunnkurs 
Hver vår og høst arrangerer vi valpe– og grunnkurs . Alle kurs i regi av BSBK har positiv 
innlæring som grunnleggende tenkesett, med belønning og positiv forsterkning i høy- 
setet. På kursene våre fokuseres det på å gi deltagerne maksimal motivasjon i opplæring 
av hund. Gjennom lek og lystbetont innlæring etablerer vi god kontakt mellom hund og 
eier. Vi ønsker å oppnå: 

- Positiv forsterkning 
- Positivt samvær med hunden (lek – ha det gøy med hunden.) 
- God kontakt mellom hund og eier. 
- Grensesetting. 

Av hensyn til deltakerne søker vi å begrense antall påmeldte på hvert kurs og vi tar inn 
deltakere ettersom man melder seg. Påmeldingen er bindende påmelding og du melder 
deg til kursene ved å benytte Bruksgruppens påmeldingsskjema som du finner på 
gruppens nettsider på www.bsbk.org. 

 

Valpekurs 
Dette er et aktivitetskurs for deg og valpen hvor du får tips og veiledning, samt 
sosialisering av valpen. Gjelder for valper mellom ca 3 og 6 mnd. Kurset går over 6 
kvelder, hvor første kvelden er teori uten hund og de resterende 5 kveldene praksis med 
hund. 
Pris: kr. 800,- for medlemmer, kr.1050,- for andre. 

Grunnkurs 
Dette er et kurs som omfatter hverdagslydighet. Du vil få veiledning i hvordan trene 
hunden gjennom positivt samarbeid, for å få en lydig og harmonisk hund. Gjelder for alle 
hunder fra ca 6 mnd. Kurset går over 7 kvelder, hvor første kvelden er teori uten hund og 
de resterende 6 kveldene praksis med hund. 
Pris: kr. 1000,- for medlemmer, kr.1250,- for andre. 

Lydighet videregående kurs 
På kurset vil det i hovedsak bli lagt vekt på øvelsene som finnes i klasse 1 i NKKs program 
lydighetsprøver. Kravet til deltakelse på et dette kurset er at en har en stødig innkalling 
samt at man har generelt god kontakt med hunden. Kurset går over 5 kvelder (2-3 timer 
pr kveld) 
Pris: kr. 1000,- for medlemmer, kr.1250,- for andre. 

Brukshund begynnerkurs (Rundering, Spor og Blodspor) 
Kursene vil gi en innføring i hver av grenene blodspor, rundering og spor. Kursene går 
over 3 dager, fredag (ettermiddag), lørdag og søndag. Fredags kvelden er avsatt til teori 
(uten hund) i våre lokaler på Laksevåg. Kursene gjennomføres med maks 6 deltakere 
(min. 4) 
Pris: kr. 800,- for medlemmer, kr.850,- for andre. 

Mer informasjon finner du på 

www.bsbk.org, menyvalg Brukshundgruppen 

http://www.bsbk.org/
http://www.bsbk.org/
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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 "likesinnede". 

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

felles trening. 

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

For at onsdagstreningene skal være et 
hyggelig sted å være, for både to- og 
firbente, har vi laget et noen regler som vi 
håper alle følger. Disse finnes på nettstedet 
til Brukshundgruppen på www.bsbk.org. 

http://www.bsbk.org/
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Trivelig på grunnkurs i lydighet 
Av Jarle Frederich 

 

Vi hadde noen trivelige kurs dager på Sandsli med BSBKs lydighetsinstruktør 
Marit Jæger der vi lærte hverdagslydighet. 

Vi var også innom de forskjellige aktivitetene vi kunne gjøre med hundene. 
 

Deltakere på kurset, foran fra venstre: 
Gro H Valestrand med Sandy (12mnd), 
Fredrik Espe og Anne- Mette Espe med 
Era (11mnd), Jarle Frederich med Ariel (18 
mnd) og Kim Andre Vadheim med Kazan 
(3 år). Bak fra venstre: Atle J Valestrand, 
Marit Jæger og Cecilie Vadheim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gro Valestrand med Sandy trener på ”bli”- 
øvelse. 
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Trener rundering hver lørdag 
Av Marit Jæger 

 

Terje, Erling, Marit, Hilde, Jarle og Arvid 

 

Vi er en gjeng som trener rundering fast hver lørdag. Dette er sunt og sosialt for 
oss og kjempegøy for hundene. Vi er alt fra nybegynnere til klasse A-hunder. 

Rundering består av: 
 

100 meter: To figuranter.  Kl. D 
200 meter: Tre figuranter. Kl. C 
300 meter: Tre figuranter. Kl. B 
400 meter: Tre figuranter. Kl. A 

 
Hvis det er noen som er nysgjerrige og har lyst til å prøve, så ta gjerne kontakt 
på telefon 977 41 303. 

 

Vennlig hilsen 
Marit Jæger 
Brukshundgruppen 
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Norges største på rehabilitering av hund! 

 

 
• Rehabilitering etter 

operasjoner og skader 

• Slanking 

• Trening av friske hunder 

• Hundemassasje 

• Eldre hunder med 
nedsatt bevegelighet 

• Vibrasjonsgulvtrening 

• Kondisjonstrening 

• Kursvirksomhet 

• Salg av hjelpemidler 
for hund 

 
 
 

 

AquaDog AS 
Industriveien 2 
1337 Sandvika 

AquaDog Bergen AS 
Lillehatten 11 

5148 Fyllingsdalen 

AquaDog Vestfold AS 
Bjellandveien 16 

3172 Vear 
 

 
Sandvika: 930 30 308 

 
Bergen: 452 79 155 

 
Tønsberg: 993 11 070 

 

www.aquadog.no 

http://www.aquadog.no/
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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-mailadresse 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:olav-o@online.no
mailto:lille@bandwagonbeagles.net
mailto:merete.nydal@c2i.net
mailto:merete.nydal@c2i.net
mailto:olavvik@broadpark.no
mailto:olavvik@broadpark.no
mailto:froydis@lekkerbisken.net
mailto:froydis@lekkerbisken.net
mailto:anita@notes.no
mailto:anita@notes.no
mailto:keynote@broadpark.no
mailto:keynote@broadpark.no
mailto:post@kennelcairndale.com
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 

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

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:nina.saebye@pchuset.no
mailto:kennel.brisako@c2i.net
mailto:kennel.brisako@c2i.net
mailto:askjelbr@online.no
mailto:askjelbr@online.no
mailto:Cecilie.schleer@hjemme.no
mailto:kari-ann@pet.no
mailto:kari-ann@pet.no
mailto:may-bk@online.no
mailto:may-bk@online.no
mailto:kjelis@tele2.no
mailto:gdjorunn@start.no
mailto:gdjorunn@start.no
mailto:arne.johan@aastvedt.com
mailto:arne.johan@aastvedt.com
mailto:anhagebo@online.no
mailto:anhagebo@online.no
mailto:njoh@broadpark.no
mailto:njoh@broadpark.no
mailto:relias@broadpark.no
mailto:ge-baart@online.no
mailto:wolfhound@ballygran.com
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 

mailto:thor-iwh@frisurf.no
mailto:knutowille@c2i.net
mailto:knutowille@c2i.net
mailto:nina.saebye@pchuset.no
mailto:nina.saebye@pchuset.no
mailto:As-iren@online.no
mailto:elin@gullsteinen.net
mailto:elin@gullsteinen.net
mailto:ewmjelde@mtulink.com
mailto:may-bk@online.no
mailto:may-bk@online.no
mailto:pmartem@broadpark.no
mailto:pmartem@broadpark.no
mailto:leiv.lotveit@c2i.net
mailto:irene@ferryland.no
mailto:wsolhei@online.no
mailto:egil.andreassen@smedvig.no
mailto:egil.andreassen@smedvig.no
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TESSMIRA 

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 

 

ISVANI 

Karen Sofie Skotheim 

so-skoth@online.no 

5283 FOTLANDSVÅG 

Tlf: 56 39 05 98 / 900 68 754 

 

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 

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

Berit Iversen 

Storevarden 62, 5 

350 BRATTHOLMEN 

Tlf.: 56 32 05 22 

 

SEALYHAM TERRIER 

SEALY WEST 

Vivi Waag 

vivi@sealywest.net 

Postboks 6 Sandsli, 5861 BERGEN 

Tlf.: 55 22 92 00 

 

SHETLAND SHEEPDOG 

ASKVIÓR 

Vigdis og Nils Johannessen 

njohannessen@start.no 

Åslia 6, 5306 ERDAL 

Tlf.: 56 14 05 81 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennel Keynote’s 
schnauzer p/s  ”Daisy" 

med sine 10 valper 

mailto:vivi@sealywest.net
mailto:vivi@sealywest.net
mailto:njohannessen@start.no
mailto:njohannessen@start.no
mailto:chr-lan@online.no
mailto:ane@lerheim.no
mailto:ane@lerheim.no
mailto:trevi@start.no
mailto:snordg@broadpark.no
mailto:terrawes@online.no
mailto:arne.johan@aastvedt.com
mailto:arne.johan@aastvedt.com
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Vi har åpnet 
veterinærkontor 
i Fyllingsdalen 

Vi tilbyr 
• Enkle konsultasjoner til alle smådyr 
• Generell helseundersøkelse 
• Oppfølging og rehabilitering 
• Vaksinasjon av hund og katt 
• Enkle kirurgiske inngrep 
• Huggormtabletter og flåttmiddel til hund og katt 
• Div salgsartikler, og spesialfor fra Hills 

• Ved behov henviser vi til dyreklinikk med tilgang 
til diagnoseverktøy som røntgen, ultralyd, blod- 
maskiner osv. 

 
For overvektige hunder 
slanke- og treningsprogram i svømmebasseng i 

samarbeid med Aquadog Bergen AS 

For oppdrettere 
helsesjekk, vaksine og hvis ønskelig id-merking av 

valpekull i rolige omgivelser, god plass på veterinær- 
kontoret, og uten altfor lang ventetid 

 

 
Vi er fortrinnsvis åpen for hunder, men også katter og 

smågnagere er velkommen. Vårt motto er å fremme helse 
og velvære hos våre kjæledyr: 

 

Hos oss blir din beste venn tatt godt vare på! 
 

 

Kontoret er lokalisert på Hundehelsesenteret med 

åpningstider tirsdager 15—19 og torsdager 12—19 

www.hundehelsesenteret.no, tel 55 16 67 00 

http://www.hundehelsesenteret.no/
http://www.hundehelsesenteret.no/
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Nye medlemmer i BSBK 
 

ARILD UNNELAND 5268 HAUKELAND 
ANNELIE OSTERDAHL 5200 OS 
DIEGO EIKELAND 5098 BERGEN 
ANN KRISTIN LARSEN BRATTUM 5015 BERGEN 
METTE INGVILD OPPEDAL 5144 FYLLINGSDALEN 
CAMILLA OPPEDAL 5144 FYLLINGSDALEN 
RANDI JOHANNESSEN 5171 LODDEFJORD 
THOR EGIL MOE 5171 LODDEFJORD 
ELI A. F. BALDERSHEIM 5232 PARADIS 
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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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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 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 

 

Medlemskontingent BSBK 2008 BSBKs bankforbindelse 

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

BSBKs driftskonto: 
Utstillingskonto: 
Brukshundgruppen: 

9521 66 45740 
7877 08 04859 
9521 66 45627 

Obs: Medlemskontingent kan kun betales ved tilsendt giro fra 
Norsk Kennel Klub sin medlemsservice 

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


- 31 - 
 

 



- 32 - 
 

 

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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