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ALT PÅ ETT STED - KUN 20 MIN FRA BERGEN SENTRUM 

ET SPENNENDE MILJØ MED HYGGELIG ATMOSFÆRE 

- OMSORG MED DYRENE I FOKUS - 

VELKOMMEN TIL 

MYRBØ DYRESENTER 

Bildet er fra vår årlige "Åpen dag" 

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

- Byens store utvalg i fôr og utstyr til 

hund og katt 

- Rikt utvalg i hundebur 

- Hunde- og kattepensjonat 

- Kurslokale 

- Treningsbane 

- Variert kurstilbud 

  

  

Klinikkens tjenester kan også utføres under opphold på pensjonatet ! 

  

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

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

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

KOBBELET  

Annonsepriser Kobbelet 

 Svart/hvit Farge 

BSBK medlemmer 

Hel-
side 

Kr. 250,- Kr 350,- 

1/2 
side 

Kr. 150,- Kr. 200,- 

1/4 
side 

Kr. 100,-  

Ikke BSBK medlemmer 

Hel-
side 

Kr. 500,- Kr. 700,- 

1/2 
side 

Kr 250,- Kr 400,- 

Redaktørens hjørne 

Kobbelet avspeiler også denne gangen høy aktivi-
tet i klubben både fra utstillingsgruppen og bruks-
gruppen.  

Bruksgruppen har arrangert sine kurs og prøver 
ved siden av den vanlige aktivitets– og lydig-
hetstreningen.  Alle er populære tiltak blant de 
medlemmene som nytter seg av det. 

Igjen  arrangerte NKK sin Hordalandsutstilling i 
Bøneshallen, og BSBK var teknisk arranger. Selve 
arrangementet holdt på å drukne i islandsk aske, 
men med en del aktivt fotarbeid ble nye domme-
re, ringsekretærer og  andre tilreisende  stokket 
litt om på, og  utstillingen ble avviklet på en god 
måte. Det var hektiske dager, men  det var  godt å 
vite at klubben har en solid stamme av hjelpere å 
ta av. Men, som Janet sier lengre bak i bladet, vi 
skulle så gjerne hatt noen flere! 

Karin Oldervik har hentet lille Claris i Sverige, en 
begivenhetsrik tur hun deler med oss, mens Gro 
Mandt har klippet klør på Hime, noe frøkenen 
ikke lot gå upåaktet hen. Christen Lang gir oss 
noen refleksjoner om avl og oppdrett som vi alle 
bør legge oss litt på minne. 

Husk også familiedagen som BSBK arrangerer på 
Myrbø 13 juni. 

Alle gode ønsker om en lang, god og fin sommer 
til alle medlemmene! 

Hilsen redaktøren 

Nr 
Frist for  
innlegg 

Utgivelse 

1-10 28.12.09 Uke 04/10 

2-10 19.04.10 Uke 21/10 

3-10 16.08.10 Uke 37/10 

4-10 15.10.10 Uke 46/10 

På forsiden hviler Basti mellom slagene på lydighetstre-
ningen. Bildet er tatt av Grethe Olsen. 
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Endelig ble det vår, i år også! Det ble en uvanlig lang 
og snørik vinter, men nå varmer solen igjen, og hun-
defolket kommer i aktivitet.   

Atter en gang var klubben vår teknisk arrangør for 
NKK sin utstilling på Bønes. Det så mørkt ut en stund, 
med askeskyer og stengte flyplasser, men NKK gjorde 
en kjempejobb med å finne alternative løsninger og 
fikk det til allikevel. Og hundefolket tok både dom-
merendringer, endrede fremmøtetider og venting 
med sporty innstilling. Takk til alle som hjalp til med 
å få avviklet utstillingen! 

Våren er også tid for kurs, trening og prøver. Bruks-
hundgruppen har holdt valpe- og grunnkurs, bronse-
merkeprøve og sist helg var det sporkurs og runde-
ringskurs med meget dyktige og erfarne instruktører. 
Gruppen runder av vårsesongen med offisiell lydig-
hetsprøve og klubbmesterskap 2. juni. 

I år vil vi også arrangere familiedag med aktiviteter 
og grilling, og vi håper på godt frammøte og fint vær. 
Se egen annonse. Vel møtt til en trivelig søndag på 
Myrbø! 

Ellers ønsker jeg dere alle en riktig god sommer med 
mye kos og moro med hundene! 

Vennlig hilsen 
Lille Wagtskjold 

Leder 
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Program: 

 Demonstrasjon av brukshundaktiviteter (LP, Spor,       
Rundering) 

 Barn & Hund, Dommer: Janet Longberg  (påmelding på 
stedet) 

 Match Show, Dommer: Anne Mjelde Myhr (påmelding 
på stedet) 

 Hundeløp (påmelding på stedet) 

 Grilling – ta med det du vil spise, og vi ordner med       
grillen.  Gratis pølser til barna. 

Det blir salg av brus og mineralvann 

BSBK inviterer medlemmene til 

familiedag 
på Myrbø Dyresenter på Espeland 

Søndag 13 juni fra kl 13:00 

Foto: Grete Olsen 
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En av de viktige personene i Bergens hundeliv, dommeren og oppdret-
teren Randi Rasmussen, er gått bort i en alder av 87 år. 

Det er alltid vemodig når et liv er slutt og vi tenker på familien som har 
mistet en kjær mor og elsket farmor og oldemor. 

Randi var glad i og omgitt av dyr fra tidlig barndom.  Som mangeårig 
oppdretter av Riesenschauzer av høy kvalitet med kennelnavnet Fana-
bo satt hun sitt preg på denne rasen fra 1960 tallet og utover.  Senere 
ble det oppdrett av Sealyhamterrier med god hjelp fra Solveig og Tor-
bjørn Aasheim. 

Randi og mannen Reidar har hatt stor betydning for Bergens Selskaps 
og Brukshundklubb, der Reidar var formann i en periode. 

Deres gjestfrie hjem var alltid åpent for hundeinteresserte.  I den tiden 
da alt arbeide i forbindelse med utstillinger, både mottak og kontroll av 
påmeldinger og katalogskrivning ble gjort for hånd, var det ikke få 
ganger at man måtte bruke sene nattetimer for å få en utstilling i havn 
i tide.   Da var det gjerne hos familien       Rasmussen at klubben hadde 
sitt ”kontor”. 

Senere utdannet Randi seg til dommer, og ble en respektert dommer 
for en rekke raser.  Hun ble flittig benyttet både i Norge og utlandet før 
hun av helsemessige grunner måtte gi seg. 

Etter at Reidar gikk bort bodde hun en del år i deres vakre hjem på 

Øvsttun, men de siste årene har hun tilbrakt på sykehjem der hun fred-

lig sovnet inn. 

Christen Lang 

Minneord om  

Randi Rasmussen 
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Tekst og foto  

Karin Oldervik 

Da vi hentet 

Claris 
Da vi sommeren 2009 var og paret i Sverige 
bestemte vi oss for å bestille en hannvalp. 
Vi måtte vente litt, men det var vi innstilt 
på. 

10. februar i år ble valpene født, og det ble 
5 stk, 3 av disse var gutter. Den ene av dem 
var rubyfarget, men vi ville ha en black and 
tan. Det var det to av, så vi kunne velge. Vi 

ventet til de var et par uker 
før vi bestemte oss. Etterpå 
var det bare å vente til den 
var stor nok til å forlate mor 
og søsken. Alle vet jo hvor 
tregt denne ventetiden går.  

Endelig kom dagen da vi kun-
ne hente valpen som vi ville 
kalle Claris siden han på stam-
tavlen heter Amiteg`s Claris 
Maiorum Exemplis.  Kjersti og 
jeg skulle kjøre til Borlänge i 
Sverige i ett strekk - en drøy 
tur på ca 13 timer. Med stopp 
på veien og handling på Char-
lottenberg ville det komme 
opp i rundt 17 timer. Så vi ble 
veldig glad når enn venn av 
oss tilbød seg å være med 
som ekstra sjåfør. 

Så torsdag etter påske pakket 
vi bilen med masse nødvendi-
ge og unødvendige ting. Vi var 

Claris 
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tre glade jenter som reiste fra Nordhord-
land torsdagskveld i 10-tiden for å shoppe 
på Charlottenberg tidlig neste dag. 

Turen gikk fint til vi kom på en vei nord for 
Brummundal, det var litt tåke så vi tok det 
med ro. Men plutselig hoppet en elg over 
autovernet og landet på panseret på bilen 
foran oss. I sjokk satt vi og så på at elgen 
ble slengt over i venstre veibane. Den prøv-
de å reise seg med tre knekte bein, det var 
helt forferdelig å se på det stakkars dyret. 
Så snart det var klar bane kjørte vi videre 
mens elgen og den uheldige bilisten ventet 
på folk kunne komme og avlive dyret hu-
mant. 

Resten av turen til Charlottenberg gikk greit 
og vi var fremme en time før åpningstid, 
den timen ble brukt til å spise litt før shop-
pingen. Etter noen timer kjørte vi videre 
mot Borlänge hvor vi kom frem i syvtiden 
om fredagskvelden. Da var det bare å flytte 
inn i hytten før vi endelig kunne hilse på 
Claris.  

Og selvfølgelig var han bare helt nydelig, 
full i liv og glad for å treffe alle (som små 
valper skal være). 

Vi fant ut at Claris skulle være der hos mor 
og søsken til vi reiste hjem neste dag. Klok-
ken ett neste dag hentet vi Claris og var klar 
til å reise hjem igjen. Claris taklet den lange 
bilturen utrolig fint, det kan vi takke opp-
dretteren for - hun hadde tatt han og hans 
søsken med på små bilturer. Vi var hjemme 
i Knarvik kl 03.30 natt til søndag. Da hadde 
vi flere pauser og måtte vente 1,5 timer 
mens de renoverte Fenje tunnelen en stund 
før Lærdalstunnelen. 

Nå har vi Hatt Claris her i en uke og han har 

flettet seg fint inn i flokken. Vi blir bare mer 

og mer glad i han, det skal bli spennende å 

følge med han i årene som kommer. 

Gjengen kalles inn  ... 
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EN 

PRØVELSENS TID 

Tekst og foto  

Gro Mandt 

Vi hadde gruet oss lenge. Det vil si: Hime 
hadde ikke gruet seg, for hun visste ikke 
hva matmor hadde i tankene. Men hadde 
hun visst det, ville hun også ha gruet seg. 
Det var derfor matmor hadde utsatt det og 
utsatt det, helt til hun altså fant ut at nå var 
det ingen bønn lengre – nå var tida igjen 
inne for Den Store Prøvelsen: klipping av 
Himes klør. 

Stille og rolig og mest mulig ubemerket 
begynte jeg å finne fram de nødvendige 
remediene: klotanga (skulle jeg ta den sto-
re eller den lille?), rikelig med godbiter (hva 
er det som frister mest – ostebit, pøl-
sesnabb eller litt kylling?). Hele tida holdt 
jeg øye med Hime som lå utstrakt i solstripa 
på golvet - intetanende om hva som ventet. 
Skjønt – var hun ikke litt oppmerksom på 
omgivelsene likevel? Leet ikke ørene på seg 
– lyttende etter hva matmor holdt på med? 
Gløttet hun ikke ørlite grann på øynene? 

Alle de hundene jeg har hatt i min varetekt, 
har vært veldig redde for og påpasselige 
med labbene sine, og klipping av klør har 
alltid vært en prøvelse for dem, og dermed 
også for matmor. Da den irske ulvehunden 
kom i huset, hadde jeg ingen erfaring med 
kloklipping. Familiehunden i mine tenår var 
det moren min som tok hånd om når det 

gjaldt alt det praktiske. Men etter ulvehun-
dens inntreden i familien hadde jeg jo lest 
meg opp om hundehold, bl.a. om emnet 
klipping av klør. Optimistisk fikk jeg bikkja 
til å legge seg på golvet, løftet opp den ene 
labben hennes og nærmet meg med saksa. 
Men den gang ei! Vige, som damen het, var 
ekstremt øm om beina sine, så hun reiste 
seg like godt og ruslet ned til første etasje. 
Jaha, det var vel nå jeg skulle vise at det er 
jeg som er sjefen? Så jeg etter henne ned 
trappa – og Vige tok trappa opp igjen i fult 
firsprang. Ny runde rundt hele huset, før 
jeg bestemte med for en annen prosedyre. 
Riktignok var Vige valp på det tidspunktet, 
men som bekjent er ulvehundvalper ganske 
røslige og solide å ta i. Så jeg fant ut at den 
beste løsningen var å ”sette” meg på hen-
ne, og så veldig forsiktig klippe klørne på 
hver labb etter tur, med ros og smakelig 
godbit for hver klo. Metoden funket, for 
etter det var hun som et lam når klørne 
skulle klippes. Jeg trengte ikke ”sette” meg 
på henne flere ganger heller. Noe av suk-
sessen skyldtes kanskje at bikkja var noto-
risk matvrak? 

Samme prosedyre kunne ikke brukes for 
Lhasa Apsoene som etter hvert ble tatt opp 
i familien. Siden de hører til en annen stør-
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relsesdivisjon enn ulvehunder, kunne jeg jo 
ikke sette meg på dem! Men størrelsen 
tilsier også at de nøt den luksus å ha stelle-
bord, og det ble redningen for kloklipping 
på små og tandre labber. På bordet var det 
lett for matmor å ha kontroll over bikkja og 
å komme til med den fryktede saksa – etter 
hvert også uten gråt og tenners gnissel, 
men sterkt oppmuntret med godbiter! Det 
er vel riktigst å si at de fant seg i behand-
lingen (nesten) uten protester. 

Da Shibaen kom i huset, lå det i kortene at 
en ny prosedyre måtte utarbeides. Jeg har 
lest forskjellige steder at Shibaer hater å få 
klørne klippet, og at det kan framkalle det 
såkalte Shiba-hylet – et skrik karakteristisk 
for rasen som er så intenst og gjennom-
trengende at ”du må høre det før du tror 
det”, som det står i ei bok! Hime er nok en 
typisk Shiba, for hun AVSKYR at jeg tukler 
med potene hennes, enten det er for å 
vaske bort vinterens saltsørpe, tørke søle 
eller – verst av alt – klippe klør. I bøker om 
Shiba anbefales det å venne hunden til 
stellebord fra tidlig alder, både for pelsstell 

og veterinærbesøk. Siden jeg var vant til 
det fra miniatyrhundene, begynte vi tidlig 
med bord-tilvenningen. Det viste seg raskt 
at stellebord er greit nok til børsting av pels 
eller tørking og føning etter en av de sjeld-
ne badeseansene hun må lide seg igjen-
nom. Og når hun er på utstilling, oppfører 
hun seg eksemplarisk på bordet. Men stå 
eller - enda verre – ligge på bordet for å få 
klørne klippet? ”Nei takk, matmor, nå har 
du nok forregnet deg!” Da vrir hennes høy-
het seg som en makk, og får hun sjansen, 
sklir hun seg ut mellom hendene mine og 
hopper ned på golvet. Og i det hun går sin 
veg, vender hun på hodet og sender meg et 
ilskent og dypt fornærmet asiatblikk. Måtte 
jeg kanskje ty til prosedyrene beskrevet i en 
av Shiba-bøkene – som bedyret at det fak-
tisk trengs to personer for å få klippet klør? 
Eller – slik det fortelles om en annen Shiba-
eier som hadde laget en pose til hunden, 
der det var et hull stort nok til at én pote 
om gangen kunne stikke ut, slik at eieren 
kunne være aleine om å klippe klørne! 

Det var fra starten helt klart at jeg måtte 
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håndtere kloklippingen på egenhånd, for 
gemalen er en pyse når det gjelder å holde 
fast hunder som vrir og vender seg og hyler 
frustrert over noe de tror kommer til å 
gjøre vondt. Etter mye prøving og feiling 
kom jeg til slutt fram til en mellomting mel-
lom utprøvde og foreslåtte metoder. I ste-
det for å putte bikkja i en pose – som 
beskrevet ovenfor – holder jeg henne fast 
mellom føttene mine, og har begge hender 
fri til å klippe klørne – selvfølgelig med 
masse ros og godbit underveis og etterpå. 
Metoden har virket over all forventning – 
riktignok er hun like skeptisk hver gang, og 
kikker mistroisk vekselvis på meg og på 
labben sin: ”Hva skal du med labben min nå 
da?”  Men klørne er blitt behørig klippet – 
med mottoet ”heller litt for lite enn ikke i 
det hele tatt”. Og det har altså gått bra, 
helt til den siste fatale gangen – den gang-
en jeg hadde utsatt klippingen i det lengs-
te ....... 

Vi satte i gang som vanlig. Den første kloa 

gikk fint – masse ros, over til den neste. 
Dette gikk jo strålende! Matmor kom med 
det ene oppmuntrende tilropet etter det 
andre – ”Så fli-i-i-ink jente!”. Vi var nesten 
ferdige, det var det bare én klo igjen – og 
DER skjedde det, det som ikke skulle skje! 
Om det var Hime som ble utålmodig og 
rørte på seg, eller om det var matmors tak 
som glippet, skal vær usagt – i hvert fall 
klippet jeg for langt inn – Hime HYLTE – og 
blodet rant. Dødelig fornærmet og dypt 
såret trakk hun seg unna, krøp under bor-
det og begynte å pusle med labben sin, 
slikket og slikket, mens hun av og til sendte 
meg et skjevt blikk:  ”Hvordan kunne du, 
matmor, jeg som stolte på deg”. Etter en 
stund hinket hun demonstrativt ned til 
soverommet og redde seg en beskyttende 
grop i dyna mi. 

Det er ikke til å komme forbi – tilliten til 
matmor som kloklipper er definitivt svekket 
for lang tid framover!  
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Å få ansvaret for NKK-utstillingen 
igjen ble en stor utfordring siden 
det ikke ble så mye tid til å forbere-
de seg, men takket være alle dere 
gode hjelpere, så gikk det over all 
forventning! Det er fordi dere stiller 
opp og bidrar med deres erfaring 
og gode humør. 

Vi skulle bare så veldig gjerne hatt 
noen flere av dere! Det er store 
arrangementer BSBK har ansvar for å bringe i havn, vår og høst, og det krever 
et ganske stort apparat for at ting skal gå så lett og greit som mulig. Kunne 
DU tenke deg å bli en del av denne flotte gjengen? Vi ønsker alle som har lyst 
på nye utfordringer og erfaringer hjertelig velkommen! Betalingen er ikke all 
verden, men vi kan love noen dager med fart og spenning og ikke minst 
mange, nye kjekke bekjentskaper!! 

Vi trenger folk i alle ledd, både i inngangskontrollen, til å gå mellom ringene 
og samle inn papirer og høre om noen trenger noe, ryddemannskap, mann-
skap til å rigge til og rydde ned før og etter utstillingene, og ikke minst skrive-
re til ringene.  

Det å være skriver er gøy! Har du interesse for hund, hvilket jeg antar du har 
siden du leser dette nå, så kan du lære utrolig mye som skriver. Du lærer 
både om hundens anatomi, og de spesielle særtrekkene hos de forskjellige 
rasene. Det er også veldig gøy å se utstillingen fra den siden, om du selv er 
en utstiller. Du trenger absolutt ikke være utstillingsinteressert for å være 
med og hjelpe oss, men det er en fordel hvis du vil skrive.  

Alle de andre stedene er det bare å være med og møte andre hundefolk og 
kanskje komme inn i et miljø som ønsker deg hjertelig velkommen! Vi treng-
er deg, og blir kjempeglad om du tar kontakt med oss!  

Vi trenger deg allerede siste helg i september på BSBK’s egen utstilling. 

For å si det litt sånn pent: Vi hører gjerne fra deg. 

 

Hilsen Janet K. Longberg i utstillingskomiteen i BSBK 
Tel 47 29 44 33, e-post: show@bsbk.org 

Til alle våre hjelpere! 
I skrivende stund har NKK Hordaland gått av stabelen, denne gang tilbake på Bønes 
igjen. Noen tanker dukker opp, først og fremst en STOOOR takk til våre hjelpere 
som kommer år etter år, utstilling etter utstilling, uten dere går det bare ikke an å 
arrangere disse to store arrangementene.  TAKK! 
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Hundeskolen Avd. Bergen 
arrangerer 

KURS 
Oppstart ca. hver 5.uke 

 

  Kursene holdes på Bygarasjen og Myrbø Dyresenter 

 
For mer informasjon/påmelding 

 Ring 45 21 87 33 for en hyggelig hundeprat eller  
send en E-post til bergen@oslo-hundeskole.no   

v
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Først fordi det er viktig at de hunder vi 
omgir oss med i det daglige liv har et 
godt temperament, uten å være ag-
gressive mot folk eller andre hunder. 

Dernest fordi vi jo gjerne vil at den 
familien vi selger valpen til skal få en 
sunn og frisk hund som kan bli gammel 
uten for mange plager, eller arvelige 
lidelser. God helse er jo også vitalt for 
oss som oppdrettere i forhold til de 
avlsdyr vi benytter. 

Det siste er det ansvar vi har overfor 
rasen ved å avle frem rasetypiske hun-
der som kan komme opp mot det stan-
darden for rasen beskriver. 

Et felles ansvar 
Både oppdretter og hannhundeier har 
her ett felles ansvar. 

Alle syntes vi vel at vi har den beste og 
fineste hunden og det har vi jo , men 
det er ikke sikkert at denne hunden 
egner seg som avlshund. Ikke alle hun-
der skal avles på. Men dette kan det 
være vanskelig selv å avgjøre. Da må vi 
ha hjelp. 

Om det finnes et avlsråd eller sunn-
hetsutvalg i rasen er det naturlig å hen-
vende seg dit for å få vurdert hunden. 

En annen måte er å få hjelp på er fra 
en erfaren oppdretter, helst den man 
har kjøpt hunden fra, da denne er den 
som burde kjenne best til hundens 

nærmeste slektninger og derfor best 
kan gi informasjon om de problemer 
som finnes helsemessig eller eksteriørt 
hos disse. Alle hunder/linjer har sine 
svakheter, slik er naturen, men disse 
bør jo ikke dobbles opp hos ett eventu-
elt avkom. 

Det er også lurt å vise hunden på utstil-
ling, da vil man kunne få et visst bilde 
av hunden. Men det er da viktig å stille 
den ut for flere forskjellige dommere 
og helst også for en rasespesialist. Det 
vil si en dommer som har spesiell bak-
grunn og kunnskap om akkurat denne  
rasen. På utstilling er det ikke bare 
hundens eksteriør som blir bedømt 
med også hundens temperament. En 
aggressiv hund skal ikke ha premie 
uansett hvor bra den ellers måtte være 
Den må aldri benyttes i avl! 

Spesielt en del nye oppdretter og 
hannhundeiere er ikke riktig klar over 
det store ansvaret de har. Mange syn-
tes at deres hund er både fin og snill og 
mener derfor at dette er grunn nok til 
å bruke den i avl, eller de syntes at det 
ville være kjekt med noen ekstra kro-
ner ved å ha ett kull eller låne ut sin 
hannhund. 

Om man ønsker å drive seriøs avl, er 
det lite sannsynlig at man kan oppnå 
gode resultater uten at dette vil koste 
langt mere en det man eventuelt vil få 

Å avle hunder er et stort ansvar 
 

Om avl og oppdrett 
Av  Christen Lang 
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inn. Penger bør ikke være drivkraften 
hos en oppdretter, da vil man ofte 
komme til å ta avgjørelser preget av 
dette. Om man ønsker profitt, må man 
heller finne noe annet å tjene penger 
på en hundeavl. 

En seriøs oppdretter må kjøpe inn hun-
der/importere hunder av høy kvalitet 
om man vil lykkes, og dette koster. 
Man må også være villig til å reise, eller 
sende tispen til utlandet for å finne en 
passende hannhund, dette koster også. 
Da har jeg ikke nevnt kostnadene til  
parringsavgift, foring, dyrlege etc, etc. 

Prinsipper for avl 
Det finnes forskjellige prin-
sipper for avl som man må 
være oppmerksom på. 

Innavl vil si at foreldrene til 
kullet er nært i slekt. NKK 
har nettopp strammet inn 
reglene for dette slik at 
parringer mellom foreldre 
og avkom, hel og halvsøs-
ken, besteforeldre og bar-
nebarn nå ikke lenger er 
tillatt. 

Spesielt i raser med få indi-
vider er det klart at innavl 
er svært uheldig da man 
får mindre variasjon i gen-
materialet når foreldrene 
er i nær slekt, da man da 
risikere å fordoble uheldi-
ge gener ved at man får de 
samme genene fra begge 
foreldre. Gener (arveegen-
skaper) som kan gi uønske-
de eksteriørfeil eller i vers-

te fall gener som kan gi syke hunder, 
eller hunder som er bærere av alvorli-
ge sykdommer. 

Uvettig bruk av innavl er dessverre 
grunnen til at så mange hunderaser i 
dag har en rekke arvelige sykdommer 
som det er vanskelig å bli kvitt da an-
legget for disse er blitt nedfelt i rasen 
ved utstrakt innavl over lang tid. 

Linjeavl er en mildere grad av innavl 
der begge foreldrene er i slekt, men 
der slektskapet ligger lengre bak i 
stamtavlen. Det kan være en eller flere 

Foto: MS Clipart 



- 18 - 

 

 hunder som går igjen flere ganger i 
stamtavlen hos begge foreldre. I små 
raser er linjeavl heller ikke å anbefale 
selv om man kan få typelike avkom vil 
risikoen for å få de samme uheldige 
konsekvensene som ved innavl være 
stor på sikt. 

Man kan utmerket godt avle frem ty-
pelike hunder uten at foreldrene er i 
slekt om man bruker typelike hunder i 
avl.  

Om man benytter NKKs DOGWEB kan 
man på forhånd lage en fiktiv stamtav-
le for kullet som viser innavlskoeffisi-
ent, det vil si hvor mye foreldrene er i 
slekt. Denne bør være så liten som 
mulig, helst 0. 

Matadoravl 
En annen metode for avl som er svært 
uheldig i alle raser er matadoravl. Det 
vil si der en enkelt hund (Vanligvis en 
hannhund) har et stort antall avkom i 
rasen. Et antall som er større en det 
som er ønsket i rasen. I følge den aner-
kjente svenske arvelighetsforskeren 
Per Erik Sundgren skal en hannhund 
ikke ha flere avkom enn 5 prosent av 
antall fødte valper regnet ut fra et tids-
perspektiv på en generasjon (3 til 4 år) 

Spesielt innen de tallmessig store rase-
ne ser vi at en del av rasenes proble-
mer kommer av utstrakt bruk av mata-
doravl over lang tid. 

Her kan det være snakk om hannhun-
der som har flere hundrede avkom! ( I 
noen ektreme tilfelle opp mot ett tu-
sen i løpet av sin levetid) Det er jo klart 
at uansett hvor fin og trivelig en slik 
hund er, så er slik bruk av en avlshund 

fullstendig uforsvarlig. Hva om det vi-
ser seg at denne hunden nedarver 
uheldige eller syke gener? Da vil jo 
dette få stor innvirking på rasens sunn-
het og bli til stor skade for rasen i frem-
tiden.  

Siden matadoravl først og fremst gjel-
der hannhunder er det hannhundeiers 
ansvar å passe på at hunden ikke over-
forbrukes. 

Avkom fordeles over hundens levetid 
Om man har en hannhund som egner 
seg i avl, har det også betydning hvor-
dan og til hvilke tisper man benytter 
hunden. Det beste for rasen er at hun-
dens avkom fordeles over hele hun-
dens levetid. 

Husk at uansett hvor høyt hunden er 
premiert så nedarves ikke premiene. 
På utstilling bedømmes hunden som 
resultat av sine foreldre. Det er bare 
gjennom sine avkom at en hunds 
avlsverdi kan bedømmes. 

Jo bedre kvalitet hunden har dess flere 
avkom kan man tillate at den får innen-
for de rammer som gjelder for rasen. 
Men under ingen omstendighet må 
hunden overbenyttes. 

Utvide rasens genmateriale 
I små raser vil det beste være å bruke 
flest mulig hannhunder ( av god kvali-
tet) og at hver av disse kun får et be-
grenset antall avkom. På den måte vil 
vi hele tiden utvide rasens genmateria-
le i motsetning til å begrense den slik 
som skjer ved innavl/matadoravl. Dette 
er det viktig at den enkelte hannhund-
eier forstår, det er jo tross alt han som 
bestemmer. Husk at begge foreldre har 
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tilnærmet lik betydning for resultatet. 
Når det blir snakk om et fåtall parringer 
på hver enkelt hannhund er det desto 
viktigere at man er meget nøye på til 
hvilke tisper man låner ut hunden.  

Tispens egnethet 
Tispens eier må nøye vurdere om hun 
egner seg i avl og om hun kan tilføre 
rasen noe positivt. Tilsvarer hun de 
krav til sunnhet som kreves i rasen, og 
har hun det ønskede temperament for 
rasen, samt at hun har et rasetypisk 
utseende som kommer opp mot det 
idealet som ønskes i  rasestandarden. 
Bare da er det mulig at hun kan tilføre 
rasen noe positivt.  

Om man ikke har en tispe som oppfyl-
ler alle krav og likevel ønsker å bli opp-
dretter, må man da skaffe seg en ny 
tispe av bedre kvalitet istedenfor å avle 
på en dårlig eller middelmådig hund.  

Det er ikke nok at man selv syntes at 
hun er fin og grei, eller syntes at hun 
bør ha et kull for sin egen trivsel. En 

tispe kan ha et utmerket godt liv uten å 
ha valper, og det stemmer ikke at hun 
blir roligere/får et bedre temperament 
etter å ha hatt valper. 

Det er heller ikke god nok grunn til å 
avle på tispen fordi om familien syntes 
det kunne være hyggelig å ha et kull, 
eller selv vil beholde en valp fra akku-
rat denne hunden av sentimentale 
grunner. Eller at man syntes det kunne 
være greit å spe på husholdningsbud-
sjettet med noe lett tjente penger. 

Det kan være fristende for en hann-
hundeier , enten av økonomiske grun-
ner eller fordi han selv syntes at han 
har en så flott hund som fortjener å bli 
far til mange valper, å låne ut hann-
hunden til ett stort antall tisper. Men 
her må den enkelte hannhundeier ten-
ke mer på hva som gagner rasen på sikt 
enn på egen vinning.  

For man er jo opptatt av rasens frem-
tid, eller? 

Forfatteren sammen med noen av sine valpeeiere da de vant oppdretterklassen om søndagen på 
BSBK-utstillingen høsten 2006                                                                                           Foto: J Wagtskjold 
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BSBKs årsmøte 2010 
Årsmøtet ble som vanlig avholdt i Nymark grendehus, denne gangen 
16 februar 2010. Årsmøtet ble ledet av Lille Wagtskjold, og det var 23 
fremmøtte medlemmer på møtet. Se protokollutdrag på neste side. 

Etter årsmøtet holdt Maj-Brit Iden et foredrag om ”Ulver, 
hunder og mennesker- hvordan ulver ble kjæledyr”. 
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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 
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NYHET I NORGE ! 

 
Aloe Vitae 

naturlig kroppspleie for 
dyr og mennesker 

 

Naturprodukter av meget 
høy kvalitet med et høyt 
innhold av den anerkjente 
Aloe Vera Barbadensis. 

Aloe Vitae tilbyr følgende produkter for dyr: 

 Aloe Vera Gel med 95 % Aloe Vera 

 Shampo for pelsdyr med 50 % Aloe Vera 

 Hudkrem mot eksem/problemhud med 80% Aloe Vera 

 Insektspray med 50 % Aloe Vera 

Vi søker seriøse forhandlere – se www.aloevitae.no 

Grethe og Cita trener tunnellen på Myrbø 
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Brukshundgruppens  

aktivitetskalender 
Dato Aktivitet PM frist 

Ons 5. mai kl 
18:00 

Uoffisiell LP - klasse 1 & 2 
åpent for alle: kr 70 medl/kr 100 ikke medlem 

5. mai innen 

kl 18:15 

Tors 13. mai - 
søn 16. mai 

Brukskurs: Rundering & Spor med Turid Stavn og 
Geir. B. Larsen 
Kun ledige plass for observatører. 

  

Ons 26. mai 
Sommeravslutning på Myrbø med aktivitet for 
fører og hund. 
Vi ordner grill, ta med mat & drikke selv. 

  

Ons 2. juni 
Klubbmesterskap i Lydighet og off. Lydighets-
stevne 

15. mai 

Ativitetstrening på Myrbø 

Dyresenter kl 19:00-20.30 

Banen er åpen for aktivisering og hygge 
for to- og firbeinte BSBK-medlemmer.  

Det blir noen enkle fellesøvelser om øns-
kelig ca mellom kl 1900-1930. Utover det 
så er banen til fri aktivisering mellom 
hund og eier/fører. Diverse agility appara-
ter tilgjengelig på eget ansvar. Vi har kurs-
lokale til disposisjon og det er bare for de 
tobeinte å gå inn i ”brakken” og ta seg en 
prat om ønskelig. 

En fra Brukshundgruppen eller en som er 
utnevt fra brukshundgruppen vil være 
tilstede for å hjelpe til. Hver og en har 
ansvar for sin hund og tar hensyn til hver-
andre. 

Barn under 15 år må ha en voksen med 
som ansvarlig. Alle er velkommen uansett 
kunnskap/nivå. 

Det vil bli satt opp på nettsiden datoer når 
det vil skje andre aktiviteter på banen. 

 

Lydighetstreningen er flyttet 

til Stend Jordbruksskole kl 

19:00 hver onsdag 

 
Banen er tilgjengelig mellom kl 19:00 - 
22:00 

Treningen baserer seg på egentrening, 
men man hjelper selvsagt hverandre. 

Denne treningen er for deg som tenker 
på å gå konkurranse eller går konkurran-
se nå.  

Krav: Du bør ha minimum grunnkurs eller 
litt erfaring/kjennskap til lydighet. 

Ta kontakt med noen i Bruks-
gruppen om  du lurer på noe. 

E-mail: brukshund@bsbk.org 
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Brukshundgruppen er en aktiv gjeng som 
arrangerer mange ulike typer aktiviteter for 
våre medlemmer - se våre hjemme side for 
mer info. Aktivitetene foregår på ulike ste-
der, men vi har et stor ønske om å få vårt 
"eget sted". 

 

Vi trenger et sted å trene lydighet, holde 
kurs og andre aktiviteter.  

Er det noen som har et sted hvor vi kan tre-
ne eller som kjenner noen som har et sted vi 
kan trene ? 

Det vi trenger er først og fremst:  

 En flat bane / jorde - litt vekk fra 
trafikken 

 Ekstra pluss om det er inngjerdet 

eller om BSBK får muligheten til å 
sette opp et gjerde der 

 Lys - vi trener også i den mørke årsti-

den   

 Parkeringsmuligheter i nærheten - 
hundene må mye inn og ut av bilen   

 

LNF områder, parkeringsplasser utenfor 
kontorbygg, nedlagt gårdsbruk, fotballba-
ner, grusbaner, ridehaller, låve, lagerhall 
m.m? 

Dersom dere vet om noe ,så ta kontakt og 
send mail til ”brukshund@bsbk.org” eller 
ring Anne Karin Daae  tlf 55 34 42 55 / 40 89 
00 57. 

Alle tips mottas med takk. Vi håper BSBK 
kan få sitt eget sted slik at vi forsatt kan 
være en aktiv og attraktiv klubb for våre 
medlemmer. 

Vi trenger et sted å trene  

Tekst og foto: Grete Olsen 
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Bronsemerkeprøve 

våren 2010 

Deltakerne på bronsemerkeprøven: 

Vi gratulerer Trude Jacobsen m/ border collie Chaos og Reidar Dahle m/ schäfer Ruska 
med bestått bronsemerkeprøve. 

Bronsemerkeprøve ble avholdt onsdag 28. april på Myrbø. Værgudene var ikke å vår side 
med ordentlig 'Bergensvær', vått og surt, men likevel stilte 5 ekvipasjer klare til dyst.  

Været hadde absolutt ikke satt en demper på humøret, glade førere og hunder:) Det var 
ikke alle som hadde dagen og noen var uheldig med en øvelse og dermed røk bronsemer-
ket (man må ha bestått i alle øvelsene.)  For mange er dette første møte med en prøve, 
og man er gjerne litt 'skjelven i bena'. Marit B. Jæger var dommer og loste ekvipasjene 
fint gjennom øvelsene. Alle ekvipasjene gikk fint og ryddig med hundene.  

Det var mye bra å se og vi håper å se alle sammen igjen på andre prøver. Lykke til videre! 

Tekst og foto  

Grete Olsen 
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Fra aktivitetstreningen på Myrbø  
Foto: Grete Olsen  
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Gunvald fortalte litt om førerhundsko-
len og hvordan de der sosialiserer val-
pene før de reiser til sine respektive 
fosterhjem for ett år.  De midlertidige 
"eierne" får råd og veiledning for hvor-
dan de skal oppdra og sosialisere en 
blivende førerhund. Barn, naboer, ven-
ner, besøkende  og andre hunder  tidlig 
introdusert da dette er viktigere enn 
en evt. smittefare. 

Vi ble bedt om å ta 
med oss noen valper 
for Gunvald ville gjer-
ne demonstrere hvor-
dan de gjør ting. Han 
viste litt hvordan de 
handler hundene, 
f.eks. i trafikken, bli 
håndtert mye og for-
holde seg rolig uansett 
hva som skjer rundt. 
Førerhunden må tåle 
at folk kommer an i 
de, barnevogner som 
blir dyttet bort i de 
osv. Han viste hunde-

nes naturlige reflekser og hvordan job-
be med disse og utnytter disse i opp-
dragelsen.  

Vi fikk ikke bare teori men også mye 
praktisk og god anledning til å stille 
spørsmål. Meget interessant å høre 
hvordan han jobber med hundene og 
ikke minst se noe i praksis. 

Sosialisering av valper 
 

Foredrag av Gunvald Andersen fra  

Førerhundskolen 

Fredagskveld den 15. januar fikk Bruksgruppen Gunvald Andersen til å ta 
turen til Bergen og holde foredrag om valpeutvikling.  

Tekst og foto  

Grete Olsen 

Gunvald Andersen med Stella på bordet 
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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, kennel-
navn, navn på oppdretter, e-mailadresse og hjemmeside 
adresse til: 

KOBBELET - BSBK 
Boks 6 Sandsli, 5861 BERGEN 

 Tel 55 13 05 00 - bsbk@bsbk.org 

Oppdretterguide 

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@jaktborder.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 
 
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 
 VINSTI 
 Karin og Olav Oldervik 
 karin.oldervik@myhome.no 
 Oterdalen 74, 5914 ISDALSTØ 
 Tlf.: 56 35 06 11 
 

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
mailto:karin.oldervik@myhome.no
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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 Grimstad 
 kkookk@online.no 
 Nedre Nøttveit 22, 5238 RÅDAL 
 Tlf.: 928 32 148 
 
DACHSHUND LANGHÅR 
 PETLAN 
 Connie Petterson 
 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 

 
DVERGSCHNAUZER SORT/SILVER 
 HJELLEUREN’S 
 Elsebeth Ellingsen 
 elsebeth.ellingsen@online.no 
 Hjelleveien 62 A, 5200 OS 
 Tlf: 56 57 63 69 
 
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 
 ethunes@broadpark@.no 
 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 
 kennel@merjano.no  
 Brendahaugen 1, 5652 Årland 
 Tlf.: 900 77 434 
 
FINSK LAPPHUND 

Ole-Håkon Sælen 
hakon.saelen.@veidekke.no 
Mobergslien 76, 5200 Os 
Tlf: 932 14 735 
 

mailto:anhagebo@online.no
mailto:collieann@home.no
mailto:m.kalvenes@sencewave.com
mailto:torb-hi@online.no
mailto:kkookk@online.no
mailto:connie.petterson@hjemme.no
mailto:kennel@mataya.info
mailto:elsebeth.ellingsen@online.no
mailto:civelda@online.no
mailto:shona@basaren.no
mailto:ethunes@broadpark@.no
mailto:uniquestar@c2i.net
mailto:charlotte.engelsen@hjemme.no
mailto:kennel@merjano.no
mailto:hakon.saelen.@veidekke.no
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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 
 
GOLDEN RETRIEVER 
 SEKRET-GARDEN 
 Laila Bratland 
 secret-g@online.no 
 Postboks 247 Nesttun, 5853 BERGEN 
 Tlf.: 913 07 070 
  
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 
 

IRISH SOFTCOATED WHEATEN TERRIER 
 TERRWEINS 
 Gro Weinholt Johannessen 
 terrweins@gmail.com 
 Rødtvedtveien 9 B, 0955 OSLO 
 Tlf.: 916 41 672 
 
IRSK ULVEHUND 
 BALLYGRAN 
 Anne Mette Mikkelsen 
 wolfhound@ballygran.com 
 Mons Slettens veg 21 
 5265 YTRE ARNA 
 Tlf.: 55 24 78 15 
 
 McKENZIE 
 Ingun Hinna og Tor Egil Haga 
 thor-iwh@frisurf.no 
 Skaffamyrane 22, 5267 ESPELAND 
 Tlf.: 55 25 65 63 

mailto:kennel.brisako@c2i.net
mailto:askjelbr@online.no
mailto:secret-g@online.no
mailto:Kari-ann@pet.no
mailto:may-bk@online.no
mailto:gdjorunn@start.no
mailto:arne.johan@aastvedt.com
mailto:anhagebo@online.no
mailto:njoh@broadpark.no
mailto:relias@broadpark.no
mailto:terrweins@gmail.com
mailto:wolfhound@ballygran.com
mailto:thor-iwh@frisurf.no
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 O’MARKSBAY 
 Knut Olav Wille 
 knutowille@c2i.net 
 Ask, 3519 HØNEFOSS 
 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 
 FERRYLAND 
 Irene og Jonny Donné 
 irene@ferryland.no 
 Hamreveien 65, 5229 KALANDSEIDET 
 Tlf.: 55 12 66 99 
 
 NUFFEKOMPANIET 
 Wenche Solheimslid 
 wsolhei@online.no 
 Hedlo 41, 5353 STRAUME 
 Tlf.: 56 33 17 77 
 
 RANSA 
 Egil Andreassen 
 egil.andreassen@smedvig.no 
 Lyngbøveien 64 A, 5163 LAKSEVÅG 
 Tlf.: 55 34 37 91 
 
 TESSMIRA 
 Kirsten Stensund 
 post@tessmina.com 
 Vallalia 44, 5227 NESTTUN 
 Tlf: 55 10 43 43 
  
  
NORFOLK TERRIER 
 RANSA 
 Egil Andreassen 
 egil.andreassen@smedvig.no 
 Lyngbøveien 64 A, 5163 LAKSEVÅG 
 Tlf.: 55 34 37 91 
 
OLD ENGLISH SHEEPDOG 
 AN KA WO 
 Anne Kari og Terje Wold 
 ankavo@gmail.com 
 Grimseidveien 484, 5259 HJELLESTAD 
 Tlf.: 55 99 16 91 
 
PAPILLON 
 CANDYFLOWER 
 Berit Kvalsnes Vinsjevik 
 candyflower@c2i.net 
 Postboks 4, 5341 STRAUME 
 Tlf.: 995 06 405 

mailto:knutowille@c2i.net
mailto:nina.saebye@pchuset.no
mailto:elin@gullsteinen.net
mailto:may-bk@online.no
mailto:pmartem@broadpark.no
mailto:irene@ferryland.no
mailto:wsolhei@online.no
mailto:egil.andreassen@smedvig.no
mailto:post@tessmina.com
mailto:terje@video4.no
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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 
 
 SPORTY 
 Berit Iversen 
 Storevarden 62, 5350 BRATTHOLMEN 
 Tlf.: 56 32 05 22 
 
 

SEALYHAM TERRIER 
 SEALY WEST 
 Vivi Waag 
 vivi@sealywest.net 
 Postboks 6 Sandsli, 5861 BERGEN 
 Tlf.: 55 22 92 00 
 
SHETLAND SHEEPDOG 
 ASKVIÓR 
 Vigdis og Nils Johannessen 
 njohannessen@start.no 
 Åslia 6, 5306 ERDAL 
 Tlf.: 56 14 05 81 
  
SHIBA 
 ENERHAUGEN 
 Christen Lang 
 chr-lan@online.no 
  Sandviksveien 173, 5035 BERGEN 
 Tlf.: 55 95 17 01 

 
SHIBATROLL 
Gullborg og Eirik Knudsen og Birte Blomli 
info@shibatroll.com 
Østre Hopsvei 16, 5232 PARADIS 
Tlf.: 928 59 411 
 

SPANSK VANNHUND 
 ZOJOMA 
 Jorunn Gjøen 
 jorunn-g@fusi.no 
 Gjøn, 5640 EIKELANDSOSEN 
 Tlf: 56 58 52 10 
TERVUEREN 
 NIZHONI 
 Iselin Wang 
 trevi@start.no 
 Fleslandsveien 108, 5258 BLOMSTERDALEN 
 Tlf.: 932 61 334 
 
WHIPPET 
 WAG 
 Familien Aastvedt 
 arne.johan@aastvedt.com 
 Kalvatræet 22, 5106 ØVRE ERVIK 
 Tlf.: 55 18 10 24 

mailto:kjebe4@online.no
mailto:akdaae@online.no
mailto:keynote@broadpark.no
mailto:vivi@sealywest.net
mailto:njohannessen@start.no
mailto:chr-lan@online.no
mailto:info@shibatroll.com
mailto:livmaa@online.no
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 BENTE TITLAND 5163 LAKSEVÅG 
SVEIN PETTER STARHEIM 5094 BERGEN 
RENATE SIGDESTAD 5094 BERGEN 
LILLIAN GLESNES REINSAAS 5411 STORD 
VIDAR REINSAAS 5411 STORD 
INGER ARENDAL 5117 ULSET 
ERLEND GRIMSEID 5200 OS 
ANITA BJØRKE 5221 NESTTUN 
LINN MYHR 5267 ESPELAND 
KJELL ROALD FOSSUM 5183 OLSVIK 
KRISTINA PAPRITZ 5835 BERGEN 
LISA HOLM 5238 RÅDAL 
SILJA LOHNE 5640 EIKELANDSOSEN 
HANS OLAV NORDLI 5217 HAGAVIK 
CATHE RASMUSSEN 5217 HAGAVIK 
LINE FJELDSTAD 5141 FYLLINGSDALEN 
PÅL CHRISTENSEN 5235 RÅDAL 
MIMMI LOHNE 5235 RÅDAL 
DAVID ANDRÉ A. ANGELTVEDT 5015 BERGEN 
SUSANNE MARIE BRÜGGER 5235 RÅDAL 
MORTEN DAHLE 5252 SØREIDGREND 
MAREN OFTEDAL 5009 BERGEN 
THERESE MURBERG 5936 MANGER 
MALIN MJAATVEDT 5171 LODDEFJORD 
SILJE ELISABETH MARTINSEN 5034 BERGEN 
ELISABETH NILSSEN 5224 NESTTUN 
ROALD MYREN 5073 BERGEN 
HILDEGUNN NESSE 5073 BERGEN 
BRITA ERSLAND 5235 RÅDAL 
KENT MOHAN KATHIRAVELU 5268 HAUKELAND 
TRINE LISE SKORPEN 5145 FYLLINGSDALEN 
RONNY ANGELTVEDT 5152 BØNES 
INGUNN H. H. ANGELTVEDT 5152 BØNES 
GISLE JOHANSEN 5232 PARADIS 
HILDE C BJERKVIG 5009 BERGEN 
MARGIT IRENE HAUKANES 5235 RÅDAL 
OLAV TOREKOVEN STRØM 5179 GODVIK 
ANNE TOREKOVEN 5179 GODVIK 
ELI VADHEIM 5253 SANDSLI 
TERESE LANGUM 5243 FANA 
MARI IRENE H. D. RASCH 5268 HAUKELAND 
HANNE KOLFLAATH 5231 PARADIS 
CATHRINE HELLAN 5067 BERGEN 
MARIELLE SKJERLIE NYDAL  5227 NESTTUN 
LILLIAN NORDAHL   5164 LAKSEVÅG 
TOVE JENSEN    5146 FYLLINGSDALEN 
GEIR SANDE    5252 SØREIDE 
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Hundeparadiset Kompetansesenter tilbyr tjenester av høy 
kvalitet hvor samspillet mellom deg og din hund alltid er i 
fokus! 
 

- Adferdskonsultasjoner 
- Canine KinaestheticsTM - (behandling for hunder i alle aldre) 
- Spesialkurs for valper, voksne hunder og hundeeiere 

 

Fokus på sosial trening og hundespråket faller naturlig inn 
i alle våre aktiviteter. 
 

Velkommen til oss! 
Tlf. nr. 994 88 022 

 

www.hundeparadiset.no  /  post@hundeparadiset.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 2010  Fast tel. / Mobil tel. 

 
 
 
 

Leder: 
Nestleder: 
Kasserer:                               
Sekretær: 
Styremedlem:                        
Repr. Utstillingsgruppen: 
Repr. Brukshundgruppen: 

Lille Wagtskjold 
Svein Lothe jr. 
Edgar Waag  
Jon Wagtskjold 
Knut Alme 
Wenche Solheimslid 
Grethe Olsen 

55 92 44 36 / 909 74 408 
55 13 62 04 / 934 35 900 
55 22 92 00 / 922 44 500 
55 92 44 36 / 908 61 265 
56 14 58 20 / 970 44 438 
56 33 17 77 / 474 56 585  

905 66 356 

 BRUKSHUNDGRUPPEN 2010   

 Gruppeleder:                         
Medlem:                                
Medlem: 
Medlem:                                
Medlem: 

Grethe Olsen 
Marit Brakstad Jæger 
Hilde Brandt Røssevold 
Anne Karin Daae 
Irmelin Nybakk 

905 66 356 
55 91 33 88 / 471 79 880  

413 13 904   
55 34 42 55 / 408 90 057 

984 84 126 

 UTSTILLINGSGRUPPEN 2010   

 

Gruppeleder: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 

Irene Donné 
Vivi Waag 
Wenche Solheimslid 
Janet Longberg 

55 11 66 99 / 900 73 113 
55 22 92 00 / 986 39 600 
56 33 17 77 / 474 56 585 
55 29 65 86 / 472 94 433 

 REVISJON 2010   

 
Medlem: 
Medlem:                                
Varamedlem:                         

Elin Hjortland Løtvedt 
Arne Johan Aastvedt 
Merete L. Nydal 

55 22 89 00 
55 18 10 24 / 452 42 383 
55 10 01 70 / 481 12 518 

 VALGKOMITÉ 2010   

 
Medlem: 
Medlem:                                
Medlem: 

Liv Aastvedt 
Merete L. Nydal 
Katarina Andersen  

55 18 10 24 
55 10 01 70 / 481 12 518 

980 58 157 

 KOBBELET 2010   

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

    Medlemskontingent BSBK 2009 BSBKs bankforbindelse 

Medlem                 kr. 340,-  
Familiemedlem    kr.   50,- 

BSBKs driftskonto: 
Brukshundgruppen: 

9521 66 45740 
9521 66 45627   

Medlemskontingent kan kun betales ved tilsendt giro fra  
Norsk Kennel Klub sin medlemsservice  
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 B-BLAD 
 

RETURADRESSE: 
BSBK 
Boks 6 Sandsli, 5861 Bergen 

Vestlandets største hundeskole og eneste 
atferdsklinikk. 17 instruktører med spesiell 

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

trivelig hundepensjonat og veterinærkontor. 
Siden 1988 

 

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.  

Butikk 

Hundesalong 

Atferdsklinikk 

Veterinærkontor 

Dagpark 

Hundepensjonat 

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 

Hundeskole 


