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VELKOMMEN TIL 
MYRBØ DYRESENTER 

ALT PÅ ETT STED - KUN 20 MIN FRA BERGEN SENTRUM 
ET SPENNENDE MILJØ MED HYGGELIG ATMOSFERE 

- OMSORG MED DYRENE I FOKUS -

Bildet er fra vår årlige "Åpen Dag" 

- Velutstyrt dyreklinikk
- Vet. Gisela Kruse, Ina Nilsen, A.K. Milde
- Øyelysing
- Bein- og leddkirurg
- 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 ti Lørdag 
l fredag

10-14
10-19

Mandag til 
fredag Lørdag 
Søndag 

17-19
10-20
10-19

Neset 56-60,  5267 Espeland,  www.myrbo.no 
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Annonsepriser Kobbelet

Svart/hvit Farge

BSBK medlemmer

Helside Kr 250,- Kr 350,-

1/2 side Kr 150,- Kr 200,-

1/4 side Kr 100,-

Ikke BSBK medlemmer

Helside Kr 500,- Kr 700,-

1/2 side Kr 250,- Kr 500,-

BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB
POSTBOKS 6 - SANDSLI, 5861 BERGEN - TEL 922 44 500

http://www.bsbk.no      e-post: bsbk@bsbk.no

KOBBELET
Bladet sendes ut til medlemmene 
i BSBK tre ganger i året.
Vi mottar gjerne stoff for publi-
sering i bladet. Mottatt stoff publi-
seres i samsvar med tidsfristene 
for levering til redak sjonen. 
 Innlegg og artikler kan leveres 
som PC-filer eller på papirformat 
til redaksjonens epostadresse eller 
til vår postadresse. Digitalbilder 
må ha høy oppløsning.  Send oss 
bildene i stor størrelse!
Redaktør: Jon Wagtskjold.

Redaksjonens adresse:
BSBK Kobbelet, Postboks 6 
Sandsli, 5861 Bergen.
e-post: kobbelet@bsbk.no

Utgave Frist for 
innlegg Utgivelse
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Kjære 
medlemmer!

Etter en fin vår med godt turvær for både to- og firbeinte, håper vi at 
sommeren også viser seg fra sin beste side.

Klubbens årsmøte ble avholdt den 12. mars. Vår kjære Svein Lothe 
gikk av etter mange å i styret, og igjen, en stor takk fr en fantastisk 
innsats.

Samtidig ønsker vi de nye velkomne.

NKK`s Nordiske utstilling var den 6 .– 7. april på Bønes og klubben 
var som vanlig teknisk arrangør. Vi vil i den forbindelse gi en stor takk 
til både hjelpere og skrivere for den kjempejobben dere gjør. Uten deres 
innsats vil det være vanskelig å arrangere utstillinger.

Utstillingskomiteen jobber jevnt og trutt hele året, og 28. – 29. sep-
tember er det BSBK`s utstilling som står for tur. Håper mange støtter 
klubben og melder på til vår utstilling. Om noen bare har lyst til å 
komme for å titte, er dere selvsagt velkomne. Utstillingsannonsen 
ligger i bladet og på vår hjemmeside.

Brukshund gruppen har kurs, konkurranser og treninger som passer 
de fleste og er i full aktivitet med det, så her er det bare å ta en titt på 
hjemmesiden og Facebooksiden, så kanskje finner du noe som passer 
for deg og din hund.

Da vil jeg ønske alle medlemmer en riktig god sommer.

Vennlig hilsen
Lill Solberg

Leder
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    Bergens Selskaps- og Brukshundklubb 

ønsker velkommen til 
UTSTILLING, LYDIGHET, JUNIORHANDLING  

og VALPESHOW  
i BERGEN RACKETSENTER, BØNES, 28-29.09.19 

 
Påmelding via www.nkk.no/Min_Side  Pris: voksen/LP kr. 400.-, valp kr. 265.-, juniorhandling kr. 350.- innen 26. august.  
Pris manuell påmelding og betaling: voksen kr. 465.- og valp kr. 330.- innen 26. august. 
Påmelding med utsatt frist via www.nkk.no/Min Side innen 9. september: voksen kr. 500.- og valp kr. 365.-. F.o.m. 3. hund med 
samme eier (ikke valper) ½ avgift. Innbetalinger med betalingsdato senere enn påmeldingsfristen 26.08. gir et tillegg på 50 % av 
avgiften. BSBKs servicetelefon mellom kl. 19.00–22.00: 922 44 500. 
Påmeldingsadresse: BSBK, Postboks 6 Sandsli, 5861 Bergen. Kontonummer: 9521 66 45740 
Utstillingen avholdes etter NKKs regelverk. Påmeldingen er økonomisk bindende. Husk gyldig vaksinasjonsattest!

Dommere lørdag 28.09: 
Gruppe 1: Alle (unntatt border collie og schäfer).  
Briard: Hans Almgren. Old english sheepdog: Michael 
Leonard. Øvrige: Carol Mulcahy. 
 
Gruppe 3: Alle. Staffordshire bull terrier: Hanne Laine. 
Øvrige: Sean Delmar. 
 
Gruppe 5: Alle (unntatt jagende spisshunder, finsk og 
norrbotten spets). Siberian husky, amerikan akita, alaskan 
malamute, basenji, grønlandshund og samojed: Hans 
Almgren. Svensk lapphund, finsk lapphund, norsk buhund, 
norsk lundehund, shiba, chow chow, västgötaspets: Nils 
Molin. Øvrige: Michael Leonard. 
  
Gruppe 9: Alle. Bichon havanais, bolognese, tibetansk 
terrier, chihuahua langhår & korthår: Hans Almgren. 
Puddler, mops, papillon, phalène, pekingeser, löwchen, 
king charles spaniel, cavalier king charles spaniel: Nils 
Molin Tibetansk spaniel, shih tzu: Michael Leonard. 
Fransk bulldog +øvrige: Hanne Laine.  
 
Juniorhandling: Carol Mulcahy. 
 
Gruppedommere: 
Gr. 1: Carol Mulcahy (IE). Gr. 3: Sean Delmar (IE). 
Gr. 5: Michael Leonard (IE). Gr. 9: Hanne Laine (DK). 
Beste avlsklasse: Nils Molin (SE) 
Beste oppdrettsklasse: Sean Delmar (IE) 
Beste veteran: Hans Almgren (SE) 
 
  
 
 
 
 

Dommere søndag 29.09: 
Gruppe 2: Alle. Rottweiler: Hans Almgren. Shar pei: Sean 
Delmar. Dvergpinscher, pinscher, doberman, 
affenpinscher, broholmer, dansk/svensk gårdshund, 
landseer: Hanne Laine. Bordeaux dogge, boxer, alle 
schnauzere, howavart: Carol Mulcahy. Øvrige: Michael 
Leonard. 
 
Gruppe 4: (kun valper) & 6: Alle (unntatt harehunder). 
Rhodesian ridgeback: Hans Almgren. Øvrige (og valper 
gruppe 4): Hanne Laine. 
 
Gruppe 7: Bracco italiano, italiensk spinone, stabijhoun + 
øvrige: Hanne Laine. 
 
Gruppe 8: Alle. Curly coated retriever, nova scotia duck 
tolling retriever, kooikerhund, lagotto romagnolo, portugisisk 
vannhund, spansk vannhund: Hans Almgren. Labrador 
retriever, golden retriever, flat coated retriever: Nils Molin. 
Øvrige: Sean Delmar.  
 
Gruppe 10: Alle: Carol Mulcahy.  
 
Lydighet kl. I, II, III og FCI 3: Ann Christin Sjøtun 
 
Juniorhandling: Michael Leonard. 
 
Gruppedommere: 
Gr. 2: Michael Leonard (IE). Gr. 4, 6 & 7: Hanne Laine 
(DK). Gr. 8: Nils Molin (SE) Gr. 10: Carol Mulcahy (IE). 
Beste avlsklasse: Michael Leonard (IE) 
Beste oppdrettsklasse: Nils Molin (SE) 
Best in show valp: Carol Mulcahy (IE) 
Beste veteran: Hans Almgren (SE) 
BEST IN SHOW: Hans Almgren (SE)

 
Reservedommer: Alle dommerne fungerer som reservedommer for hverandre. 

Valpeshow: Det blir også arrangert valpeshow for ALLE raser. Det blir to klasser: 4–6 mnd. og 6–9 mnd. 
For alle som ikke klarer å melde på elektronisk, ta kontakt per telefon eller e-post! 

Avgifter: se øverst. Påmeldingsfrist som for utstillingen. 
OBS! De lokale raseklubbene for retrievere, spaniels og terriere, 

har også utstilling i Bergen denne helgen, og derfor er det dobbeltutstilling for disse rasene. 
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Svein takkes av med klubbens  
hederspris

På årsmøtet i mars avsluttet Svein Lothe jr. sin lange tjeneste i 
BSBKs hovedstyre. Han ble tildelt klubbens hederspris for innsatsen 
av klubbens leder Lill Solberg og kasserer/daglig leder Edgar Waag. 
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Ernærings løsninger som bedrer ytelsen 
til alle sports- og brukshunder

  Unike kombinasjoner av 
karbohydrater og fett 
imøtekommer behovene til 
hunder i forskjellige aktiviteter 
ved å tilføre energi tilpasset 
de aktuelle aktivitetene.

  Et eksklusivt balansert 
næringsinnhold fremmer god 
fordøyelse og sunne ledd.

ØYEBLIKKELIG 
ENERGI

KONTINUERLIG
ENERGI

UTVIDET
ENERGI

Hva skiller disse to aktive 
hundene? Innsatsen de må yte.

Sykling eller snørekjøring er utholdenhetsaktiviteter som krever at energien 
tilføres gradvis over en lengre tidsperiode. Agility er derimot en idrett med 
intens innsats over kort tid som krever raskt tilgjengelig energi. Ernærings-
behovene er dermed helt forskjellige.

Hva skiller disse to aktive Hva skiller disse to aktive Hva skiller disse to aktive Hva skiller disse to aktive Hva skiller disse to aktive 
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LIFESTYLE HEALTH NUTRITION
God helse uanstt livsstil
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Grasrotandelen er en ordning som gjør 
det mulig for spillere hos Norsk Tipping å 
gi 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et 
lag eller en forening. Ved spill på Multix, 
Instaspill og Oddsen er Grasrotandelen 14 
prosent av spillinnsatsen etter fratrekk for 
gevinster. 

Grasrotandelen gjelder for alle spillene til 
Norsk Tipping, bortsett fra fysiske Flax-lodd 
og Belago. Grasrotandelen ble lansert 1. 
mars 2009. 

Du må være kunde hos Norsk Tipping 
for å bli grasrotgiver. Du kan knytte deg 

til en grasrotmottaker hos en av Norsk 
Tipping sine kommisjonærer eller logge 
deg inn på nettsiden https://www.norsk-
tipping.no/grasrotandelen. Du kan søke på 
grasrotmottakere her. Søk opp BSBK og velg 
“tilknytt”. 

Du kan søke etter “Bergens selskaps- 
og brukshundklubb” eller søke med 
organisasjonsnummeret til klubben: 
987061510.

BSBK med Grasrotandel



Kobbelet 2-2019     9

AniCura Dyresykehuset Bergen Sør Tlf  55 11 60 60
AniCura Bergen Sør Butikk  Tlf  40 67 51 31

www.anicura.no/dyresykehuset-bergen-sor/

Dyresykehuset Bergen Sør består av et team der alle fyller en viktig funksjon.
En stor del av dette teamet er våre fire veterinære smådyrspesialister, og vi er
henvisningsklinikk for en rekke spesialiserte tjenester:

•	 Øyesykdommer to autoriserte øyelysere
•	 Hjerteproblemer autorisert hjertescreener
•	 Indremedisin
•	 Tannbehandling
•	 Rehabilitering

Vi har også AniCuras største butikk på 125 kvm. Stort utvalg innen fôr, utstyr og leker til 
hund, katt og kanin. Velkommen til oss i AniCura!

for ditt dyrs beste

Sammen
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Fra årsmøtet 2019

Årsmøtet i Bergens Selskaps- og Brukshundklubb 
ble avholdt 12. mars 2019 på Midtun Camping og 
Motell sine selskapslokaler på Midtun. Det var 21 
stemmebettigede til stede og nedenfor finner du 
referat fra møtet.
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Har du tenkt å ha hunden din på utstilling? Det er en hyggelig hobby å drive med, du vil 
treffe andre som har samme rase og så vil du gjøre god reklame for rasen ved å vise den 
frem til nye potensielle valpekjøpere.

Hvis du har slike planer for 
valpen din må du starte å 
trene den fra den er ganske 
liten. Det er en påkjenning 
for en hund å komme på 
en utstilling med mange 
fremmede mennesker og 
hunder og der hunden din vil 
bli håndtert av en fremmed 
(dommeren). Da er det 
viktig at hunden din er godt 
sosialisert på forhånd. 

En god begynnelse er å trene 
valpen til å stå på bord og 
til å vise frem tennene, dvs 
bittet. Små hunder blir som 
oftest bedømt på bord. Da 
må hunden være trent til 

det på forhånd, den må også 
være vant til å bli håndtert av 
fremmede. Hvis dommeren 
ikke får sett på bittet eller 
ta i hunden kan han ikke 
premiere den. Start treningen 
med å sette valpen på et bord 
og stryk pekefingeren langs 
hundens tenner (munnen 
skal være lukket) etter hvert 
bretter du forsiktig leppene 
til side slik at det er mulig å 
se hundens bitt og tenner.  Gi 
hunden en belønning i form 
av noe den liker godt slik at 
det blir kjekt å stå på bordet. 

Dommeren skal se på bitt og 
tenner og han skal også ta 

på hundens kropp. Når det 
gjelder hannhunder skal han 
kontrollere at begge testikler 
er på plass. 

En hund som er godt trent 
på bordet vil oppleve mindre 
stress når den kommer på 
utstilling. Da vil dette bare 
bli en av mange ganger 
den opplever å bli håndtert 
og det vil ikke oppleves 
skremmende. Store hunder 
bedømmes selvfølgelig ikke 
på bord.

På utstillinger er det bare 
2 posisjoner som gjelder 
i tillegg til at den blir 

Hund på utstilling
Av Christen Lang, foto Jon Wagtskjold
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kontrollert på bordet. 
Hunden skal trave og 
kunne stå stille, aldri sitte. 
Dommeren ønsker å se 
hundens bevegelser fra siden 
i trav og her må du ha litt 
fart for at den skal kunne ta 
ut stegene sine. Så vil han se 
hunden i bevegelse frem og 
tilbake, da må du ta det litt 
roligere. En vanlig feil er at 
mange, selv erfarne utstillere 
går for fort frem og tilbake. 

Det er viktig med god 
kontakt mellom deg og 
hunden i ringen, småprat 
med den å få den til å ha opp 
hodet . Det er ikke så bra om 
den går med hodet i bakken.  

Så må hunden kunne stå i ro 
foran dommerbordet slik at 
dommeren får mulighet til å 
skrive en kritikk av hunden. 
Den skal stå sidelengs, ikke 
med hode eller halen mot 
dommeren og du skal stå 
bak hunden. Du må ikke stå 
for tett inntil dommerbordet 
men du må selvfølgelig 
heller ikke stå altfor langt 
unna. 

En god handler er lite 
synlig, han lar hunden 
være i fokus. Det er mange 
måter å vise en hund på, 
det er forskjellig fra rase 
til rase. Noen raser skal stå 
alene og trenger lite hjelp 
mens i andre raser er det 
vanlig å sette seg på kne 
bak hunden og holde den i 
hodet og i halen.  

Det er også mange måter å 
forberede hund til utstilling 
på. Noen raser har en pels 
som trenger lite stell, mens 
i andre raser er det vanlig 

med å bade hunden, børste 
opp pelsen og av og til blåse 
den opp. Hvilken måte din 
hund skal vises på må du 
sjekke med oppdretteren din 
som er den beste til å rettlede 
deg når det gjelder dette. 
Men den må selvfølgelig være 
ren. Hunden må være godt 
luftet på forhånd. Det tar seg 
ikke ut at den legger fra seg i 
ringen.

Du må melde på hunden i 
god tid, vanligvis er fristen en 
mnd. på forhånd. Det er lov 
til ikke å møte opp, men det 
er ikke mulig å etteranmelde 
hunden.

Du har kort tid i ringen og 
det koster å anmelde, da er 
det viktig både for deg og 
for dommeren at hunden 
presenterer seg på en best 
mulig måte. Men dette må 
det trenes på. Tenk bare på 
all den treningen som skal 
til for at en idrettsutøver skal 
presentere gode resultater, 

det klarer han ikke uten mye 
trening. Det samme gjelder 
for oss når vi skal presentere 
vår hund på utstilling, men 
ikke la deg skremme, vis 
dommeren at du har en 
trivelig og glad hund så går 
det bra.

Jeg vil anbefale deg å trene 
mye når valpen er liten, ta 
den gjerne på bordet en gang 
om dagen. Når den er trent er 
det ikke nødvendig å øve så 
mye, da sitter lærdommen og 
kan lett oppfriskes, men siste 
uken før en utstilling bør du 
trene på bord hver dag. 

Lykke til!
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Fra Bruksgruppen
Tekst og foto av Tone Hagerup

I skrivende stund er det 
dagslys i 17 timer og 50 
minutter!! Det er stor 
forandring fra jeg satt og 
skrev i vinter. En tidlig vår 
med varmt og fint vær har 
gjort livet med hund til en 
fryd. Å komme hjem med 
rene tørre hunder er en 
sjeldenhet her vest… Det er 
bare å nyte!

Vi har prøvd å holde 
aktiviteten oppe gjennom 
vinteren. Feltcup’en har hatt 
god påmelding og fortsetter 
etter sommeren. 

Det har vært 2 nye runder 
i Sporcup’en som startet  
senhøstes og den «selvvalgte 
komitéen har helt egenrådig 
bestemt seg for å utvide til 
5 ganger» (sitat Helga),  så 
det blir 2 ganger  til høsten.  
Runde nummer 3 var i mai. 

Tren i vei og gled dere! 

På kursfronten har det blitt 3 
brukshundkurs. Et sporkurs 
og et runderingskurs med 
Grethe Olsen. Supert å ha 
flinke instruktører i klubben! 
Takk til Grethe som stiller 
opp. 

I mai hadde vi besøk av 
Jessica Åberg fra SWDI i 
Sverige. Kursets tema var 
spor på hardt underlag og 
innlæring av markering på 
gjenstand. Veldig lærerikt for 
oss som var så heldige og fikk 
delta. 

Vårens NBF-prøve gikk 
av stabelen 28.april. Ble 
litt frafall før prøven, men 
de som deltok gikk alle til 
godkjent prøve og en fikk 
opprykk. Gratulerer!

Ingen påmeldte i rundering 
denne gangen,dessverre.  Det 
er mange unge hunder for 
tiden i bruksmiljøet her vest, 
vi satser på at de kommer 
snart. Kanskje ser vi flere til 
høsten? 

Før vi tar sommerferie om 
en måned skal vi arrangere 
LP på Stend 5.juni. Det er 14 
påmeldte og det er i grunnen 
greit på et kveldsstevne. Da 
blir vi ferdige før månen 
kommer fram:)

Sommeravslutning for 
lydigheten på Stend er satt til 
12. juni. 

Brukshundkomitéen ønsker 
alle en riktig god sommer 
sammen firbeint lykke!

 
Tone Hagerup

Storm med fører Alf Hals på runderingskurs
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TRENINGSTIDER BRUKSHUND

Følg med på facebook for oppstart og endringer

TRENING STED TID

Bruks Hordnes/Kokstad Tirsdager kl.17:30(18:00)

Lydighet Ridebanen på Stend Onsdager kl.19:00

 
LP HØST 2019 

På BSBK utstillingen Bønes søndag 29.september 

Dommer: Ann Christin Sjøtun 

påmelding via www.nkk.no/Min side 

 

_________________________ 

 

NBF BRUKSHUNDPRØVER 

 21. og 22. september 2019 Bergensområdet  

arrangør: BSBK 

RUNDERING klasse B-C-D lørdag 21.september. 

 SPOR klasse B-C-D søndag 22.september.  

Påmelding sendes til brukshund@bsbk.no  

Påmeldingsavgift kr.350,- til kontonr.: 9521 66 45627  

 

Påmeldingsfrist 4 uker før arrangementet  
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Sporkurs på hardt underlag
Tekst og foto av Rune Helle

Instruktør Jessica Åberg(sittende) gjennomgår neste økt
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Det ble arrangert sporkurs 
helgen 10-12 mai med Jessica 
Åberg fra SWDI som instruk-
tør.

SWDI (Scandinavian Work-
ing Dog Institute) er et 
svensk firma som tilbyr kurs 
og utdanning av arbeidende 
hunder og hunde-ekvipasjer. 

Det var fem påmeldte på kur-
set hvor hundene fordelte seg 
på to schæfere, en labrador, 
en flat coated retriever og en 
blandings hund.

Kurset startet fredags kveld i 
BSBK`s lokaler på Laksevåg 
med teori og kvelden ble run-
det av med praktiske øvelser. 
Resten av helgen foregikk 
kurset på diverse parker-
ingsplasser i Fyllingsdalen, 

Sandsli og på Kokstad.

Deltagerne som var en liten 
sammensatt gjeng av nyb-
egynner og erfarne, var skjønt 
enig om at det hadde vært et 
interessant og lærerikt kurs 
og at det var mange tips å ta 
med seg for videre sportren-
ing og ja, værgudene spilte 
helt på lag.

Kurset/øvelsene var:
• markering på gjen-

stand (mynt)
• markering på gjen-

stand i opptråkket felt
• sporutgang fra 

opptråkket felt 
• spor hvor hunden 

skulle markere på gjen-
stander utlagt i sporet.

Med felt menes en opptråkket 
trekant med lengder på ca 
1,5-2mtr

Øvelsene ble gjennomført på 
asfalt.

Avslutningsvis ble det også 
lagt spor som startet på asfalt, 
gikk videre over gress/grus 
og tilbake på asfalt, slik at 
en fikk varierende underlag. 
Også i dette sporet ble det lagt 
ut gjenstander som hunden 
måtte markere.

Som avslutning vil jeg sitere 
kursinstruktøren: «Husk på 
å ha det gøy sammen med 
hunden»

Grethe Olsen og Olle  Jessica har oppgavene klare!
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BSBK er heldig som har 
flere dyktige instruktører i 
klubben. Grethe Olsen har 
vært instruktør i mange år og 
har holdt mange forskjellige 
kurs. Med årene har hun 
tatt videreutdanning som 
brukshundinstruktør trinn 2, 
noe som kommer klubben til 
gode. 

I vinter fikk jeg selv gleden av 
å delta på runderingskurs hos 
Grethe med min yngste hund 
Vipps. Der fikk jeg se for en 
dyktig og engasjert instruktør 
hun er.

8.-10. mars satte vi av 
helgen til lange dager i flotte 
omgivelser ut mot havet. Vi 
kledde oss godt og var rustet 
til alt av vær. Det ble akkurat 
passe med vind, solen kom 
fram og det ble fine forhold 
for rundering. I rundering 
skal hunden søke etter folk i 
et bestemt mønster 50 meter 

ut til hver side samtidig 
som man beveger seg fram i 
terrenget. Dette krever godt 
samarbeid mellom hund og 
fører og tar tid å bygge opp. 
Men du verden så gøy det er 
når det begynner å sitte. Da 
føler man at man danser med 
hunden!

Der er ikke vi enda på langt 
nær…, men Grethe hadde 
gode idéer til hvordan vi 
kunne jobbe. Hun kjenner oss 
litt fra før og hadde et opplegg 
klart til jeg kom første dagen. 
Så da fikk vi jobbet med det 
som var mest nødvendig for 
oss. Hun er flink til å komme 
med forslag til løsninger 
om det oppstår problemer 
og jobber konsentrert med 
alle hundene. Hun ser raskt 
hva man bør ta tak i på den 
enkelte ekvipasje og sørger 
for motivasjon til både hund 
og fører. 

Alle hundene var ganske 
unge og alle hadde gode 
forutsetninger for å trene 
rundering. Noen var med 
for første gang andre på 
oppfølgingskurs. Det var en 
flott gjeng å være på kurs 
med, alle var gode figuranter 
for hverandre og Grethe 
sørget for godt påfyll i 
verktøykassen vi trenger å ha 
med oss på veien videre mot 
ferdig trent runderingshund.

Om du har lyst til å lære 
mer om og finne ut om 
brukshundtrening er noe 
for deg, kan jeg absolutt 
anbefale å ta et kurs hos 
Grethe. Hun har ofte kurs 
høst og vår i BSBK. Følg med 
på BSBKs hjemmeside og 
facebooksiden. 

Takk, Grethe, for at du bidrar 
til kursaktivitet i klubben 
vår. Vipps og jeg fikk en flott 
kurshelg med god hjelp.

Luna i farta!

RUNDERINGSKURS  
UT MOT HAVET
Tekst og foto av Tone Hagerup
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Grethe Olsen var instruktør

Emma får påvirkning
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Fenriis
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Tusen takk for et kjekt og lærerikt sporkurs - både for hund og eier!!

Grethe Olsen er en veldig 
dyktig instruktør,  rolig og 
grundig med mye kunnskap.

Liten gruppe gjorde at 
instruktøren hadde tid til 
hvert enkelt spørsmål og 
utfordringer man hadde med 
sin hund.

Vi fikk lære å legge ut spor 
for andre hunder og å gå spor 
med egen hund.

Siden gruppen var så liten, 

fikk alle deltakere se hvordan 
hver enkelt hund jobbet og 
hvordan man som hundefører 
skal oppføre oss bak 
sporlinen i ulike situasjoner.

Fenriis synes kurset var 
kjempegøy og gleder seg til 
å fortsette med sportrening 
fremover.

Vi ble også bedre kjent med 
Fenriis og hva vi må trene 
på - som ikke har med spor å 
gjøre :-)

Med andre ord var helgen 
og kurset en veldig hyggelig 
opplevelse. 

Kan anbefales!

Sporkurset med Grethe
Tekst og bilder av Martha Solsvik

Tone og Ilja koser seg ved sporslutt Bodil på sporet! Fører : Elisabeth Giske
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BSBK arrangerte brukshundprøve i spor klasse 
D,C og B søndag 28.april. Det var påmeldt 
deltagere i alle klasser.  Det ble litt frafall, men 
de som var med fikk en fin dag i skogen og på 
lydighetsbanen. Alf Skaar dømte. 

Vi var heldige med været og alle ekvipasjer 
gikk til godkjent karakter.  En spesiell gratu-
lasjon går til Kari Lillesund med Extraction 
Arya i klasse C som fikk opprykk til B. 

Mange i vårt distrikt som går NBF- prøver har 
unge hunder, moro å se at de nå begynner å 
starte. Vi hadde denne gang en debutant fra 
Brukshundgruppen : Grethe med Olle. Bra 

jobbet, nå er dere igang! Siv og Mi-Jos Nano 
tok turen fra Voss og deltok i klasse C. Vi ser 
gjerne flere fra Voss!

Vi ønsker alle velkommen til våre prøver til 
høsten : 21. og 22. september. Rundering og 
spor. Påmeldingsfrist 4 uker før. Legg dere i 
trening, folkens! 

Brukshundgruppen 
v/Tone Hagerup

RESULTATER NBF- PRØVE 28. APRIL
Tekst og foto Tone Hagerup

Klasse D Poeng Godkjent Opprykk
Tarriq’s Olle 518,5 X

Klasse C
Extraction Arya 567,5 X X
Mi-Jos Nano 485,5 X

Deltakerne og dommer, f.v Siv Jøssang Shields med Mi-Jos Nano, dommer Alf Skaar, Kari 
Lillesund med Extraction Arya og Grethe Olsen med Tarriq’s Olle
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Kari Lillesund med Extraction Arya i klasse C jobber i terrenget med dommer Alf  Skaar. Det resulterte i 
opprykk til klasse B
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Dommerne hos Bruksgruppen blir alltid personlig ivaretatt. Her dommer Alf Skaar med dommergave.
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NBF- prøve Spor klasse 
C Vinner med opprykk 
til B, Kari Lillesund og 
Extraction Arya

Fra NBF sporprøve, 
vinner klasse D Grethe 
Olsen og Tarriq’s Olle
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Hundesalong med kjærlig stell, erfaren  rådgivning, salg 
av kvalitetsprodukter og  hundehotell etter avtale  

Ring meg gjerne på mobil 412 65 446 for nærmere 
informasjon eller avtale

Jannike Lassen
Zjakkmatts Hundesalong og Kennel AS

Bergens Selskaps og 
Brukshundklubb

ønsker velkommen 
til utstilling, 

juniorhandling, 
lydighetsprøver og 

valpeshow

Bønes Racketsenter, 
Bønes

Lørdag 28. og søndag 
29. september 2019 
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    Spesialist i problematferd hos hunder og katter               
 

Er din hund eller katt redd eller har aggresjonsproblemer, eller 
andre adferds- og lydighetsvansker, kan vi hjelpe deg. 

 
Vi tilbyr individuelle konsultasjons- og treningstimer på 

treningsbanen, i våre lokaler på Myrbø Dyresenter eller på 
hjemmebesøk. 

 
Animal Therapy samarbeider tett med veterinærer hos Myrbø 

Dyreklinikk. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ta kontakt for en uforpliktende prat for å finne ut hvordan vi kan 
hjelpe akkurat deg og din hund eller katt. 

 
Animal Therapy: 

 
Mob: 45883919 

 
post@animaltherapy.no 

 
Les mer om våre tjenester her: www.animaltherapy.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-mail, 
adresse  og telefonnummer til:

KOBBELET - BSBK
Boks 6 Sandsli, 5861 BERGEN, 

ePost: kobbelet@bsbk.no

BEARDED COLLIE
 T-BOB
 Merete Løbrot Nydal
 merete@nydal.eu
 Kalandsneset 14, 5229 KALANDSEIDET
 TLF.: 413 67 722

 WEST MEADOW
 Olav Henrik Vik
 olavvik@broadpark.no
 Skipanesv 138, 5259 HJELLESTAD
 TLF.: 913 49 086
 
BICHON FRISÉ
ZOJOMA
 Jorunn Gjøen
 kennel.zojoma@gmail.com
 Gjøn, 5640 EIKELANDSOSEN
 Tlf: 926 84 778
 
BICHON HAVANAIS 
 XUXA
 Siren Næs
 siren@xuxa.no
 Bendixensvei 22, 5063 BERGEN
 Tlf.: 905 88 781 
 
BORDER TERRIER
 HØYSÆTLIA
 Anita Høysæter 
 anita@jaktborder.no
 Steinestøveien 94, 5131 NYBORG
 Tlf: 924 62 401

BULLMASTIFF
 Lill og Malvin Solberg 
 malvinsolberg@gmail.com 
 Grimseiddalen 90, 5239 RÅDAL 
 Tlf: 904 15 915 

COLLIE LANGHÅRET
 DIGNITY COLLIES
 Astri Hedenstad 
 dignitycollies@hotmail.com  
 Saghaugen 31, 5707 EVANGER 
 Tlf.: 971 71 587

 MIDTUNSTIEN
 Helga Dahle 
 b-dah3@online.no
 Midtunbrekka 18 A, 5224 NESTTUN
 Tlf.: 905 62 786

 VARIO
 Marianne Kalvenes
 m.kalvenes@sencewave.com
 Tunesveien 126, 5264 GARNES
 Tlf.: 994 66 276

 VESTTUN
 Turid og Torbjørn Hitland
 torb-hi@online.no
 Espelandsveien 178, 5258 BLOMSTERDALEN
 Tlf.: 993 15 426

DACHSHUND LANGHÅR
 PETLAN
 Connie Petterson
 connie.e.petterson@gmail.com
 Foldnesvegen 220, 5353 STRAUME
 Tlf.: 468 48 550
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DOBERMAN
 UNIQUESTAR
 Alf Skaar og Siri Ann Farestvedt
 uniquestardob@gmail.com
 Grønnestølsveien 33, 5073 BERGEN
 Tlf.: 412 16 225

DVERGSCHNAUZER SORT/SILVER
 HJELLEUREN’S
 Elsebeth Ellingsen 
 elsebeth.ellingsen@online.no
 Hjelleveien 62 A, 5200 OS 
 Tlf: 976 52 766

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 

FRANSK BULLDOG 
 BULLBAZAR
 Nina Holtar
 nholtar@icloud.com
 Flaktveitgeila 8 B, 5135 FLAKTVEIT
 Tlf.: 928 44 768  
 
TESSMIRA
 Kirsten Stensund 
 post@tessmira.com
 Vallalia 44, 5227 NESTTUN
 Tlf: 55 10 43 43
 
GOLDEN RETRIEVER 
 SEKRET-GARDEN
 Laila Bratland 
 secret-g@online.no
 Postboks 247 Nesttun, 5853 BERGEN
 Tlf.: 913 07 070
 
 VESTAFJELL
 Laila Miljeteig Otterstad
 lai-ott@online.no
 Austteigane 7, 5243 FANA
 Tlf.: 932 46 009

GRAND DANOIS
 VESTLED
 Jorunn Mykland
 joru-mi@online.no
 Rognelia 24 D, 4622 KRISTIANSAND
 Tlf.: 918 48 495

GRIFFON
 DARBERG
 Britt Darlington
 britt-dar@hotmail.com
 Sæterveien 19 B, 5236 RÅDAL
 Tlf.: 992 47 109

 GROSSERHEIMEN
 Anne Hagebø
 annehagebo58@gmail.com
 Litleåsveien 100, 5132 NYBORG
 Tlf.: 413 24 442

 MAAHANJOS
 Monica J. Johansen 
 monicajohansen48@gmail.com
 Hesjakollen 65, 5142 FYLLINGSDALEN  
 Tlf.: 911 48 017

GROENENDAEL
 ASKVIÓR
 Vigdis og Nils Johannessen
 vj@graceland.nu
 Åslia 6, 5306 ERDAL
 Tlf.: 942 96 536
 
 NADJARAH
 Linda Kristensen og Ronny Eliassen 
 lindae@bkkfiber.no
 Tertnesveien 130, 5114 TERTNES
 Tlf.: 473 47 487
 
IRSK ULVEHUND
 BALLYGRAN
 Anne Mette Mikkelsen
 wolfhound@ballygran.com
 Mons Slettens veg 21, 5265 YTRE ARNA
 Tlf.: 920 22 386
   
LABRADOR RETRIEVER
 CIBORIA
 Ina Bilberg og Freddy Bjørndal
 as-iren@online.no
 Kollen 94, 5632 OMASTRAND
 Tlf: 413 20 893

 GULLSTEINEN
 Elin Dahl
 elin@gullsteinen.net
 Rekdalsveien 47, 5151 STRAUMSGREND
 Tlf.: 414 05 417

 SURPRISING’S
 Eva W Mjelde og Anne Mjelde Myhr
          ew.mjelde@gmail.com
 Tyriveien 40, 5104 EIDSVÅG I ÅSANE 
 Tlf: 930 64 786 

LEONBERGER
 WEST LEOPAWS
 Irmelin Lefdal
 kennel@westleopaws.com
 Skjærgardsvegen 1124, 5363 ÅGOTNES 
 Tlf.: 950 02 881

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



30    Kobbelet 2-2019

MOPS
 FELIZETI
 Mona J. Paulsen
 Øvre Kleppeveien 53, 5300 KLEPPESTØ
 monaj.paulsen@gmail.com
 Tlf.: 936 71 589

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

 TESSMIRA
 Kirsten Stensund 
 post@tessmira.com
 Vallalia 44, 5227 NESTTUN
 Tlf: 55 10 43 43
 
NORSK LUNDEHUND
 BANDWAGON
 Torbjørg (Lille) Wagtskjold
 lille@kennelbandwagon.no
 Lyshovden 128, 5148 FYLLINGDALEN
 Tlf.: 909 74 408

POMERANIAN
 POM-CLASSIC
 Eva og Stephan McQuiston
 beforthm@online.no
 Tobrotet 45, 5355 KNARREVIK
 Tlf.: 958 69 728

 VESTVARDEN
 Karen Vetaas & Helge Aasmul
 kennel@vestvarden.com
 Storevarden 58, 5350 BRATTHOLMEN
 Tlf.: 56 33 13 95

RIESENSCHNAUZER
 LA-POT-ARJA
 Wenche Berntsen
 kjebe4@online.no 
 Mabbursvegen 13, 5353 STRAUME
 Tlf.: 56 33 00 41
 
SANKT BERNHARDSHUND 
 SAINT WEST
 Katarina Elin Helland Andersen
 katta_anne@hotmail.com
 Gamle Skulevegen 110, 5310 HAUGLANDSHELLA
 Tlf.: 980 58 157

SCHÄFERHUND
 RUSTØLS
 Tom Stølen 
 tom_stolen@hotmail.com
 Florvågvegen 128, 5305 FLORVÅG 
 Tlf 924 77 788 

 

 VESTVARDEN
 Karen Vetaas & Helge Aasmul
 kennel@vestvarden.com
 Storevarden 58, 5350 BRATTHOLMEN
 Tlf.: 56 33 13 95

 YLVAGÅRDEN
 Anne Karin Daae
 akdaae@online.no
 Nipedalsstien 34, 5164 LAKSEVÅG
 Tlf.: 408 90 057

SEALYHAM TERRIER
 SEALY WEST
 Vivi Waag
 vivi@sealywest.net
 Postboks 6 Sandsli, 5861 BERGEN
 Tlf.: 986 39 600

SHETLAND SHEEPDOG
 ASKVIÓR
 Vigdis og Nils Johannessen
 vj@graceland.nu
 Åslia 6, 5306 ERDAL
 Tlf.: 942 96 436
 
SHIBA
 ENERHAUGEN
 Jorunn Kvalheim og Christen Lang
 chr-lan@online.no
  Sandviksveien 173, 5035 BERGEN
 Tlf.: 909 81 295 / 909 68 848
 
SHIBATROLL 
 Gullborg og Eirik Knudsen og Birte Blomli 
 info@shibatroll.com 
 Østre Hopsvei 16, 5232 PARADIS 
 Tlf.: 928 59 411 

SKOTSK HJORTEHUND
 ST.FINNIAN
 Ane Lid Lerheim
 ane@lerheim.no 
 Troldhaugveien 31, 5232 PARADIS
 Tlf.: 920 40 986

SPANSK VANNHUND
 FERRYLAND
 Irene og Jonny Donné
 irene@ferryland.no
 Hamreveien 65, 5229 KALANDSEIDET
 Tlf.: 55 12 66 99
  
ZOJOMA
 Jorunn Gjøen
 kennel.zojoma@gmail.com
 Gjøn, 5640 EIKELANDSOSEN
 Tlf: 926 84 778
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BSBK 
holder  kurs
- Mange raser er representert 
- Utstillings-, atferds- og 
 brukshund-disipliner

Bergens Selskaps- og Brukshundklubb er 
en klubb for  oppdrettere, hundeeiere og 
hundeinteresserte i  Bergensdistriktet

STAFFORDSHIRE BULL TERRIER
 BULLBAZAR
 Nina Holtar
 nholtar@icloud.com
 Flaktveitgeila 8 B, 5135 FLAKTVEIT
 Tlf.: 928 44 768 

TERVUEREN
 NADJARAH
 Linda Kristensen og Ronny Eliassen 
 lindae@bkkfiber.no
 Tertnesveien 130, 5114 TERTNES
 Tlf.: 473 47 487

TOY PUDDEL  (SORT)
 FELIZETI
 Mona J. Paulsen
 Øvre Kleppeveien 53, 5300 KLEPPESTØ
 monaj.paulsen@gmail.com
 Tlf.: 936 71 589

 POM-CLASSIC
 Eva og Stephan McQuiston
 beforthm@online.no
 Tobrotet 45, 5355 KNARREVIK
 Tlf.: 958 69 728

WHIPPET
 BALLYGRAN
 Anne Mette Mikkelsen
 wolfhound@ballygran.com
 Mons Slettens veg 21, 5265 YTRE ARNA
 Tlf.: 920 22 386
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AKTIV HUND
Har det oppstått utfordringer i hundeholdet som du synes er vanskelig å 

håndtere? 
Har du en hund som: 

• bjeffer, vokter
• er usikker og redd
• drar i båndet, ikke kan gå pent og rolig forbi andre hunder på tur
• utagerer mot mennesker og/eller dyr?

Ønsker du forandring, og en bedre relasjon mellom deg og hunden? 
Vi hjelper deg på veien mot å bli en tryggere og mer rettferdig hundeeier. 

Med 20 års erfaring har vi den kunnskapen og kompetansen som skal til for at du 
skal nå dine mål. 

Besøk vår hjemmeside www.aktivhund.no om du ønsker å lese mer. 
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Medlemmer på BSBK-kurs. Foto Grethe Olsen

Nye medlemmer
 

 

LAILA MILJETEIG OTTERSTAD 5243 FANA 
ALF HALS 5353 STRAUME 
BENEDIKTE BERGE 5244 FANA 
BENTE-HELEN SCHEI 5151 STRAUMSGREND 
RIKKE Ø. PEDERSEN 5259 HJELLESTAD 
CATHRINE LIESTØL 5089 BERGEN 
HEGE LUNDE 1387 ASKER 
GEIR ATLE FORLAND 5379 STEINSLAND 
TERJE ABRAHAMSEN 5152 BØNES 
TOINI STENBERG 5231 PARADIS 
JANNE ASPHAUG 5258 BLOMSTERDALEN 
PETTER HAUKAAS DYNGELAND 5222 NESTTUN 
JOHANNE NYGÅRD 5058 BERGEN 
MALIN KNUTSEN ESPELAND 5212 SØFTELAND 
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HOVEDSTYRET 2019 Fast tel. / Mobil tel. 

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

Lill Betty Solberg. 
Egil Andreassen 
Edgar Waag 
Jon Wagtskjold 
Malvin Solberg 
Anne Mette Mikkelsen 
Tone Hagerup 

904 15 915 
  911 75 105 

55 22 92 00 / 922 44 500 
908 61 265 
950 49 041 
920 22 386 
906 79 735 

 BRUKSHUNDGRUPPEN 2019 

Gruppeleder: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 

Tone Hagerup 
Grethe Olsen 
Anne Leivestad 
Rune Helle 

906 79 735 
905 66 356 
950 57 739 
958 36 631 

UTSTILLINGSGRUPPEN 2019 

Gruppeleder: 
Møtesekretær:  
Dommeransvarlig:     
Medlem:   
Medlem:       

Anne Mette Mikkelsen 
Cecilie Schleer 
Siren Næs 
Katarina Andersen 
Kirsten Stensund 

920 22 386 
  55 91 36 55 / 472 71 549 

55 28 19 83 / 905 88 781 
480 58 157 
412 49 151 

REVISJON 2020 

Medlem: 
Medlem: 
Varamedlem: 

Connie Petterson 
Bodil Silseth 
Olav Henrik Vik 

900 77 065 
55 18 10 24 /995 65  072 
55 99 09 46 / 913 49 086 

VALGKOMITÉ 2020 

Leder: 
Medlem: 
Medlem: 
Varamedlem: 

Vidar Straumøy 
Marianne Kalvenes 
Anne Karin Daae 
Vigdis Johannessen 

403 09 424 
994 66 276 

 450 01 084 
484 90 236 

KOBBELET 2019 

Redaktør: Jon Wagtskjold 908 61 265 

Medlemskontingent BSBK 2019 BSBKs bankforbindelse 

Medlem                 kr. 440,- 
Familiemedlem    kr.   50,- 

BSBKs driftskonto: 
Brukshundgruppen: 

9521 66 45740 
9521 66 45627 

Obs: Medlemskontingent kan kun betales ved tilsendt krav fra  
Norsk Kennel Klub, eller betales via «Min side» på www.nkk.no 

BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB 
POSTBOKS 6 - SANDSLI 5861 BERGEN – Tel: 922 44 500 

http://www.bsbk.no    e-post: post@bsbk.no 
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www.buddy.noFølg 
oss på

Vi har alt du trenger til hunden din!
Kvalitetsfór, fórskåler, senger, bur,
bånd, seler, refleksvester, dekken,
leker, godteri og godbitholdere,
bøker, børster, shampo med mer.

Trenger du råd og veiledning
hjelper vi deg gjerne.

Velg en Buddy butikk når du 
skal handle til hunden din!

Buddy Arken Buddy Askøy Buddy Vestkanten 
Åsane Storsenter Askøy Senter Vestkanten Senter 
Tlf. 55 18 84 80 Tlf. 55 01 65 79 Tlf. 55 93 10 40 



RETURADRESSE:
BSBK
Postboks 6 Sandsli, 5861 Bergen

Fjellanger	Hundesenter	

HUNDEPENSJONAT	 	HUNDESKOLE	 DOG-POINTS	

La	oss	passe	hunden	din!	
Profesjonelt	personell	og	moderne	
lokaler.	Hundesalong	og	tilbud	om	
en	rekke	andre	servicetilbud.	

«Våre	beste	kunder	betaler	ikke	
hele	regningen».	De	er	
medlemmer	hos	Fjellanger	
Hundesenter.	

	Prøv	Oss	
	Våre	«valpefester»	er	et	gratis	
	tilbud	til	alle	våre	nye	kunder			
	som	begynner	på	valpekurs.	

	Fokus	på	utvikling	av	valper,		
	med	mulighet	for	trening	innen	
	agility,	smeller,	mfl.	

Norges	første	
lojalitetsprogram	for	
hundeeiere	

Info/påmelding:	
Tlf:	563	002	79	
E-post:	post@fjellanger.net

www.fjellanger.net	-	Tlf.	563	002	79	


