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Vi mottar gjerne stoff for publisering i bladet. Mottatt stoff publiseres i
samsvar med tidsfristene for levering
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leveres som PC-filer eller på papirformat til redaksjonens epostadresse eller til vår postadresse. Digitalbilder
må leveres i høy oppløsning. Send oss
bildene i stor størrelse!

Vi står foran høstens BSBK-utstilling
i Bergen Racketcenter på Bønes, og
redaktøren tenkte at det kunne være
bra med litt ustillingsstoff. Vi er
heldig å ha Christen Lang sin lange
dommererfaring med oss, samtidig
som NKK etterhvert har laget mye
bra stoff om temaet som vi kan benytte oss av. Les mer inne i bladet.

Redaktør: Jon Wagtskjold

Bildet er fra vår årlige "Åpen Dag"
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e-Post: kobbelet@bsbk.org
Utgave

- 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

02.01.12

Uke 04/12

3-12

20.08.12

Uke 38/12

2-12
4-12

Mandag ti Lørdag
l fredag

55 24 00 98

10-14
10-19

Mandag til
fredag Lørdag
Søndag

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

-2-

17-19
10-20
10-19

14.05.12
15.10.12

Uke 24/12
Uke 46/12

Annonsepriser Kobbelet

Helside

1/2 side
1/4 side

Svart/hvit

Farge

Kr 250,-

Kr 350,-

BSBK medlemmer
Kr 150,Kr 100,-

Det er bare å velge og vrake i gode
tilbud!

Utgivelse

1-12

Klinikkens tjenester kan også utføres under opphold på pensjonatet !

55 24 21 44

Frist for
innlegg

Samtidig presenterer Brukshundgruppen vår et fyldig program med
kursing og konkurranser utover
høsten.

Red.
Forsidebildet denne gangen er tatt på et noe så eksotisk sted som Værøy i Lofoten, hvor beagletispen
Liflaats Rabbagast Shakira (Kira) fikk løpe fritt i
fjell og fjære i mange timer.
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BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

Kjære medlemmer!
Håper dere har hatt en fin sommer, været til tross!
Men hundefolk er et sporty folkeslag, som ikke er
redde for å gå ut med sine firbente i all slags vær
og vind.

En lørdag for noen uker siden, da en gjeng fra
brukshundgruppen var i skogen og trente rundering, falt det ekstremt mye regn i løpet av et par
timer. Deltakerne ble etter hvert ganske våte, selv
om de var godt kledd for regnværet. Men da det
egentlig var tid for å gå hjem, sa de som så: ”nei,
nå er vi så klissvåte at vi kan like godt holde på en
stund til”, og så fortsatte de å trene en time til. Det
er ikke alle forunt å ha en slik innstilling til hundetrening i vestlandsværet!
Høstens kurser er godt i gang, og så er det
utstillingen på Bønes som står for tur helgen 29.
og 30. september. Ta turen innom og se på alle
de flotte hunderasene som er representert blant
utstillerne, om du ikke selv har meldt på og skal
stille ut. Hvilke dager de forskjellige rasene går,
kan du se på neste sides oppslag om utstillingen.
Så er det igjen på tide å minne om refleks både
til hunden og deg selv. Husk at vi ikke alltid er så
godt synlige i mørke, våte høstkvelder.
Vi sees på Bønes!

Vennlig hilsen
Lille Wagtskjold
Leder
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Bergens Selskaps- og Brukshundklubb
ønsker velkommen til

UTSTILLING, LYDIGHET OG VALPESHOW
BERGEN RACKETSENTER, BØNES 29. og 30. SEPT. 2012.
Lørdag 29/9:
Gruppe 1: Alle unntatt border collie.
Australian shepherd, briard, welsh corgies, Bouvier des flandres, Schaferhund. Shetland sheepdog. Bearded
collie, belgiske fårehunder, collie, hvit gjeterhund, portugisisk gjeterhund, pyr. gjeterhund, old. eng.
sheepdog, puli, schipperke + øvrige.
Gruppe 2: Alle. Berner sennenhund, dobermann, grand danois, leonberger, pyreneerhund, riesenschnauzer,
øvrige sennenhunder. Rottweiler, schnauzer. Dansk-sevens gårdshund, dvergschnauzere. Affenpinscher,
boxer, dvergpinscher, pinscher. Bordeaux dogge, bullmastiff, engelsk bulldog, engelsk mastiff, hovawart,
landseer, newfoundlandshund, shar pei, st. bernhardshund + øvrige.
Gruppe 6: Alle unntatt harehunder. Basset-rasene. Dalmatiner. Rhodesian ridgeback + øvrige.
Gruppe 7: Bracco italiano, italiensk spinone, stabyhoun, + RUR.
Gruppe 8: Alle. Golden retriever: Chesapeake bay-, curly coated-, Flat-coated-, Labrador-, ns duck tolling
retriever. Kooikerhund, lagotto romagnolo. Spaniels. Portugisisk vannhund. Spansk vannhund + øvrige: .
Gruppe 10: Alle.
Lydighet kl. I, II, III og Elite.
Beste avls- og oppdrettergruppe.
Beste Veteran
Søndag 30/09:
Gruppe 3: Alle: Airedale, am. staffordshire, bedlington, border, brasiliansk, bull, engelsk toy, fox glatthår,
fox ruhår, irish soft coated wheaten, irsk, jack russell, japansk, kerry blue, lakeland, manchester, miniatyr
bull, parson russell, staffordshire bull, tysk jakt, welsh. Australsk, cairn, cesky, dandie dinmont, irish glen of
imaal, norfolk, norwich, skotsk, skye, sealyham, silky, west highland white, Yorkshire + øvrige.
Gruppe 5: Alle unntatt: jagende spisshunder, finsk- og norrbotten spets. Akita, american akita, jap.
spisshund, mexikansk nakenhund, mittelspetz. Alaskan malamute, basenji, chow chow, eurasier, keeshond,
samojed. Pomeranian, shiba, Kleinspitz. Grønlandshund, faraohund, finsk lapphund, islandsk fårehund,
norsk buhund, norsk lundehund, podenco-rasene, siberian husky, västgøtaspets + øvrige.
Gruppe 9: Alle. Chinese crested, cav. king charles spaniel, king charles spaniel, papillon, phalene, tibetansk
terrier. Boston terrier, fransk bulldog, mops. Chihuahua. Griffons, petit brabancon. Pudler. Bichon frisé,
bichon havanais, bolognese, cotton de tulear, japanese chin, løwchen, malteser, pekingeser, Russian toy
terrier, tibetansk spaniel. Lhasa apso, shih tzu, tsjekkisk rottehund + øvrige.
Beste avls- og oppdrettergruppe
Beste Valp In Show: Arne Foss.
Beste veteran
BEST IN SHOW

Valpeshow: Det blir også arrangert valpeshow for alle raser. Det blir to klasser: 4-6 mnd. og 6-9 mnd.
Disse lokale raseklubber har også utstilling i Bergen denne helgen og det er dobbelutstilling for
Belgierklubben, Collieklubben, Miniatyrhundklubben, Retrieverklubben, Spanielklubben og
Terrierklubben.
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GODE RESULTATER FRA NM FOR SCHÄFERHUND

Belønning

Nyhet

Educ
Et perfekt tilskudd som gjør det
mulig å kombinere opplæring
og sunn ernæring

NØKKELPUNKTER:
• Valper over 2 måneder og voksne hunder
• Mindre enn 3 kcal per tilskudd
• Vitaminkompleks
• Optimal smakelighet og fordøyelsessikkerhet

GODT Å VITE: EDUC = mindre enn 3 kcal per enhet!

Bergenseren og Fanamannen Jan Roald Fenne og Schäferhunden Yxo av
Waltzygården, nå bosatt på Tynset på Hedemarken, har vært med på to
NM for Schäferhunder i sommer.

NM i Shüts og SL 3 i Trondheim helgen 17-18-19 august der de tok
bronse, og NM for Brukshunder på Sølenstuen i Engerdal kommune 2425-26 august, der de tok gull i RSP 1 som er Sporsøk, Feltsøk og Lydighetsprogramet i det internasjonale prøveprogrammet RIK.
Jan har vært aktiv i Norsk Schäferhund Klubb avd. Bergen siden 1991 og
har hatt mange tillitsverv der og har også vært aktiv i Bergens Selskapsog Brukshundklubb (BSBK). Jan har vandrepokalen fra avd. Bergen i
Spor. Han har oppnådd årets Lydighetshund og Brukshund flere ganger
i avd. Bergen. Jan og schäferhunden Max av Coronjas, født på Landås, ble
i 1996 Lydighetschampion.

For 3 år siden tok Fenne skrittet og flyttet over fjellet til Tynset der han
har en søster med stor familie og fikk seg jobb i nevøens firma. Fenne er
aktivt med i Schäferhundklubben i Nord-Østerdalen, som han var med
å stifte for 3 år siden. Klubben har omlag 20 medlemmer og har egen
treningsbane og klubbhus. Jan og Yxo trener 3 til 4 ganger i uken. ”Terrenget her oppe er perfekt til å trene spor, rundering og felt. Jeg er fascinert
av Schäferhunden, det er en meget allsidig hund, og det er fantastisk å se
en hund som bruker sansene sine”, sier Jan.

BSBK GRATULERER JAN OG YXO MED DE GODE RESULTATENE,
OG ØNSKER LYKKE TIL VIDERE!

-6www.royalcanin.no
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Noen betraktninger om
bedømmelse
Av Christen Lang

komme til samme konklusjon. Andre anatomiske trekk er ikke
alltid like lett å stadfeste, men de fleste av de trekk vi legger
vekt på ved bedømmelse av hund kan stadfestes.
Hvorfor er det da så stor forskjell i bedømmelsen, og hvorfor
har mange oppdrettere (og vanlige hundeiere) så vanskelig
for å se feil hos egne hunder?

I det siste tilfelle er det to problem. Det ene er at oppdretteren
mangler kunnskap og ikke klarer å se forskjell på en god
vinkel og en steil vinkel. Dette problemet kan det gjøres noe
med. Oppdretteren kan tilegne seg denne kunnskapen. NKKs
anatomikurs kan anbefales.
Det andre problemet er mye vanskeligere, fordi det handler
om å ville se!

Hunden er dårlig vinklet, men oppdretteren klarer ikke å
være objektiv og se feilen. Han mener hunden hans er feilfri
og blir forbannet på dommeren (eller andre) som påpeker
feilen.

Har du tenkt på hvordan hunden din er bygget?

Alle dyr (og mennesker) er bygget opp av celler, og i cellen
ligger oppskriften på hvordan et individ skal bli. Det meste er
fastlagt. f.eks. skjelettet. Mens musklene til en viss grad kan
bygges ved trening. Derfor kan utseende variere noe,
men ikke i betydelig grad. Arv bestemmer det meste.
Bygningen, hvordan hunden vil se ut er altså forut
bestemt i det egget blir befruktet.

En rasehund er et menneskeskapt produkt. Det vil si
at det er oppdretteren som har overtatt for naturen.
Oppdretteren har bestemt hvilke to foreldre som skal bli
opphav til hunden.

Christen Lang er en
svært erfaren oppdretter og dommer

Når det gjelder vurderingen (bedømmelsen) av
produktet er det en del sannheter som ikke kan
diskuteres. F.eks. bakbensvinkler. De er fastlagt og kan
ikke påvirkes eller forandres i løpet av hundens levetid.
En hund som har en steil bakbensvinkel vil ha dette
hele livet fra den er valp til den dør. En oppdretter med
kjennskap til anatomi, eller en dommer (som man må
forvente har dette) vil derfor, om de observerer riktig
-8-

I stedet for å bli glad for å bli gjort oppmerksom på feilen. Da
har han nemlig to muligheter, enten ikke å avle på hunden,
hvis feilen er alvorlig, eller å finne en partner til hunden
som kan kompensere for feilen. I dette tilfelle en hund med
korrekte vinkler.

Det siste problemet kalles å være kennelblind og er dessverre
ganske utbredt.

Når en dommer premierer en hund med en feil
er det sjelden fordi han mangler kunnskap om
anatomi. En dommer må vurdere fortrinn og feil.
Heldigvis har alle hunder noe feil, hvis ikke ville
det være umulig å skille dem. Hvis to hunder
begge var feilfri, hvem skulle da vinne? Den
hunden dommeren setter opp er den hunden
han mener kommer mest opp mot idealet i rasen
som er uttrykt i rasestandarden.
Hvorfor har vi da en rekke hunder som blir høyt
premiert selv om de ikke er opp mot idealet i
rasen? Det skyldes (dessverre!) at dommeren
ikke har god nok kunnskap om rasen og hva som
er viktig å vektlegge hos akkurat denne rasen.
Det finnes over 400 forskjellige hunderaser og
det er vanskelig for en dommer å ha grundig
kjennskap til alle raser.
Dertil kommer det at det i enkelte raser
-9-

er stor uenighet om hvordan rasen skal se ut. Ta f. eks.
enkelte jakthund raser som er oppdelt i en jakttype og en
utstillingstype. Her kan det være snakk om store forskjeller i
eksteriøret, slik at det egentlig er snakk om to raser.

Det finnes ingen evig sannhet innen hundesport som bare
noe har monopol på. Her er det snakk om forskjellige
oppfatninger og tolkninger av standarden. Men som tidligere
nevnt finnes det noen sannheter som ikke kan diskuteres. Det
vil si at enten er hunden godt vinklet eller så er den det ikke.
Det er noe som er fastlagt i henhold til hundens anatomi.
Hvis dommeren skriver på kritikken at hunden er for lite
viklet/steil bak så er den det. Eller så tar dommeren feil
(ingen dommere er ufeilbarlige). Hos noen raser står det
i standarden at hunden skal være moderat vinklet bak.
Hos andre raser står det at de skal være godt vinklet bak.
Standarden er jo oppskriften på rasen og er laget ut fra hver
enkelt rases bruk.

En hund som er korrekt vinklet
ut fra sin egen standard, vil om
den blir bedømt ut fra en annen
rases standard, kanskje ikke være
tilstrekkelig godt vinklet.

Men vinkelen vil være den samme.
Det er hundens anatomi som
avgjør dette.
Den er genetisk og en hund som
har dårlige bakbensvikler kan føre
disse videre til sitt avkom.
Når det gjelder dommere, er det
to ting som er viktig. Det ene er
at det er dommerens eget ansvar
å tilegne seg tilstrekkelig god
kunnskap om rasen.

Han må kunne rasestandarden.
Det er bare rasestandarden han
har å forholde seg til når han skal
bestemme premiering og plassering. Han kan ikke, etter eget
forgodt befinnende legge til eller trekke noe fra i standarden
når han dømmer.

Men han har mulighet for å vektlegge detaljer i standarden ut
fra hvor viktig han anser disse for å være.
Han kan vurdere om en hund med en feil, som f.eks. lite
vinkler bak, allikevel kan ha andre gode kvaliteter som kan
- 10 -

forsvare at denne hunden kan få en god premiering.

Men en hund med en for rasen viktig detaljfeil skal ikke ha en
Exellent eller CK.
Det raseklubben kan gjøre for å hjelpe dommeren er på beste
måte er å oppdatere og informere ham. Dette kan gjøres på
flere måter.

NKK har bedt om at alle raseklubber utarbeider
rasekompendier med utfyllende kommentarer og fotografier/
tegninger. Dette er til stor hjelp for forståelsen av rasen for
både dommere og oppdrettere.
Ett annet tiltak er at raseklubben inviterer til
dommerkonferanser der rasen blir presentert med levende
hunder og der rasekompendiet blir gjennomgått og der det
blir åpnet for diskusjon om rasen slik at dommerne kan stille
spørsmål om det de er usikker på.

Slike konferanser må arrangeres med jevne mellomrom da
det jo stadig kommer til nye dommere, og «gamle» dommere
vil jo alltid ha utbytte av å oppdatere seg. Klubben kan her
gjøre dommerne oppmerksom på problemer i rasen som den
ønsker at dommeren skal legge vekt på i sin bedømmelse.

Alle syntes at de har den fineste hunden og vil at nettopp
deres hund skal vinne. Men er det slik at alle hunder kan/skal
vinne uansett kvalitet?
Nei! Det er ikke til rasens beste. Man må kunne klare å se
- 11 -

at «verdens fineste hund» ikke
nødvendigvis er rasens beste
individ.

Alle hunder er fine, men ikke alle
hunder er av korrekt rasetype. Er
det virkelig Ok å vinne bare for å
vinne når man vet at hunden ikke
er verd det? Hva er premien da
egentlig verd? Og ikke minst hvilken
respekt får vi for en dommer som
setter opp en hund som ikke har de
for rasen typiske kvaliteter?

Det finnes to typer hundefolk. Det er
de som er seriøst interessert i rasen.
Og som ikke bryr seg om hvem
som har oppdrettet hunden eller
som eier den så lenge hunden er av
korrekt type. Disse kan glede seg over å se en fin hund vinne
uansett om de liker eieren eller ikke!
Så finnes det noen som bare er opptatt av å vinne, uansett
kvaliteten på hunden.

Hundeutstillinger har flere formål. Det viktigste er at vi skal
ha det hyggelig sammen med andre som har samme interesse
for hund og hundesport som oss.
Da må både dommeren, ringpersonalet og utstillerne bidra til
å få til et godt miljø rundt ringen.
Å stille ut er en frivillig sak. Da må vi godta dommerens
bedømming av hunden. Man må ikke la en eventuell
frustrasjon over at ens egen hund ikke vant gå ut over
medutstillere! De har jo bare stilt ut hunden sin, det er
dommeren som bestemmer hvilke hunder som vinner.

Resultatet av bedømmingen forteller om dommeren mener
at oppdretteren har lykkes i å sette sammen foreldrene til
hunden. Den bedømmes som et resultat av sine foreldre.
(Bortsett fra i avlsklasse der hunden bedømmes ut fra
kvaliteten på de 4 avkommene som den har produsert)

Det er klart at konkurransemomentet også er viktig på
en hundeutstilling, men det å vinne må aldri overskygge
viktigheten av at den hunden man vinner med er av korrekt
type.
Å vinne i seg selv må aldri være det viktigste.

Vi må ha plass for alle i denne sporten, men det skader ikke å
tenke litt igjennom hva vi driver med. Dette gjelder for både
dommere, oppdrettere og vanlige hundeiere/utstillere.
- 12 -

ENDELIG!
Valper født på Kennel Ferryland
6 august ble det født Newoundlandsvalper, 4 hanner og 1 tispe, alle sorte.
Dette er en kombinasjon vi har gjort
før som ga sunne og eksteriørt vakre
hunder.
Fra det tidligere kullet beholdt vi N CH
Ferrylands Touch and Go. BIS vinner
og p.d.d mestvinnende tispe i Norge.
Foreldrene er: N CH Black To Twillin Gate Baltic Bear og Ferrylands
Rosemary.

Newfoundlandshund

7 august kom vårt første kull
med Spansk Vannhund,
3 hanner og 4 tisper. Brun
og brun/hvit. 5 av valpene er
stumphale.
Foreldredyrene er begge importer. Fra Spania N S CH Kitemorales De Ubriqe, fra Belgia
My Big Dream Jingelbell.
Spansk Vannhund

Valpene er leveringsklare uke 40

Irene & Johnny Donnè
Hamreveien 65
N-5229 Kalandseid - Norway
www.ferryland.no
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Din hund skal stilles ut
Fra NKKs hefte “Ny i ringen”

hvor den kan slappe av før dere skal i ringen. Det skal være
trygt og behagelig å vente i buret, så hunden må være vant
til dette! Hunder vises som regel i utstillingsbånd, skaff deg
et som passer til hundens pelsfarge og ikke virker forstyrrende.

Du selv kan trenge en campingstol, det kan gå flere timer før
dere er hjemme igjen. Utstillingshallene har som regel en
kafeteria hvor du kan kjøpe forfriskninger til deg selv. Ofte
kan det være smart å ha kontanter til betaling av både kaffe,
katalogen og parkeringsavgiften.
Du ankommer utstillingen Forhåpentligvis har du beregnet
rikelig tid, slik at du har god tid til parkering samt tid til å
finne frem til den riktige utstillingsringen. Både hunden og
du selv trenger også tid til å roe dere litt ned i de nye omgivelsene før dere skal inn i ringen.

Påmeldingsfristen til en utstilling går vanligvis ut fire uker før
utstillingsdato. Både påmeldingsskjema og påmeldingsavgift
skal da være sendt til den klubb som arrangerer utstillingen
(som regel poststemplet senest på fristdatoen). Til NKKutstillinger kan du melde på elektronisk.

Rundt en uke før utstillingsdato vil du motta hundens deltakernummer (som også er hundens nummer i utstillingskatalogen) fra utstillingsarrangøren. Du mottar også et brev om
hvor utstillingsplassen er, veibeskrivelse, hvor mange hunder
som deltar av de enkelte raser, samt oppmøtetid for din rase.
Oppmøtetid er den tiden du må overholde, det er den tiden du
skal være klar ved ringen til å bli bedømt. Bedømmelsen kan
ikke starte før forhåndsannonsert oppmøtetid, men det kan
også hende at du må vente litt ekstra. Så vær klar over dette.
Oppmøtetid er orienterende, ikke eksakt.
Til utstillingen tar du med Hundens vaksinasjonsattest, vann,
vannkopp, samt hundens kam og børste slik at du kan fiffe
den litt opp rett før dere går inn i ringen. Vær klar over at det
er forbudt å bruke midler som endrer farge eller struktur
på hundens pels, nese eller hud (såkalt ”faking”) og bruke
medisin eller andre middel som har virkning på hundens
prestasjon (”doping”). Du kan også ha et bur til hunden din
- 14 -

Det anbefales å kjøpe utstillingskatalog når du ankommer
utstillingen. Rasene skal være oppført i et register med
sidehenvisning til hvor de
er ført opp. Din hunds katalognummer (det tilsendte
nummer) gjør det også
lett for deg å finne fram til
riktig side i katalogen. Her
vil du se i hvilken klasse din
hund skal delta i, og du vil
av numrene se hvor mange
som skal stå foran eller bak
din hund i ringen når dere
skal inn til bedømmelse. Er
det noe feil, noe som ikke
stemmer eller ting du lurer
på, ta kontakt med utstillingens sekretariat.
Din utstillingsring på
utstillingsområdet skal
ringene være tydelig merket. Et tidsskjema som forteller om når den enkelte
rase forventes å skulle bli
bedømt, skal være hengt opp ved ringen. Men husk at det er
fremmøtetiden du har fått oppgitt i brev fra arrangøren som
er den du alltid må overholde. Tidsskjemaet er kun ment
som orienterende. Følg med på hva som skjer i ringen og om
deraser som er før din er i rute i henhold til tidsskjemaet.
Kommer du inn før beregnet tid, eller blir det forsinkelser?
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Hundens katalognummer fester du på deg ved hjelp av sikkerhetsnål eller nummerlappholder. Dersom det er flere som
skal i ringen før deg, hold øye med dem og lær ved å observere hva de gjør. Gjør de siste forberedelsene når du ser at det
snart er deres tur. Børst gjennom pelsen, sjekk at båndet sitter
riktig, nummerlappen vises ydelig og gjør deg klar ved ringen.
Ringsekretæren roper opp alle deltakernumre som skal i hver
klasse. Hør på hva hun/han sier for å få vite når det er din tur.

Utstillingspremiering
NKK har laget en god oversikt over utstillingsprosessen og
utstillingspremieringen som er vel verd å få med seg:

All bedømmelse skjer
rasevis. Først dømmes
hannhunder klasse for
klasse: Junior-, unghund-,
åpen-, bruks-, championog veteranklasse. Tispene
dømmes i samme rekkefølge etterpå. Alle klassens hunder blir kalt inn
i ringen samtidig, slik at
dommeren får anledning
til å danne seg et førsteinntrykk av hundene, både
i stående posisjon og i
bevegelse. Først stilles alle
sammen på rekke og rad i
stigende rekkefølge etter
katalognummer. Allerede
fra den første oppstillingen danner dommeren
seg et bilde av hunden
din, så vær nøye og bruk
tid på å stille opp hunden
din pent. Så ber dommeren deg om å gå ”en runde”, det vil si at alle beveger seg etter
hverandre rundt i ringen. Neste steg er å bedømme en og en
hund enkeltvis. Du kan blir bedt om gå trekant (du beveger
deg i en tenkt trekant med dommeren stående i et ”hjørne”.
Slik kan dommmeren se hunden din både bakfra, fra siden og
forfra). oen ganger blir du bedt om å gå opp og ned, det vil si
et stykke i retning fra dommeren og tilbake for at dommeren
skal kunne se hunden bak- og forfra i bevegelse. Til slutt stiller du hunden opp i utstillingsposisjon foran dommerbordet,
mens dommeren dikterer kritikken til skriveren og bestemmer kvalitsgraden. Ringsekretæren vil ved sløyfeutleveringen
fortelle om du er ferdig for dagen, eller om du skal inn i ringen
igjen. Spør hvis du er usikker.
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Ny i ringen » Norsk Kennel Klub 11

ÅPNINGSTIDER:

Mandag - Onsdag: 15:00 - 21:00
(kun timebestilling).
Torsdag og Fredag: 14:00 - 21:00
(timebestilling og dropp inn).
Lørdag: 14:00 - 17:00
(timebestilling og dropp inn).

Vår veterinær Hege Thorsen er i tillegg
utdannet rehabiliteringsterapeut til hund
og katt ved Norges Veterinærhøyskole.
Ta kontakt med oss for priser på
behandlingstilbud.

Timebestilling tlf: 56 15 62 40
Mail: trollvet@gmail.com

Akutt veterinærhjelp på søn. og helligdager
mot utkallingshonorar. Telefon: 47 22 44 65

Holmedalen 2 b, Kleppestø
tlf: 56 15 62 40
www.trollvet.no
eller på Facebook.
Poliklinikk · Laserbehandling
Digitalrøntgen · Kirurgi
Tannbehandling · Ultralyd
Laboratorium · Rehabilitering
etter operasjon eller skade
Hundemassasje

Bruksgruppens
aktiviteter
høsten
2012

Besøk BSBK på nett - www.bsbk.org
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Sosial aktivitetskveld
på Myrbø Dyresenter (Neset 60 - Espeland)

Valpetimen

på Myrbø Dyresenter (Neset 60 - Espeland)

Vi starter opp igjen sosial aktivitetskvelden i slutten av august kl
19:00-20:30. Dato for oppstart kommer på nettsiden. Banen er
tilgjengelig for BSBK-medlemmer i sommer mellom kl 18:00-21:30.
Banen er åpen for aktivisering og sosialt for alle to- og firbeinte BSBKmedlemmer. Ta gjerne med kaffi. Du trenger ingen forkunnskaper.
Om ønskelig blir det noen enkle fellesøvelser ca mellom kl 19001930. Utover det så er banen til fri aktivisering og sosialt.
Diverse agility apparater tilgjengelig på eget ansvar. Vi har kurslokale
til disposisjon og det er bare for de tobeinte å gå inn i «brakken» og ta
seg en prat og kaffi (medbrakt).

En fra Brukshundgruppen eller en som er utnevnt fra Brukshundgruppen vil være tilstede for å hjelpe til. Hver og en har ansvar
for sin hund og tar hensyn til hverandre.
Barn under 15 år må ha en voksen med som ansvarlig.

Ta kontakt med brukshundgruppen om du lurer på noe (evt. mail:
brukshund@bsbk.org)
OBS: Det vil bli satt opp på nettsiden datoer når det vil skje andre
aktiviteter på banen.
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Det blir valpetime i høst på Myrbø (Neset 60 - Espeland) der
valper fra ca 3- 6 mnd kan utfolde seg sammen med andre
valper i trygge omgivelser (inngjerdet bane). Det vi være en
eller to fra Bruksgruppen tilstede som man kan spørre og
som vil veilede.
- 5. september kl 18:30 til 19:30
- 3. oktober kl 18:30 til 19:30
- 31. oktober kl 18:30-19:30

Åpent for alle, både medlemmer og ikke medlemmer.
Velkommen!
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Lydighetstrening
på Stend Jordbruksskoles ridebane

Brukstrening

på Hordnes ved bussens endestopp eller på Kokstad

Ønsker du å være med for å ha det gøy i skogen med din hund
og andre likesinnede tobeinte? Fast trening hver tirsdag i
spor, blodspor, rundering og innimellom også litt felt.

Vi starter opp igjen brukstreningen om tirsdagen. Første
trening er tirsdag 14. august kl 17:30 på Hordnes (bussens
endestopp).
Vi holder på utover høsten til mørket innhenter oss.
Vi holder til på Stend Jordbruksskoles ridebane onsdager fra
kl 19:00 .
Det blir lagt opp til konkurransetreninger i løpet av høsten.
Datoer kommer på nettet/facebook.

Treningen baserer seg på egentrening, men man hjelper
selvsagt hverandre. Denne treningen er for deg som tenker på
å gå konkurranse eller går konkurranse nå.
Vi ser helst at du har minimum grunnkurs eller litt erfaring/
kjennskap til lydighet.

Banen er tilgjengelig hver onsdag mellom kl 19:00 - 22:00.
Ta kontakt med noen i Bruksgruppen om du lurer på noe evt.
mail: brukshund@bsbk.org
Velkommen til trening og selvsagt litt sosialt!
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STED: Kokstad eller Hordnes. Dette avtales fra gang til gang
og blir også lagt ut på facebook dagen før.

Vi samles alle kl 17:30 for sosialt og planlegging av dagens
treningsøkt. Treningen foregår enten på Kokstad eller
Hordnesskogen. Dette avtales innbyrdes.
For å delta må man ha et kurs eller litt erfaring fra før.

I rundering bør man dukke opp regelmessig. Av hensyn til de
andre så gir man beskjed til kontaktpersonen når man ikke
kan komme.
Nattgammelt blodspor legger du selv dagen før (evt. avtale
med andre), men ta kontakt for henvisning av sted.

Ta gjerne med noe å sitte på og kaffi/drikke. Husk vann og
leker/godbiter til hunden + annet nødvendig utstyr.
Ta kontakt med:
Spor - Hilde 41 31 39 04
Rundering - Grethe 90 56 63 56
Blodspor - Lille 90 97 44 08
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Kurser høsten 2012
Valpekurs

Valpekurs (fra ca. 3-6 mnd) med start mandag 3. september kl
19:00
Teori første kveld Laksevåg og praksis de påfølgende 5
tirsdager.
Pris: kr 1200,- for BSBK medlemmer / kr 1500,- for andre
Sted: Sandsli
Instruktør: Anne Karin Daae
Kursene er åpen for alle, uansett rase eller blanding.

Grunnkurs

Grunnkurs (fra ca. 6 mnd) med start tirsdag 4. sept kl 18:00
Teori første kveld på Laksevåg og praksis de påfølgende 6
tirsdager.
Pris: kr 1200,- for BSBK medlemmer / kr 1500,- for andre
Sted: Sandsli
Instruktør: Anne-Mari Garen og Anne-Karin Daae
Kursene er åpen for alle, uansett rase eller blanding.
Grunnkurset har ingen aldersbegrensning oppover.

Bronsemerkekurs

Kurset går over 5 ganger med ca 2 t hver gang.
Kurset tar for seg alle øvelsene til bronsemerkeprøven

Runderingskurs
for begynnere

Kurset starter fredag 14. septemberer kl 19:00 med ca 1-2
timers teori på Laksevåg og avsluttes søndag 16. september.
(Forbehold om dato endring.)
Praksis lørdag og søndag. Vi starter kl 10:00 og holder på i
ca 5-6 timer. Sted ikke bestemt.
Pris: kr 1000 for BSBK medl / kr 1300,- for andre.
Påmelding innen søndag 9.september 2012
Instruktør: Grethe Olsen
Kurset er åpent for alle, uansett rase eller blanding.

Sporkurs
for begynnere

Kurset starter fredag 14. september kl 18:00 med ca 1-2
timers teori på Laksevåg og praksis i Hordnesskogen lørdag
15. september og søndag 23. september.
Vi holder på i skogen i ca 5-6 timer.
Pris: kr 1000 for BSBK medl / kr 1400,- for andre.
Instruktør: Anne Karin Daae

Kurset er åpent for alle, uansett rase eller blanding.

Datoer:
Onsdag 12. sept kl 18:30 på Myrbø
Ondag 19. sept kl 18:30 på Myrbø
Torsdag 27. sept kl 18:30 på Sandsli
Torsdag 4. okt kl 18:30 på Sandsli
Onsdag 10. okt kl 18:30 på Myrbø

Full oversikt og regler for bronsemerkeprøven finner du hos
www.nkk.no - aktiviteter - lydighet - regler og retningslinjer (se
Lydighet)
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Prøver og konkurranser

Bronsemerkeprøve

Uoff. LP
Klasse 1, 2 og 3

Klubbmesterskap
i bruksgrener

på Myrbø onsdag 17. oktober
Vi starter kl 18:00 på Myrbø Dyresenter onsdag 17.
oktober.
Påmelding innen 10. oktober - til brukshund@bsbk.org
Pris: kr 70,- medl./ kr 100,- ikke medl.
Det blir en og en hund på banen under prøven.

Det blir uoff. LP stevne onsdag 24. oktober på Stend
Start kl 18:00
Pris: kr 100,- for BSBK medl / kr 150,- for andre
Dommer: kommer tilbake til det

Lørdag 3. november blir det klubbmesterskap i rundering
og spor etter NBF’s sitt prøveprogram.(Forbehold om
dato.)
Tid, sted og dommer kommer på nettet senere. Regelverk
er til revidering og blir lagt ut så snart det er klart.
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Bruksgruppens
sommeravslutning

Årets sommeravslutning ble holdt på Myrbø den 20.
juni i strålendes solskinn.
Vi hygget oss med uhøytidelig konkurranse i en salig
blanding av agility, lydighet og hundeløp der både
to- og firbeinte fikk bein å gå på.

Etterpå var det grilling av medbrakt og avslapping.
Det smakte med mat og drikke etter fysisk
”anstrengelse” og lattermusklene fikk slappe av.
Takk for en hyggelig kveld!
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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 til:
KOBBELET - BSBK
Boks 6 Sandsli, 5861 BERGEN,
kobbelet@bsbk.org

BEAGLE
BANDWAGON
Lille Wagtskjold
lille@bandwagonbeagles.net
Midtunvegen 1d, 5224 NESTTUN
Tlf.: 55 92 44 36

BORDER TERRIER
HØYSÆTLIA
Anita Høysæter
anita@jaktborder.no
Steinestøveien 94, 5131 NYBORG
Tlf: 924 62 401

BEARDED COLLIE
T-BOB
Merete L. Nydal
menyd@online.no
Kalandsneset 14,
5229 KALANDSEIDET
Tlf.: 413 67 722

BULLMASTIFF
RAINBULL
Lill og Malvin Solberg
malvinsolberg@gmail.com
Markaneset 22, 5251 SØREIDGREND
Tlf: 902 05 374

RETTVEST
Venke Eggøy
info@kennelrettvest.com
Mustadveien 21, 5363 ÅGOTNES
Tlf.: 472 95 980
WEST MEADOW
Olav Henrik Vik
olavvik@broadpark.no
Skipanesv 138, 5259 HJELLESTAD
TLF.: 55 99 09 46

BULL TERRIER
KEYNOTE
Kari Aamodt
keynote@broadpark.no
Junosvei 10, 5173 LODDEFJORD
Tlf.: 55 26 84 05
CAIRN TERRIER
CAIRNDALE
Dagny Ann Dale og Atle Evensen
post@kennelcairndale.com
Hetlebakkveien 201 B,
5131 NYBORG
Tlf.: 55 18 53 36
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JAKRILO
Janet K. Longberg
janetlon@bluezone.no
Haukelandsveien 48, 5096 BERGEN
Tlf.: 472 04 433
CAVALIER KING CHARLES
SPANIEL
VINSTI
Karin og Olav Oldervik
karin.oldervik@myhome.no
Oterdalen 74, 5914 ISDALSTØ
Tlf.: 56 35 06 11

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.e.petterson@gmail.com
Foldnesvegen 220, 5353 STRAUME
Tlf.: 56 32 36 02

CHIHUAHUA
GROSSERHEIMEN
Anne Hagebø
anhagebo@online.no
Breimyra 244, 5134 FLAKTVEIT
Tlf.: 55 39 09 85

DALMATINER
CIVELDA
Kersti og Svein A. Hatlem
civelda@online.no
Nyhavnsvingen 8, 5035 BERGEN
Tlf.: 55 25 76 02

COCKER SPANIEL
LOVE ACTUALLY
Elin Tengt
eliten@tele2.no
Haukedalsbotn 131, 5119 ULSET
Tlf.: 486 01 050

SHOSPOT
Shona Nedungadi
shona@kennel-shospot.com
Davanger,
5310 HAUGLANDSHELLA
Tlf.:979 78 766

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

DOBERMAN
UNIQUESTAR
Alf Skaar og Siri Ann Farestvedt
uniquestar@c2i.net
Grønnestølsveien 33, 5073 BERGEN
Tlf.: 55 28 90 01

MIDTUNSTIEN
DOGO CANARIO
Helga og Bjørn Dahle
GUARDIA DE FUEGO
Midtunbrekka 18 A, 5224 NESTTUN
Erik Skjoldheim
Tlf.: 55 10 25 51
skjeldatun@hotmail.com
Elvenesveien 52, 5223 NESTTUN
VARIO
Tlf.: 998 55 756
Marianne Kalvenes
m.kalvenes@sencewave.com
DVERGSCHNAUZER SORT/SILVER
Tunesveien 126, 5264 GARNES
HJELLEUREN’S
Tlf.: 55 24 21 62
Elsebeth Ellingsen
elsebeth.ellingsen@online.no
VESTTUN
Hjelleveien 62 A, 5200 OS
Turid og Torbjørn Hitland
Tlf: 56 57 63 69
torb-hi@online.no
Espelandsveien 178
5258 BLOMSTERDALEN
ENG. SPRINGER SPANIEL
Tlf.: 55 22 71 79
Marian Janet Nossen
kennel@merjano.no
Brendahaugen 1, 5652 Årland
Tlf.: 900 77 434
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FINSK LAPPHUND
Ole-Håkon Sælen
hakon.saelen.@veidekke.no
Mobergslien 76, 5200 Os
Tlf: 932 14 735
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
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 Mykland
joru-mi@online.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
ronny.eliassen@bkkfiber.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 SETTER
Lina Gaudutiene
lgaudute@gmail.com
Løtveitneset 8
5151 STRAUMSGREND
Tlf: 998 84 421
IRSK ULVEHUND
BALLYGRAN
Anne Mette Mikkelsen
wolfhound@ballygran.com
Mons Slettens veg 21
5265 YTRE ARNA
Tlf.: 55 24 78 15
O’MARKSBAY
Knut Olav Wille
knutowille@c2i.net
Ask, 3519 HØNEFOSS
Tlf.: 22 10 81 50
KAUKASISK OVCHARKA
KEMOKA-K9
Kent Mohan Kathiravelu
Plutti69@hotmail.com
Hardangerveien 490, 5268 ESPELAND
Tlf.: 943 61 448
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NUFFEKOMPANIET
Wenche Solheimslid
wsolhei@online.no
Hedlo 41, 5353 STRAUME
Tlf.: 56 33 17 77

LABRADOR RETRIEVER
CIBORIA
Ina Bilberg og Freddy Bjørndal
As-iren@online.no
Kirkeveien 17
5072 BERGEN
Tlf: 55 28 49 18 / 413 20 893

RANSA
Egil Andreassen
egil.andreassen@smedvig.no
Lyngbøveien 64 A, 5163 LAKSEVÅG
Tlf.: 55 34 37 91

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

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
ankawo@gmail.com
Grimseidveien 484,
5259 HJELLESTAD
Tlf.: 55 99 16 91
POMERANIAN
VESTVARDEN
Karen Vetaas
kennel@vestvarden.com
Storevarden 58,
5350 BRATTHOLMEN
Tlf.: 56 33 13 95
PORTUGISISK VANNHUND
AQUA DE ZELANTE
Britt Elin Salt
b.salt@online.no
Bergveien 29, 5152 BØNES
Tlf: 481 18 845
RIESENSCHNAUZER
LA-POT-ARJA
Wenche Berntsen
kjebe4@online.no
Mabbursvegen 13, 5353 STRAUME
Tlf.: 56 33 00 41
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ROTTWEILER
VESTWEILER
Helene Strøm
helenstrom2@hotmail.com
Storåsen 31 A, 5132 NYBORG
Tlf.: 993 44 604

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

SCHÄFERHUND
BALDERGARD
Bjørn Tonheim
Hordnesveien 103, 5244 FANA
Tlf.: 55 13 02 21

SHIBA
ENERHAUGEN
Jorunn Kvalheim og Christen Lang
chr-lan@online.no
Sandviksveien 173, 5035 BERGEN
Tlf.: 909 81 295 / 909 68 848

RUSTØLS
Tom Stølen
tom_stolen@hotmail.com
Stativ 11, 5305 FLORVÅG
Tlf 924 77 788
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

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

Valpekurs • Unghundkurs • Privattimer

Er du motivert?
Vi gir deg gode resultater kun etter få timer!
Info: www.aktivhund.no eller tlf. 930 68 283

SKOTSK HJORTEHUND
ST.FINNIAN
Ane Lid Lerheim
ane@lerheim.no
Troldhaugveien 31, 5232 PARADIS
Tlf.: 55 91 17 50
SPANSK VANNHUND
ZOJOMA
Jorunn Gjøen
jorunn-g@fusi.no
Gjøn, 5640 EIKELANDSOSEN
Tlf: 56 58 52 10
WHIPPET
WAG
Familien Aastvedt
arne.johan@aastvedt.com
Kalvatræet 22, 5106 ØVRE ERVIK
Tlf.: 55 18 10 24

SEALYHAM TERRIER
SEALY WEST
Vivi Waag
vivi@sealywest.net
Postboks 6 Sandsli, 5861 BERGEN
Tlf.: 55 22 92 00
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Nye medlemmer
LINN KANESTRØM
ROLF REIDAR ANDERSEN
ARNE SVENDSEN
KATHRINE B. GULLACHSEN
RICHARD GUTTORMSEN
HEIDI JEANETTE ERIKSEN
RIKKE NOSS BANG
BIRGITTE SOLRUD
REIDUNN AASTVEIT
YUSELA GJÆRINGEN
MARTINE GUTTORMSEN
LIV-EDEL F. JÆGERSEN
HANNE CHARLOTTE GUDIM
ANNE LINE OPSETH

5223 NESTTUN
5142 FYLLINGSDALEN
5173 LODDEFJORD
5254 SANDSLI
5132 NYBORG
5119 ULSET
5243 FANA
5093 BERGEN
5114 TERTNES
5235 RÅDAL
5073 BERGEN
5164 LAKSEVÅG
5258 BLOMSTERDALEN
5144 FYLLINGSDALEN

Kurs
valpekurs 9 - 15 uker
valpekurs 4 - 6 mnd
unghundkurs 6 - 12 mnd
hverdagslydighet
passeringskurs

Lill-Ann Morgan
Tlf. 994 88 022
post@hundeparadiset.no
www.hundeparadiset.no

Kost og helse
kostveiledning
Canine Kinaesthetics™
(Dog Body Care)
Adferdsproblemer
konsultasjoner
privattimer

* Pakketilbud
valper unghunder
voksne
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seniorer

Butikk & konsulenttjenester

Hanøy
Askøy Kommune
GPS: 60°27'196"N 005°05'594"E

Statsm. Michelsensvei 62
Paradis
Bergen Kommune

SAN

Forhandler av Markus Mühle og Luposan
produkter.
Naturnært, kaldpresset hundefôr
(også glutenfritt fôr) og kosttilskudd.
Butikkutsalg og netthandel.
- 37 -

LUPO ®

Hovedkontor & treningssenter

BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB
POSTBOKS 6 - SANDSLI, 5861 BERGEN - TEL 55 13 05 00
http://www.bsbk.org
e-post: bsbk@bsbk.org

HOVEDSTYRET 2012

Fast tel . / Mobil tel.

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

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

Gruppeleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Grethe Olsen
Marit Brakstad Jæger
Hilde Brandt Røssevold
Anne Karin Daae
Gerd Orderud

Gruppeleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Vivi Waag
Janet Longberg
Tone Berg Stiansen
Liv M. Aastvedt
Siren Næs

55 22 92 00 / 986 39 600
55 29 65 86 / 472 94 433
55 13 06 88 / 934 67 877
55 18 10 24 / 995 65 072
55 28 19 83 / 905 88 781

Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Elin Hjortland Løtvedt
Arne Johan Aastvedt
Merete L. Nydal

55 22 89 00 / 481 76 787
55 18 10 24 / 452 42 383
55 10 01 70 / 481 12 518

Medlem:
Medlem:
Medlem:

KOBBELET 2012

Liv Aastvedt
Merete L. Nydal
Elin Dahl

55 18 10 24 / 995 65 072
55 10 01 70 / 481 12 518
55 12 12 53 / 414 05 417

Redaktør:

Jon Wagtskjold

55 92 44 36 / 908 61 265

BRUKSHUNDGRUPPEN 2012

UTSTILLINGSGRUPPEN 2012

REVISJON 2012

VALGKOMITE 2012

Medlemskontingent BSBK 2012
Medlem
Familiemedlem

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
55 22 92 00 / 986 39 600
905 66 356
905 66 356
471 79 880
413 13 904
408 90 057
481 92 255

BSBKs bankforbindelse

kr 340,kr 50,-

BSBKs driftskonto:
Bruksgruppen:

9521 66 45740
9521 66 45627

Obs: Medlemskontingent kan kun betales ved tilsendt giro fra
Norsk Kennel Klub sin Medlemsservice, eller fra «Min side» på www.nkk.no
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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!
Zookjeden buddy - utvalg, kvalitet og gode råd!
Arken Zoo
Arken Senter
Ulset
Tlf: 55188480

- 39 -

Troyas Zoo Senter AS
Sarfor Storsenter
Straume
Tlf: 56332083

Vestkanten Zoo AS
Vestkanten Senter
Loddefjord
Tlf: 55931040

RETURADRESSE:
BSBK
Postboks 6 Sandsli, 5861 Bergen

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Fjellanger	
  Hundeskole	
  AS	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  

HUNDEPENSJONATET	
  

	
  
o Ligger	
  på	
  Lysekloster	
  ca	
  
25	
  min.	
  kjøring	
  fra	
  
Bergen	
  sentrum	
  
o Kvalifisert	
  personell	
  	
  
o Moderne	
  lokaler	
  
o Gode	
  rutiner	
  
o Landlige	
  omgivelser	
  
o Hundens	
  velferd	
  i	
  fokus	
  

	
  
o
o
o
o
o
o
o
o

HUNDESKOLEN	
  
Valpekurs	
  
Grunnkurs	
  
Hverdagslydighetskurs	
  
Individuelle	
  timer	
  
Kurs	
  &	
  Seminarer	
  
Innendørs	
  kurslokaler	
  
Kvalifiserte	
  instruktører	
  
Positive	
  metoder	
  	
  

FJELLANGERHALLEN	
  

	
  
o Treningshall	
  med	
  800	
  
kvm	
  kunstgress	
  samt	
  
o Utendørs	
  bane	
  
o Lydighet	
  
o Agility	
  
o Utstilling	
  
o Arrangementer	
  
o Utleie	
  

	
  

www.fjellanger.net	
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  -T40
lf.	
  - 56145730/45611461	
  

