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1-13

14.01.13

Uke 08/13

3-13

14.10.13

Uke 47/13

2-13

13.05.13

Uke 24/13

Annonsepriser Kobbelet

Helside

1/2 side
1/4 side

Svart/hvit

Farge

Kr 250,-

Kr 350,-

BSBK medlemmer
Kr 150,Kr 100,-

REDAKTØRENS HJØRNE
Denne gangen har vi endel nyheter å avsløre
for leserne våre:
Vi satser først og fremst på nye artikkelserier.
Dere finner første artikkel i en serie på flere som
omhandler utvikling fra valp til voksen og fra ny
hundeeier til litt mer erfaren - i samme løp. Gro
Mandt deler sine erfaringer med oss fra side 7 og
utover.
Dette kan også sees som en oppfølging av
artikler om paring og valpefødsler vi trykket før
årsskiftet.
Helga Buvik går tur om morgenen. Vi vet alle
at turgåing stimulerer tankevirksomheten, og
Helga deler sine med oss fra side 12.
Vi starter en ny serie hvor jeg etterhvert vil be
flere av klubbens oppdrettere fortelle om oppdrettet sitt. Førstemann som tok utfordringen på
strak arm er Anne Mette Mikkelsen med Kennel
Ballygran på side 30.
Ellers finner dere papirene til årsmøtet 12.
mars fra side 17 og Bruksgruppens aktiviteter på
sidene 28-29.
Du har kanskje oppdaget det: Kobbelet har
nytt format fra denne utgaven. Størrelsen gir oss
større frihet til å bruke layout mer aktivt og ikke
minst kan vi øke fontstørrelsen, noe mange lesere
har etterlyst.
Jeg håper det faller i smak.

Kr 200,-

Vår hovedsponsor

Ikke BSBK medlemmer

Helside

1/2 side

Kr 500,Kr 250,-

Kr 700,Kr 500,-

Bildet på forsiden denne gangen er whippeten “Bliss”- For Pleasure von den Oelmühle sammen med den irske ulvehunden “Anwen” - Irdalen’s Dream of Life i fri lek på
Sætrefjellet i Ytre Arna. Fotograf er Anne Mette Mikkelsen.
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Bergens Selskaps- og Brukshundklubb
ønsker velkommen til

UTSTILLING, LYDIGHET OG VALPESHOW
BERGEN RACKETSENTER, BØNES 28. og 29. SEPT. 2013.

Kjære
medlemmer
Riktig godt nytt år til dere alle!

Etter et par måneder med vinter og til dels ufyselig vær, begynner så smått hundeaktivitetene å ta seg opp igjen. BSBK har
oppstart på valpekurs, grunnkurs, lydighetskurs og bronsemerkekurs i tur og orden nå i februar.

De nye lovene som ble vedtatt på årsmøtet i fjor (jfr. NKK’s nye
lovmal), gjør at vi i år kan forskyve årsmøtet frem til mars måned,
mot februar i tidligere år. Møtet blir således avholdt den 12. Mars
2013 kl 19:00 i lokalene til Midttun Motell & Camping i Midtunheia
3, på Nesttun. Innkallingen finner du som vanlig her i bladet.
NKK har også gjort andre endringer, noe de fleste forhåpentlig har vært oppmerksom på. Medlemskontingenten som tidligere
hadde forfall 31/12 hvert år, har nå forfall 31/1. De som ikke husket å fornye medlemskapet innen den tid, mistet alle medlemsfordeler 1. februar og frem til betaling er gjort. Jeg håper våre medlemmer har husket det!
Til slutt vil jeg takke de tillitsvalgte som ikke tar gjenvalg, for
innsatsen og ønske lykke til videre, og samtidig ønske deres etterfølgere hjertelig velkommen på laget!
Vel møtt på årsmøtet!
Vennlig hilsen
Lille Wagtskjold
Leder
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Påmelding:
Påmelding og betaling via www.nkk.no/Min_Side Pris: voksen kr. 350.-, valp kr. 200.- innen 3. september.
Manuell påmelding og betaling for hund/valp: voksen kr. 410.- og valp kr. 260.-. innen 3. september.
Påmelding med utsatt frist via www.nkk.no/Min Side innen 9. september: voksen kr. 440.- og valp kr. 290.-. F.o.m. 3. hund med
samme eier (ikke valper) ½ avgift. Innbetalinger med betalingsdato senere enn påmeldingsfristen 3. sept. gir et tillegg på 50 %
av avgiften. BSBKs servicetelefon mellom kl. 19.00 - 22.00: 922 44 500.
Påmeldingsadresse:
B S B K, Postboks 6 Sandsli, 5861 Bergen. Kontonummer: 9521 66 45740
Utstillingen avholdes etter NKKs regler. Påmeldingen er økonomisk bindende. Husk gyldig vaksinasjonsattest!

Dommere lørdag 28/9:
Gruppe 2: Alle. Affenpinscher, berner
sennenhund, dansk-svensk gårdshund,
dvergpinscher, dvergschnauzere, pincher,
riesenschnauzer, schnauzere: Ann Rode (S)
Bordeaux dogge, boxer, bullmastiff, engelsk
bulldog, engelsk mastiff, grand danois, landseer, leonberger, pyreneerhund, rottweiler:
Hans Almgren (S). Dobermann, hovawart,
newfoundlandshund, st. bernhardshund,
shar pei + øvrige: Wilfred Peper (D).
Gruppe 6: Alle unntatt harehunder.
Dalmatiner: Hans Almgren (S). Bassetrasene, rhodesian ridgeback + øvrige: Per
iversen (N).
Gruppe 7: Bracco italiano, italiensk spinone,
stabyhoun + øvrige: Per Iversen.
Gruppe 8: Alle. Chesapeake-, curly coated-,
flat-coated-, golden-, labrador-, ns duck
tolling, retriever: Andrzej Stepinski (PL).
Kooikerhund, lagotto romagnolo, portugisisk
vannhund, spansk vannhund, spaniels +
øvrige: Per Iversen.
Gruppe 10: Alle: Wilfred Peper.
Lydighet kl. I, II, III og Elite: Oppnevnes
senere.
Gruppedommere:
Gr. 2: Hans Almgren
Gr. 6/7: Per Iversen.
Gr. 8: Andrzej Stepinski.
Gr. 10: Wilfred Peper.
Beste avls og Beste oppdrettergruppe: Per
Iversen.
Beste veteran: Wilfred Peper.

Dommere søndag 29/09:
Gruppe 1: Alle unntatt border collie.
Bearded collie, belgiske fårehunder, collie, schipperke: Andrzej
Stepinski. Briard, hvit gjeterhund, old. eng. sheepdog, portug.
gjeterhund, puli, pyr. gjeterhund, shetland sheepdog, welsh
corgies: Hans Almgren. Australian shepherd, bouvier des flandres,
schäferhund, + øvr: Wilfred Peper. (D)
Gruppe 3: Alle: Amerikansk staffordshire, bedlington, brasiliansk,
bull, irish soft coated wheaten, japansk, kerry blue, manchester,
miniatyr bull, parson russell, staffordshire bull, yorkshire: Cindy
Pettersson (S). Airedale, australsk, border, cairn, cesky, dandie
dinmont, engelsk toy, fox glatthår, fox ruhår, irish glen of imaal,
irsk, jack russell, lakeland, norfolk, norwich, sealyham, silky,
skotsk, skye, tysk jakt, welsh, west highland white: Ann Rode (S).
Gruppe 5: Alle unntatt: jagende spisshunder, finsk og norrbotten
spets. Akita, alaskan malamute, american akita, chow chow, jap.
spisshund, kleinspitz, mittelspitz, norsk buhund, norsk lundehund,
samojed, shiba, siberian husky, volpino italiano: Hans Almgren.
Basenji, mexikansk nakenhund, västgøtaspets: John Jakobsen (N).
Eurasier, faraohund, finsk lapphund, grønlandshund, islandsk
fårehund, keeshond, podenco-rasene, pomeranian + øvrige:
Wilfred Peper.
Gruppe 9: Alle. Chinese crested: Hans Almgren. Tibetansk
spaniel: Ann Rode. Griffons, lhasa apso, petit brabancon, pudler,
russian toy terrier, shih tzu, tibetansk terrier: Cindy Pettersson.
Boston terrier, cav. king charles spaniel, fransk bulldog: Andrzej
Stepinski. Chihuahua, japanese chin, king charles spaniel, papillon,
pekingeser, phalene, mops, tsjekkisk rottehund: John Jakobsen.
Bichon frisé, bichon havanais, bolognese, cotton de tulear,
løwchen, malteser + øvrige: Wilfred Peper.
Gruppedommere:
Gr. 1: Andrzej Stepinski. Gr. 3: Ann Rode.
Gr. 5: Wilfred Peper.
Gr. 9: Hans Almgren.
Beste avls- og oppdrettergruppe: Cindy Pettersson.
Beste valp in show: Cindy Pettersson.
Beste veteran og BEST IN SHOW: Wilfred Peper.

Valpeshow: Det blir også arrangert valpeshow for alle raser. Det blir to klasser: 4-6 mnd. og 6-9 mnd.
Avgifter: se øverst. Påmeldingsfrist som for utstillingen.
O B S ! Disse lokale raseklubbene har også utstilling i Bergen denne helgen, og det er dobbelutstilling for

Belgierklubben, Collieklubben, Dalmatinerklubben, Pyrenéerhundklubben, Retrieverklubben,
Schäferhundklubben, Spanielklubben og Terrierklubben.
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Ny med valp
i huset

- Foto: © Labat, © Duhayer - 05/2011

Energy
NÆRINGSTILSKUDD

Av Gro Mandt

NÆRINGSTILSKUDD

Det energirike
ernæringssupplementet

Energy booster

Fås i poser på 50 g eller
i utstillingsbokser (30 poser)

NY TEKN
O
LO

GI

Gis en time før eller under trening – påvirker
ikke det vanlige kostholdet. Energy er et energitett ernæringssupplement som tilfører voksne
hunder ekstra energi under fysisk aktivitet.
Hver krokett er full av hurtig tilgjengelig energi
(250 kcal i hver pose på 50 g) og inneholder et
kraftig antioksidantkompleks.

Energy_206x266.indd 1

Ny krokett
Energirikt fyll

07.02.12 12.35
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Hun kom til meg en gyllen seinsommerdag – den irske ulvehunden Vige. Hun
var knappe åtte uker gammel, en langbeint og vilter krabat med vakre dypbrune øyne som utstrålte vennlighet, og med labber som var litt for store for
den ulenkelige valpekroppen. Det var en mangeårig drøm som gikk i oppfyllelse den dagen for 30 år siden - dagen da mitt hundeliv begynte.
Første gang jeg så valpen som skulle
bli min, var hun tre uker gammel og
ett av ni bittesmå og helt like nurk.
For mine ukyndige øyne hadde hun
ikke fjerneste likhet med ulvehunder,
knapt nok med hund i det hele tatt.
Men da vi så henne igjen et par uker
seinere, begynte likheten med husets
voksne ulvehunder å ta form. Dem
hadde vi stiftet bekjentskap med under
vårt første besøk hos
oppdretterne. Vi var
invitert til kaffe før vi
skulle se på valpene, og idet vi satte
oss ned ved et lavt bord, kom et partre velvoksne ulvehunder – deriblant
valpemammaen – inn for å hilse. De
nærmest ruvet over oss, der de vennlig nysgjerrige bøyde seg fram for å
snuse – som ville de undersøke om

vi var verdige til å ta hånd om en av
de nyfødte valpene. Det var et sterkt
møte, og gemalen så lettere rystet ut.
Det var jo undertegnede som hadde
båret på ulvehund-drømmen – bokstavelig talt: i mange år hadde jeg gått
rundt med et foto i lommeboka av en
ulvehund med forlabbene på skuldrene til et voksent menneske!
For hvert besøk hos oppdretterne i ukene framover,
ble vi bedre kjente
med husets ”gentle
giants” – som virkelig var vennlige.
Nå begynte jeg også å se stadig flere
individuelle forskjeller på valpene, og
jeg kunne kjenne igjen min spesielle
venninne. Jeg likte å tro at hun også
begynte å kjenne igjen meg!
Vi oppdaget raskt at det å skaf-

“ ... Det var et sterkt
møte, og gemalen så
lettere rystet ut ...
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i besittelse! Siden lot familien stilltiende og med stor glede husets prinsesse
dirigere dagliglivet. Hun var hjerteknuser og rampejente i skjønn forening.
For henne var verden ny og uutforsket, og gjennom hennes vidåpne sanser oppdaget vi erfarings- og opplevelsesmette mennesker ting rundt oss
som vi hadde glemt eller aldri tenkt
over. Vann som var spennende og
litt nifst å vasse i; vann som rant og
hadde lysreflekser som skulle fanges;

Kosestund med fangbarn på 16 kg
fe seg valp, er omtrent som å vente
barn. Seng ble gjort i stand, bratte
trapper avstengt, halsbånd og kobbel,
vann- og matskål, samt et variert utvalg hundeleker ble innkjøpt. Jeg leste
bøker om hund – ulvehund spesielt –
og om hundestell og oppdragelse. Jeg
lyttet til gode og velmente og motstridende råd fra andre hundeeiere, og
fra folk som hadde hatt eller ikke ville
ha hund. Etter hvert som den store
dagen nærmet seg, kom spørsmålene:
ville hun slå seg til ro i nytt hjem, eller
sture etter søsknene, ville hun spise
det hun skulle – alt slikt som nybakte
mammaer og pappaer bekymrer seg
over.
Så var hun der – nysgjerrig og
tillitsfull vimset hun rundt og gjorde
seg kjent med de nye luktene, slikket henrykt alle familiemedlemmene
i fjeset, og med suveren eiermine laget hun sin første dam på gulvteppet.
Hun hadde i sannhet tatt sitt nye revir
- 8 -

nattsvermere som flagret akkurat litt
for høyt, selv for en ulvehundvalp
med lange bein, som hoppet så høyt
hun kunne. Og enda rarere ting skjedde: midt i turvegen en sein høstkveld
lå det plutselig en liten piggete ball
som den nysgjerrige valpenesa fikk et
ublidt møte med – det var visst ingen
ball likevel! Så kom endelig snøen –
enda et element som valpen aldri hadde opplevd før, men som viste seg å

Godt med noe å tygge på
for en på 15 uker

bli en livslang kjærlighet: snøflakene
som smeltet mot den varme valpetunga, som smakte godt, og som la seg i
myke dunger på bakken, perfekt til å
hoppe og base i for en vilter valp.
Det bodde
ikke så mange hunder i nabolaget vårt
på den tida Vige
kom til oss, så det
var ikke rart at den
lille – men likevel

alle nyansene i menneskenes kroppsspråk ennå, så hun trodde han flekket
tenner til henne, og i forskrekkelsen
tisset hun på seg. Men misforståelsen
ble raskt avklart, og de ble etter hvert
bestevenner.
Jovisst førte
det til endringer i
hverdagsrytmen å
få hund i huset. I
sol som i regn, enten det var varmt

” ... så det var ikke
rart at den lille
– men likevel så store –
valpen vakte oppsikt ...

så store – valpen vakte oppsikt og
storøyd interesse, og naboene var mer
enn villige til å hilse på nykomlingen.
Med vennlig selvfølgelighet aksepterte Vige nabolagets beundring, og lot
seg klappe og koses med av både store
og små. Bare en sjelden gang skar det
seg – som den gangen en av naboene,
begeistret, og med sitt breieste tannpastasmil, bøyde seg fram for å klappe henne. Valpen hadde ikke lært seg

eller kaldt og vindfullt – ut på tur måtte vi, minst tre ganger for dagen, og
småvandring innimellom for å trene
litt lydighet med valpen. Vi fikk kjenne været bokstavelig talt på kroppen
- og erfarte at det regner minst dobbelt så mye i Bergen som vi trodde før
vi fikk hund! Turgåinga førte til at vi
opplevde naturen og omgivelsene på
en ny og mer intens måte. Årstidenes
vekslinger ble ikke lenger fornemmet

Mye å fundere på for en valp i nytt hjem
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gjennom et vindu eller hastig på veg
til eller fra et møte. Terrenget rundt
huset vårt avslørte også nye kvaliteter.
Både korte og lange turer kan vi vandre i luftig skogsterreng bare minutter
fra egen hageport. Her er topper med
vidt utsyn mot sjø og blåner, der ulvehunden tar stand og skuer utover sitt
rike. Her er små bekker og vannpytter
der vannet smaker mye bedre enn det
som er i skåla hjemme. Her går vi på
slingrende stier over myr og tuer, og
klatrer skrenter vi i voksen alder neppe ville funnet fram til – fordi de ikke
ligger i rett linje mellom utgangspunkt
og ankomststed, og fordi den firkantede voksne fantasien ikke strekker til
for å leite opp de uforutsette avstikkerne som ulvehunden elsker. På våre

streiftog ble nærterrenget som et lite
eventyrland, et nytt barndomsrike,
slik vi opplevde natur og omgivelser
i egen oppvekst.
Hver dag var full av nye opplevelser og god samhørighet for valp
og eier: morgenturene i stille halvmørke mellom trærne; kveldsturene
med andre lukter og nye lyder i gress
og kratt, som bare valpen fornemmet;
middagsluren med tung og varm valp
over beina; en våt og utålmodig snute
som dyttet i ryggen og ville leike.
Selvfølgelig var ikke livet som
valpeeier problemfritt. Når leiken eller snusingen var for interessant, kunne hun demonstrativt unnlate å lyde
innkallingen, og hadde glemt både
navnet sitt og ”kom” eller ”vent”. Høy

som hun var, var det en smal sak for
henne å strekke litt på halsen for å
nå det som måtte være gjenglemt av
godsaker på bord og benker. Vi opplevde at rømmeskåla på kaffebordet
i et ubevoktet øyeblikk var blitt slikket rein. En annen gang var den halve
kaka som gjestene hadde levnet, blitt
borte mens vi fulgte dem til døra. Og
den første julen forsvant det på mystisk vis en halv rype, med bein og det
hele, fra kjøkkenbenken. Det var bekymringer også: et sår som ble betent,
utslett på magen og en vond fot. Det
var alle de små og store hendelsene
som er del av livet sammen med en
hundekamerat.
Men irritasjon og bekymring ble
glemt i Viges elleville gjensynsglede
og henrykt viftende hale når vi hadde

vært borte fra henne noen timer. Velkomstytringene ødela både frisyre og
sminke og andre uvesentligheter, og
det var bare å gi seg over til den store og våte tunga som veivet over kinn
og hånd, og de solide forlabbene som
klamret seg kjærlig rundt halsen på
oss. Slik har vårt liv med hund – vårt
”hundeliv” – føyd en ekstra dimensjon til opplevelsessfæren. En varm
hundekropp som tukker seg inntil
oss, en kald nese som dytter borti
handa vår, bunnløst brune og tillitsfulle øyne som ønsker oss velkommen
hjem - det er verdier som har gitt oss et
nytt perspektiv på tilværet. Slik vokste
hun seg inn i livet vårt, og ble en del
av vårt daglige virke som vi ikke kunne tenke oss å være foruten.

På jakt etter meitemark - som hun tar med til matmor
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Morgentanker
Av Helga Buvik

tid. Kursene som går over 6-8 uker er
det nærmeste.
Hestefolket har en trener,
svømmere, fotballag, alle har ett
menneske eller to som er der minst
i ett år , gjerne flere. Har en plan, ett
mål på hvordan utøveren skal komme
fra punkt A til punkt B. Kvalitet,
treningsfilosofi og pedagogikk er en
annen diskusjon.
Hvorfor er det slik? Tar jeg feil?
Vi er vår hundetrener, ja, men
er det noe jeg har lært av mine hunder
så er det at det er ofte jeg som trenger

treninga, som må endre eller styrke
adferd og evner hvis vårt lille to
individs lag skal få ting til.
Er det det økonomiske? Er
det mangel på ildsjeler? Er aktive
hundemennesker sterke individualister
og liker dårlig samarbeidet med en trener?
Kan ikke helt tro det? Er det mangel på
gode treningsforhold?
Jeg vet ikke svaret, og i hverfall
ikke Scott som snuser her, markerer
der, på morgenturen vår. Han tenker
nok mer på frokosten som venter oss
begge.
Mvh Helga

Hver morgen i halv sju-tida tutler
andre klubben, blir ingen sure for
Scott og jeg ut døra på vår faste
det. Slik er hundeklubber romslige
morgenrunde. Det er en rolig tur,
sammenlignet med annen idrett. Jeg
Scott koser seg, “leser”avisa og ser
har enda ikke hørt om overgangsregler
om turkompisen skulle dukke opp
og slikt som en ellers må forholde seg
som hun gjør innimellom. I blant blir
til.
det litt fart av en
Det
er
katt eller en “sent
eier og hund
” ... I den tiden, ett som stiller som
ute til bussen”
og halvt år, Scott har bodd lag eller gjenger
spurter, men jeg
har god tid til å la
hos oss har vi prøvd mye som slår seg
tankene flyte. Da
sammen på eget
forskjellig
...
tenker en på så
mangt,
blant
annet hundetrening.
initiativ.    Klubbene kan
være
I den tiden, ett og halvt år, Scott
raseklubber,
men åpne for alle
har bodd hos oss har vi prøvd mye
raser ( Scott er ikke i nærheten av en
forskjellig. Vi har gått på flere kurs og
retriever eller rottweiler) og geografisk
drevet egentrening, både organisert
tilhørighet ( ikke bor vi i Os heller) og
og på egenhånd.
det meste av aktivitet.
Det er mange kjekke folk der
Fellesnevneren er at det er ingen
ute, hyggelige gjenger hvor en alltid
trener. Det kan være en ansvarlig for
kan lære noe. Om en trener litt med
fellestreninger eller en kurs instruktør,
den ene klubben og litt med den
men ingen fast trener som er der over
- 12 -
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Fra julemøtet 2012

Så var det - tradisjonen tro - trekning i juleblomstlotteriet;
Edgar Waag og Svein Lothe står for trekningen

Julemøte i klubben ble holdt i Midttun Motell og Camping sine lokaler i slutten
av november måned.
Møtet var godt besøkt og folk syntes å kose seg med julebrødskiver og
gløgg mens Anne Kristine Milde delte sin lange erfaring om hundehold med tilhørerne. Tema denne gangen var å “Legge på og slanke hunden til utstilling”.
Milde tok utgangspunt i hva som gjør hunden “i utstillingskondisjon”.
Rundt dette holdt den erfarne veterinæren og hundeeieren et interessant og inspirerende foredrag. En hovedsak for henne er at for å finne fram til den beste
utstillingformen må man i tillegg til de vanlige faktorene som rasestandard, rasepreg og utstillingsteknikk supplere med med god fysikk, god helse og god psyke.
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Mens andre hentet gevinster i lotteriet
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ÅRSMØTE

Brukshundgruppens
juleavslutning 2012

Årsmøtet avholdes

TIRSDAG den 12. mars 2013 KL. 19.00.
i

LOKALENE TIL MIDTTUN MOTELL
MIDTTUNHEIA 3.
Etter årsmøtet vil Maj-Brit Iden
holde et foredrag om

”Mentaltester og viktige egenskaper
hos hund”
Årets juleavslutningen ble holdt på Myrbø den 28 november i tørt og kaldt vintervær.
De få hardbarkedte som stilte opp, prøvde å holde varmen mens de
ventet på tur til den uhøytidelig blandingskonkurransen av agility og lydighet. Det ble satset høyt på utførelse og stil og noen prøvde sågar å hanke
poeng gjennom klesveien.
Det var godt å komme innomhus til gløgg, pepperkaker og boller (noen
hadde bakt, og en liten premiering som takk for innsatsen.

For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2013
være betalt og registrert hos NKKs Medlemservice.
Kontingenten kan IKKE lenger betales på årsmøtet.

Styret.

VELKOMMEN !

Takk for en hyggelig kveld!
- 16 -
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Resultatregnskap BSBK Brukshundgruppen 2012

DAGSORDEN:

Inntekter:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Valg av møteleder.
Valg av referent.
Valg av to representanter til å underskrive
årsmøteprotokollen.
Godkjenning av innkallingen.
Godkjenning av dagsorden.
Godkjenning av regnskap for 2012:
1. Brukshundgruppens regnskap
2. Hovedregnskap.
Godkjenning av årsmeldinger for 2012:
1. Fra Hovedstyret
2. Fra Brukshundgruppen
3. Fra Utstillingsgruppen
Budsjettforslag for 2013.
Valg.

Utgifter:

Kurs
Arrangementer
Diverse inntekter
Renter

72 034,00
4 370,00
0,00
131,00

Kurs
Arrangementer
Div. utgifter

34 876,00
4 380,00
7 180,00

Sum inntekter

76 535,00

Sum utgifter

46 436,00

Årets resultat

30 099,00

Eiendeler.
Pr. 01.01.12

32 731,78

Kasse
Handelsbanken

1 236,50
61 594,28
Årets resultat

Totalt

62 830,78

62 830,78

Sandsli den 16. januar 2013

Grethe Olsen
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30 099,00

Edgar Waag
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HOVEDREGNSKAP
DRIFTSINNTEKTER:
Kontingent
Renter
Utstilling
Diverse inntekter
Totale inntekter

BSBK 2012

Oversikt "Utstilling"
Utstilling NKK Hordaland
Utstilling BSBK

BUDSJETT

90 000
8 000
35 000
0

88 200
6 506
14 588
6 605

133 000

kr 115 899

DRIFTSUTGIFTER:
Medlemsmøter, netto
Diverse utgifter

Arrangement

4 000
30 000

3 017
52 684

26 000
6 000
6 000
15 000
40 000
133 000

28 056
4 988
7 108
11 382
45 662
kr 152 897

0

kr -36 997

0

6 000

Kringsjåvei 69
Internett
Porto
Rekvisita
Kobbelet, netto
Totale utgifter

ÅRETS OVERSKUDD

10 713,00
3 875,02

Overskudd utstillinger 2012

kr 14 588,02

Oversikt "Diverse utgifter"
Styrehonorarer
Profileringstøy
Postboks 6
NKK møte i Oslo
Middag for Hoved- og gruppestyremedlemmer
Diverse utbetalinger totalt

kr 52 684,00

BALANSE
Omløpsmidler
Kasse
Handelsbanken I
Handelsbanken II
Varebeholdning
Datautstyr
Depositum Kringsjåv.
Brukshundgruppen

Egenkapital
1 252,00
61 864,65
276 340,00
157 739,20
0,00
6 000,00
62 830,78
kr 566 026,63

Kapital
Utstillingsfond
Portomaskin
Kontingent 2012

587 267,25
15 145,46
611,40
0,00

Årets resultat

-36 997,48
kr 566 026,63
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9 800,00
22 681,00
960,00
3 386,00
15 857,00
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ÅRSMELDING - BSBK - 2012

1 AV 2

ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET
Hovedstyret har i perioden bestått av:
Leder
Nestleder
Kasserer/daglig leder
Sekretær
Styremedlem
Rep. Brukshund
Rep. Utstilling

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

Det er egne årsmeldinger for Brukshund- og Utstillingsgruppen.
Det har i perioden vært avholdt 5 styremøter.
VERV I NKK.
Styrets kasserer er leder i NKK Region Hordaland, og delegat til NKKs Representantskapsmøte. Han ble i 2011 tildelt NKKs Sølvmerke.
MEDLEMSMØTER.
Det har vært avholdt 2 medlemsmøter i 2012, i lokalene til Midttun Motell som er blitt vårt
nye medlemsmøtested.
På møtene fikk medlemmene gratis bevertning med kaffe / te og kringle på årsmøtet,
og med julegløgg og julebrød og julekaker på julemøtet.
Den 14. februar ble det avholdt årsmøte i vårt nye medlemsmøtelokale på Midttun.
Årsregnskap, årsmeldinger, valgkomiteens forslag og budsjettforslag for 2012 ble enstemmig godkjent.
Etter årsmøtet holdt klubbens medlem Anne Kristin Milde et foredrag om ”Vinterskader”.
Julemøtet den 27. november hadde et greit fremmøte.
Her holdt Anne Kristine Milde et interessant foredrag om "Legge på og slanke hunden til
utstilling.”
INTERNETT.
Klubbens egne hjemmesider www.bsbk.org på Internett fikk i 2011 en meget etterlengtet
oppgradering og modernisering. Dette året har vi jobbet videre med utvikling av database
for påmelding til Brukshundgruppens kurs og arrangement.
Webmaster for hjemmesidene er Lille Wagtskjold.
Styret har fått mange positive tilbakemeldinger på de nye sidene.
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ÅRSMELDING - BSBK - 2012

2 AV 2

KOBBELET.
Kobbelet har også i 2012 vært utgitt med 4 nummer.
Bladets redaktør Jon Wagtskjold har sammen med vårt nye trykkeri, fått hevet kvaliteten
enda et par hakk på medlemsbladet. En meget stor honnør til Jon for dette.
Det er fremdeles ønskelig at flere av våre medlemmer sender inn stoff til bladet.
Hele bladet er i fullfarger.
Vi er også takknemlig for våre trofaste og nye annonsører som støtter klubben.
Annonsørene våre får nå også profilere seg på vår hjemmeside.
ARRANGEMENT.
14. - 15. april arrangerte NKKs internasjonale utstilling på Bergen Racketsenter,
hvor klubben var teknisk arrangør.
NKK hadde redusert antall stands og det gjorde at det var blitt mye bedre plass til utstillerne.
Int LP-prøver er flyttet til samme helg i juni som den Int. agility konkurransene.
28. og 29. september arrangerte vi vår egen nasjonale utstilling med lydighetsprøver
på Bergen Racketsenter.
De aller fleste utstillerne melder seg nå selv på og betaler via «Min side» på www.nkk.no.
Vi ser dessverre at det blir færre påmeldinger til utstillingene både her og andre steder i
landet. De store faste utgiftene til utstillingen er de samme uavhengig av antall påmeldte.
Det er kun overskuddet som går ned når antall påmeldte går drastisk ned.

MEDLEMSTALLET.
Medlemstallet i klubben har også i 2012 hatt en liten nedgang.
På «Min side» på www.nkk.no kan medlemmene selv endre adresse eller melde seg inn
og ut av klubben.
Det er ikke enkelt å kunne følge med på alle inn- og utmeldinger.
Pr. 31.12.12. hadde klubben 501 medlemmer, herav 53 familiemedlemmer.
NKK er blitt pålagt av sin revisor å gjøre store endringer i rutinene for innkrevingen av kontingenten for klubbene. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen 31. januar,
mister sine rettigheter fra 1. februar og frem til kontingenten blir betalt.
ØKONOMI.
Klubben har fortsatt en meget sunn og solid økonomi.
Ett hundre og tredve færre påmeldte til utstillingen vår enn forventet og profileringsklær til
tillitsvalgte, gjorde at vi i 2012 fikk et underskudd på kr. 36 997.-.
Vi foreslår at årets underskudd dekkes fra Kapitalkonto.
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Årsmelding for Brukshundgruppen
Brukshundgruppen 2012 har bestått av følgende:
Grethe Olsen (leder), Anne Karin Daae , Marit Jæger, Gerd Orderud, Hilde B.
Røssevold.
Brukshundgruppen har holdt 4 møter i løpet av året.
Brukshundgruppen har hatt følgende arrangementer og aktiviteter i tillegg til fast
lydighetstrening hver onsdag på Stend og aktivitetsdag onsdager på Myrbø hele
våren. Aktivitetsdagen på Myrbø i høst ble avstumpet pga. andre arrangement og
kurs.
Våren
- Dressurkurs med 4 deltakere på valpekurs og 10 deltakere på grunnkurs.
- Runderingskurs med 6 deltakere
- Sporkurs med 7 deltakere
- Bronsemerkekurs med 5 deltakere
- Valpetime på Myrbø ca en gang i måneden
- Brukstrening tirsdager (spor, blodspor og rundering)
- Uoffisiell LP (kun klasse 1 og 2) 11. april med totalt 11 ekvipasjer (6 stk i kl 1 og
5 stk i kl 2)
- Bronsemerkeprøve 30. mai med 8 deltakere
- Klubbmesterskap i LP 6. juni med totalt 9 ekvipasjer
- Sommeravslutning 20. juni med grilling, moro for to- og firbeinte og hundeløp
Høsten
- Dressurkurs med 6 deltakere på valpekurs og 12 deltakere på grunnkurs
- Bronsemerkekurs med 4 deltakere
- Sporkurs med 5 deltakere
- Brukstrening tirsdager (spor, blodspor og rundering) til det ble for mørkt
- Bronsemerkeprøve 17. okt med 4 deltakere
- Uoffisiell LP (kl 1, 2 og 3) 24. oktober med 10 ekvipasjer
- KM-bruks (klubbmesterskap i bruks) med 3 deltakere i rundering og 4 i spor
- Juleavslutning med gløgg & pepperkarer og moro for to- og firbeinte
Lydighetstreningen på Stend har i løpet av året hatt en fast stabil gjeng med noen
nye ekvipasjer innimellom. Aktivitetsdagen på Myrbø har i løpet av vårn hatt svært
dårlig oppmøte, og høsten ble det ingen sosialaktivitets kveld, men vi hadde andre
arrangementer. Valpetimen har heller ikke hatt stort oppmøte. Juleavslutningen ble
avholdt på Myrbø i god tradisjon med gløgg, pepperkaker og aktivitet for to- og
firbeinte flott frostvær. Det smakte virkelig godt med varm gløgg inne etter å ha vært
ute i det kalde været.

Årsmelding Utstillingsgruppen BSBK 2012

Utstillingsgruppen har i 2012 bestått av:
Vivi Waag, Siren Næs, Janet Longberg, Tone Berg Stiansen og Liv M. Aastvedt.
Gruppen har hatt 7 møter - inklusiv pakke- og ettermøte i forbindelse vår utstilling.
Komitéen har vært representert i HS gjennom året ved Vivi Waag.
Den 14. og 15. april var BSBK teknisk arrangør for NKK på Bønes.
Komitéens oppgaver er å dekke inn folk til å skrive i ringene, vakthold og
kjøkkentjeneste.
I forkant av utstillingen hadde vi ringtrening på Myrbø Dyresenter.
Vi kom i mål, men det er tungt å få folk til å si ja til å hjelpe.
28. og 29. september avholdt vi vår egen utstilling på Bønes. Edgar Waag var
utstillingsleder, Svein Lothe jr. plassjef, Wenche-Line Bergstad ansvarlig i
sekretariatet og Ellen Fåberg kjøkkenansvarlig.
Det at de aller fleste utstillere nå benytter seg av elektronisk påmelding og betaling,
gjør at arbeidsbyrden er blitt mye mindre, både før utstillingen og ikke minst i
sekretariatet.
Det var kun påmeldt 670 voksne, 195 valper og 13 LP.
Liv Aastvedt hadde et skriverkurs.
Det gikk bra i ringene og vi retter en stor takk ringsekretærer, skrivere og hjelpere.
Utstillingskomitéen var ansvarlig for julemøte som ble avholdt 27. november i
klubbens nye medlemsmøtested på Midttun Motell.
Vi hadde invitert Anne Kristine Milde som holdt et interessant foredrag om «Legge
på og slanke hunden til utstilling».
Det ble servert kaffe, gløgg og julekaker og vi hadde blomsterlotteri.
Gruppen har en grei sammensetning, en god arbeidsfordeling og et godt miljø.

Sandsli 27.01.2013
Vivi Waag

Grethe Olsen
Brukshundgruppen
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BUDSJETT

Bergens Selskaps- og Brukshundklubb

Valgkomiteens innstillings til årsmøtet 12.03.13.

BSBK 2013

Hovedstyret:

INNTEKTER:
MEDLEMSKONT.
RENTER
UTSTILLINGER
DIVERSE INNTEKTER

85 000
6 500
30 000
0

SUM INNTEKTER:

121 500

Lille Wagtskjold (Leder)

Gjenvalg for 2 år.

Svein Lothe jr
Jon Wagtskjold

Gjenvalg for 2 år.
Gjenvalg for 2 år.

Edgar Waag og Knut Alme står ikke på valg.
Brukshundgruppen:
Gerd Orderud
Hilde Brandt Røssevold

Gjenvalg for 2 år.
Gjenvalg for 2 år.

Grethe Olsen, Marit B. Jæger og Anne Karin Daae står ikke på valg.
Utstillingsgruppen:

UTGIFTER:

Cecile Schleer
Anne Mette Mikkelsen

MEDLEMSMØTER
DIV. UTGIFTER
KRINGSJÅVEI 69
PORTO
REKVISITA
KOBBELET
INTERNETT

4 000
25 000
28 000
4 000
10 000
45 500
5 000

Ny, velges for 2 år.
Ny, velges for 2 år.

Vivi Waag , Janet Longberg og Siren Næs står ikke på valg.
Revisjon:
Elin Hjortland Løtvedt
Merete L. Nydal

Gjenvalg for 2 år.
Gjenvalg for 1 år. vararev.

Arne J. Aastvedt står ikke på valg.
Valgkomiteen:

SUM UTGIFTER:

121 500

OVERSKUDD

0

Merete L. Nydal
Kirsten Stensund

Gjenvalg for 2 år.
Ny, velges for 1 år.

Elin Dahl står ikke på valg.
Kandidatene er forespurt og har sagt seg villig til tillitsverv i BSBK.
Valgkomiteen har selv tatt i mot og har fremmet forslag til valg 2013.
Bergen 06.01.2013
Merete Løbrot Nydal - Liv M. Aastvedt - Elin Dahl
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Brukshundgruppen
LYDIGHETSTRENING

BRUKSTRENING

Vi holder til på Stend Jordbruksskoles ridebane onsdager fra kl 19:00.
Banen er stor så vi har plass til mange.
Velkommen til trening og selvsagt
litt sosialt!
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

Vi starter opp igjen brukstreningen
om tirsdagen så snart det er lyst nok
– følg med på facebook eller ta kontakt
STED: Kokstad eller Hordnes. Dette
avtales fra gang til gang og blir også
lagt ut på facebook dagen før.
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 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

KLUBBMESTERSKAP
I LYDIGHET
Offisiell LP-prøve etter NKK’s regelverk. Onsdag 6. juni (ettermiddag).
Mer info. kommer på hjemmesiden.
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KURSER
Valpekurs (fra ca. 3-6 mnd) og/
eller Grunnkurs
starter etter påske. Datoer kommer på hjemmesiden. Ta kontakt
om du er interessert: brukshund@
bsbk.org

Brukskurs til våren
Spor og runderingskurs for nybegynnere er ikke avklart. Ta
kontakt om du er interessert på
brukshund@bsbk.org eller se hjemmesiden for fortløpende info.

BRONSEMERKE
BRONSEMERKEKURS
Starter torsdag 7. mars kl 19:00.
Kurset går over 5 torsdager med
ca 2 t hver gang.

BRONSEMERKEPRØVE

til våren – mer info. kommer på
hjemmesiden.

Kurset tar for seg alle øvelsene til
bronsemerkeprøven
Pris: kr 1200,- for BSBK medl. / kr
1500,- for andre
Bronsemerkeprøven til våren er inkludert i kursprisen. Det er frivilligt å delta på prøven.
Instruktør: Marit Jæger
Øvelsene for Bronsemerkprøven:
• Visning av tenner
• Lineføring
• Dekk fra holdt
• Innkalling fra sitt
• Stå under marsj
• Enkelt dekk i 1 min
Full oversikt og regler for bronsemerkeprøven finner du hos www.
nkk.no - aktiviteter - lydighet - regler og retningslinjer (se Lydighet).
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Hva var det som fikk deg til å starte med oppdrett?
- Ble veldig fasinert av rasen, og reiste mye rundt til anerkjente kenneler i forskjellige land for å lære mer om rasens
historie og for å lære om de forskjellige typene og linjene.

Kennelpresentasjon:

Kennel Ballygran
Anne Mette Mikkelsen

Irsk ulvehund & whippet
Hvor lenge har du drevet som oppdretter?
- Jeg fikk min første hund i 1988, men startet ikke oppdrett
før i 1995. Det var på rasen irsk ulvehund. Jeg har også fått
meg whippet nå.

Fikk du hjelp i begynnelsen, noe som inspirerte deg?
- Fra kenneler her i Norge så var det Kennel McKenzie
og Kennel O’Marksbay som var min inspirasjonskilde og
som jeg lærte mye av. I Irland fikk jeg også en fantastisk
venn og mentor; Anthony Killykeen-Doyle som har lært
meg utrolig mye om rasen, historikk, fôring, ja alt man
egentlig kan tenke seg ang. rasen. Han besøkte jeg hvert
år og bodde hos han i en uke i slengen for å lære. Han tok
meg ”under sin vinge” og presenterte meg for sine venner
og oppdrettere han samarbeidet med. Det har gjort at jeg
i dag har veldig mange å arbeide sammen med i utlandet.
Hvordan kom du fram til kennelnavnet ditt - historie bak?
- Kennel navnet mitt er tatt fra min første Champion,
som het N Ch McKenzie’s Ballygran. Ballygran er også
ett stedsnavn i Irland og et gammelt kennelnavn som ble
brukt av en av Anthony’s mentorer for mange år tilbake.
Så jeg syns det var et godt valg.
Hvem var din første hund - beskrivelse?
- Min første hund var en bichon frisè som het Bikè. En
fantastisk gutt, men som var alt annet enn en utstillingshund. Men trente og gikk lydighet med han og hadde han
sammen med ulvehunder frem til han døde som 13 år
gammel.
Hvilke hunder har du nå?
- I dag har jeg irske ulvehunder og whippet.

Tre generasjoner Ballygrans:
N Ch SIWW 2007 NVV-12 Ballygran’s Ashling Anwen
N Ch Ballygran’s Fion Fleetwind McMagnum
		
Irdalen’s Dream of Life
Foto: Svein Fluge
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Er det en eller flere av dine hunder du husker spesielt?
- Syns egentlig at alle hundene mine har vært spesielle.
Alle har forskjellig personlighet og det er noe med hver
enkelt som gjør de unike. Men det er klart den første hunden er alltid ekstra spesiell, det tror jeg at den vil være for
de fleste av oss.
Hva er det vanskeligste med oppdrett av din rase. Hva synes du
er bra med din rase?
- Syns det er vanskelig å finne gode hannhunder og bruke etter hvert. Men det som er aller verst er kanskje det å
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skulle finne gode hjem til valpene. Siden den irske ulvehunden er en hurtigvoksende rase, er det mye som skal
passes på og ta hensyn til det første leveåret. For å referere
til min mentor: ”It is an art rearing them”. Og det er sant!
Om man ikke fôrer og mosjonerer de korrekt er det lett for
å ødelegge beina deres og få skader som senere i livet vil
gi de problemer.
- Det som er bra med rasen er dens personlighet og lynne
som er helt unik. Rasens historie er også utrolig fascinerende og jeg er heldig som kan være en del av det å forsøke å
ta vare på rasen og avle hunder som er så nær opp mot det
standarden beskriver som den korrekte irske ulvehunden.
Har du hatt samarbeid med oppdrettere i andre deler av landet,
eller utenlandske oppdrettere?
- Samarbeider med mange noen kenneler her i landet selvsagt men også kenneler i andre land, som Irland, Belgia,
Nederland, Tyskland, Sverige og USA.
Har du eksportert/importert noen hunder til/fra kennelen din, og
hvis du har det- hva er dine erfaringer
- Har importert hunder fra Sverige, Tyskland, USA og Belgia så langt. Også tatt inn frossen sæd fra Belgia og USA.
- Har eksportert hunder til Sverige, Irland, Tyskland, Belgia og USA.
- I dag er det mye lettere å eksportere/ importere hunder
siden rabiesblodprøven nå er tatt bort som krav i Norge og
Irland. Men da jeg tok en hund inn fra USA, ble den flydd
til Belgia og bodde der hos gode venner til videre vaksinering etc før jeg kunne få den hjem hit.
- Når det gjelder eksport så liker jeg ikke å selge valpene langt bort. Men alle som er solgt lang unna er sendt til
venner og samarbeidspartnere. Alle må komme og hente
valpene, jeg sender ingen valper cargo.
- Det har gått bra med både import/eksport så langt heldigvis.
Har du hunder på fôr, evt. hva synes du om det?
- Jeg har noen hunder ute på fôr, og det syns jeg har fungert utrolig bra. Men man skal ha ryddige og greie kontrakter på disse hundene. Det er viktig for meg at de som
har hundene på fôr er mennesker man føler man kan snakke lett med og at vi ha ett greit samarbeid. Vil heller ikke at
de skal bo langt unna, vil gjerne ha anledningen til å følge
de opp og se de jevnlig.
- 32 -

Hvordan synes du at dommerne bedømmer hunder fra rasen din?
- Standarden gir rom for tolkning og noe ”personlig
smak”. Så det er klart at man ikke alltid er ening, men slik
er utstilling. Man melder på hunden for å få akkurat den
dommerens mening og da må man også tåle å få den kritikken dommeren mener er korrekt den dagen. Om man
ikke gjør det har man ikke noe på en utstilling å gjøre.
- Når det gjelder whippet, så er jeg enda ”ny” i rasen. Selv
om jeg har studert rasen i mang år, har det har tatt tid å
finne den rette typen og størrelsen etter min smak.
Hva er din visjon for ditt fremtidige oppdrett av rasen og kennelen din?
- Jeg vil fortsette å avle den type irsk ulvehund jeg har i
dag. Jeg vil være tro mot det mine mentorer har lært meg,
og håper å kunne avle frem sunne, friske rasetypiske hunder.
- På whippet skal jeg ha mitt første kull nå i begynnelsen
av februar. Tispen kommer fra Tyskland, og ble parret med
en Irsk oppdrettet hannhund. Der vil jeg nok forstsette å
være fokusert på type og størrelse. Selv om jeg ikke kommer til å avle mange whippet kull er det en fantastisk rase,
og en herlig hund å ha sammen med de irske ulvehundne.

Kennel BALLYGRAN
Anne Mette Mikkelsen
wolfhound@ballygran.com
Mons Slettens veg 21
5265 YTRE ARNA
Tlf.: 920 22 386
Foto: Øystein Kristiansen
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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 til:
KOBBELET - BSBK
Boks 6 Sandsli, 5861 BERGEN,
ePost: kobbelet@bsbk.org

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

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

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

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

DVERGSCHNAUZER SORT/SILVER
HJELLEUREN’S
Elsebeth Ellingsen
elsebeth.ellingsen@online.no
Hjelleveien 62 A, 5200 OS
Tlf: 56 57 63 69

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

ENG. SPRINGER SPANIEL
Marian Janet Nossen
kennel@merjano.no
Brendahaugen 1, 5652 Årland
Tlf.: 900 77 434

MIDTUNSTIEN
Helga og Bjørn Dahle
Midtunbrekka 18 A, 5224 NESTTUN
Tlf.: 55 10 25 51

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

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

JAKRILO
Janet K. Longberg
janet@jakrilo.com
Haukelandsveien 48, 5096 BERGEN
Tlf.: 472 94 433

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 LANGHÅR
PETLAN
Connie Petterson
connie.e.petterson@gmail.com
Foldnesvegen 220, 5353 STRAUME
Tlf.: 56 32 36 02
DALMATINER
CIVELDA
Kersti og Svein A. Hatlem
civelda@online.no
Nyhavnsvingen 8, 5035 BERGEN
Tlf.: 55 25 76 02

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
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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

KAUKASISK OVCHARKA
KEMOKA-K9
Kent Mohan Kathiravelu
Plutti69@hotmail.com
Hardangerveien 490, 5268 ESPELAND
Tlf.: 943 61 448
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

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
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.: 920 22 386
O’MARKSBAY
Knut Olav Wille
knutowille@c2i.net
Ask, 3519 HØNEFOSS
Tlf.: 22 10 81 50

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
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NUFFEKOMPANIET
Wenche Solheimslid
wsolhei@online.no
Hedlo 41, 5353 STRAUME
Tlf.: 56 33 17 77

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

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

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

TESSMIRA
Kirsten Stensund
post@tessmina.com
Vallalia 44, 5227 NESTTUN
Tlf: 55 10 43 43

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

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
SANKT BERNHARDSHUND
SAINT WEST
Katarina Andersen og Andre Aase
Davanger, 5310 HAUGLANDSHELLA
Tlf.: 980 58 157

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
Jorunn Kvalheim og Christen Lang
chr-lan@online.no
Sandviksveien 173, 5035 BERGEN
Tlf.: 909 81 295 / 909 68 848
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ZOJOMA
Jorunn Gjøen
jorunn-g@fusi.no
Gjøn, 5640 EIKELANDSOSEN
Tlf: 56 58 52 10

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

WHIPPET
BALLYGRAN
Anne Mette Mikkelsen
wolfhound@ballygran.com
Mons Slettens veg 21
5265 YTRE ARNA
Tlf.: 920 22 386

SKOTSK HJORTEHUND
ST.FINNIAN
Ane Lid Lerheim
ane@lerheim.no
Troldhaugveien 31, 5232 PARADIS
Tlf.: 55 91 17 50
SPANSK VANNHUND
FERRYLAND
Irene og Jonny Donné
irene@ferryland.no
Hamreveien 65, 5229 KALANDSEIDET
Tlf.: 55 12 66 99

WAG
Familien Aastvedt
arne.johan@aastvedt.com
Kalvatræet 22, 5106 ØVRE ERVIK
Tlf.: 55 18 10 24

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
- 38 -

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

Valpekull fra Kennel Ballygran
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Nye medlemmer
TRUDE HELLAND			
NORVALD BUSCH JOHANNESSEN
ASLAUG LINNEA ANGELSEN
MONICA LØSETH			
CHRISTINA JØRGENSEN GJØEN
TOVE LISE NORGRENN		
JOHNNY PETTERSEN			
HEIDI BEKKEVOLD			
BENEDICTE HALLAND		
BIRTE HAMMERSLAND		
GUNNLAUG TRÆET			
CHRISTINA GJERTSEN		
INA T. PEDERSEN			
MARGOT KVISTAD AANES		
LINE BUHLER				
KATJA K. DJUPEVÅG			
ROGER JOHANSEN			
TORILL JOHANSEN			
MARTHE SYVERSEN			

5640 EIKELANDSOSEN
5003 BERGEN
5033 BERGEN
5141 FYLLINGSDALEN
5136 MJØLKERÅEN
5226 NESTTUN
5258 BLOMSTERDALEN
5003 BERGEN
5119 ULSET
5217 HAGAVIK
5314 KJERRGARDEN
5109 HYLKJE
5236 RÅDAL
5355 KNARREVIK
5144 FYLLINGSDALEN
5397 BEKKJARVIK
5236 RÅDAL
5236 RÅDAL
5183 OLSVIK

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!

Valpekurs • Unghundkurs • Privattimer

Buddy Arken
Åsane Storsenter
Tlf. 55 18 84 80

Buddy Askøy
Askøy Senter
Tlf. 55 01 65 79

Buddy Vestkanten
Vestkanten Senter
Tlf. 55 93 10 40

Buddy sartor
Sartor Storsenter
Tlf. 56 33 20 83

Er du motivert?
Vi gir deg gode resultater kun etter få timer!
Info: www.aktivhund.no eller tlf. 930 68 283
- 40 -

Følg
oss på
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www.buddy.no

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

Fast tel. / Mobil tel.
Lille Wagtskjold
Svein Lothe jr.
Edgar Waag
Jon Wagtskjold
Knut Alme
Vivi Waag
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
55 22 92 00 / 986 39 600
905 66 356

BRUKSHUNDGRUPPEN 2012
Gruppeleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

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

905 66 356
471 79 880
413 13 904
408 90 057
481 92 255

UTSTILLINGSGRUPPEN 2012
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

REVISJON 2012
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

VALGKOMITÉ 2012
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Liv M. 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

Jon Wagtskjold

55 92 44 36 / 908 61 265

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

seniorer

KOBBELET 2012

BSBKs bankforbindelse

Medlem
kr. 340,Familiemedlem kr. 50,-

BSBKs driftskonto:
Brukshundgruppen:

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

Statsm. Michelsensvei 62
Paradis
Bergen Kommune

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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Butikk & konsulenttjenester

Forhandler av Markus Mühle og Luposan
produkter.
Naturnært, kaldpresset hundefôr
(også glutenfritt fôr) og kosttilskudd.
Butikkutsalg og netthandel.
- 43 -

SAN

Medlemskontingent BSBK 2012

Hovedkontor & treningssenter

LUPO ®

Redaktør:

RETURADRESSE:
BSBK
Postboks 6 Sandsli, 5861 Bergen
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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	
  

	
  
- 56145730/45611461	
  
www.fjellanger.net	
  	
  -‐-	
  T44lf.	
  

