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Bladet sendes ut til medlem-
mene i BSBK tre ganger i året.

Vi mottar gjerne stoff for pub-
lisering i bladet. Mottatt stoff 
publiseres i samsvar med tids-
fristene for levering til redaks-
jonen. Innlegg og artikler kan 
leveres som PC-filer eller på 
papirformat til redaksjon-
ens epostadresse eller til vår 
postadresse. Digitalbilder må 
ha høy oppløsning.  Send oss 
bildene i stor størrelse!

Redaktør: Jon Wagtskjold
Redaksjonens adresse:
BSBK Kobbelet, Postboks 6 
Sandsli, 5861 Bergen.
e-Post: kobbelet@bsbk.org
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Vår hovedsponsor

VELKOMMEN TIL 
MYRBØ DYRESENTER 

 
ALT PÅ ETT STED - KUN 20 MIN FRA BERGEN SENTRUM 

ET SPENNENDE MILJØ MED HYGGELIG ATMOSFERE 
- OMSORG MED DYRENE I FOKUS - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildet er fra vår årlige "Åpen Dag" 
 
 
 
 
 
 
- Velutstyrt dyreklinikk 
- Vet. Gisela Kruse, Ina Nilsen, A.K. Milde 
- Øyelysing 
- Bein- og leddkirurg 
- Pleie av syke dyr 
- Homeopati + akupunktur  
- godkjent spesialvakt smådyr 

- Byens store utvalg i fôr og utstyr  
    til hund og katt 
- Rikt utvalg i hundebur 
- Hunde- og kattepensjonat  
- Kurslokale 
- Treningsbane 
- Variert kurstilbud 

  
Klinikkens tjenester kan også utføres under opphold på pensjonatet ! 
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Neset 56-60  ,  5267 Espeland  ,  www.myrbo.no Forsidebildet denne gangen er av Ally som  apporterer inn en fasan i jakt-trening.  Bildet er tatt 
av eieren Marian Janet Nossen. Hun er også eier av kennel Merjano som presenteres lemger bak 
i bladet.

REDAKTØRENS HJØRNE

Når disse linjene leses er vi allerede langt ute 
i november måned. Dette er siste nummeret av 
Kobbelet i år. Av økonomiske grunner har vi bare 
hatt tre utgaver i 2013. Fullfarge og formatøkning 
koster. Men vi føler kvalitetshevingen er verdt det 
for medlemmene våre.

Det betyr ikke nødvendigvis at vi sliter med 
økonomien, men heller at vi satser på å være litt 
føre var. Det er særlig oppslutningen om utstill
ingene våre som ikke er så god som tidligere. Det 
er her vi har generert mye av driftspengene våre. 
Bruksaktivitetene viser et jevnere nivå. Det er et 
generelt fenomen som merkes av flere klubber. Det 
er mange forklaringer på fenomenet.  Men med god 
styring og jevn jobbing går det greit.

En annen ting som vi også merker er at re
krutteringen til verv og annet klubbarbeid går litt 
tregere. Her har vi en trofast gjeng som stiller opp 
år etter år, men vi ser også at noen faller fra av ulike 
grunner og trenger å erstattes med ”nytt blod”.  Det 
gjelder ikke bare utstillingsaktivitetene men også 
bruks arbeidet. 

Så, har du interesse for hund og frivillig klub
barbeid, ta kontakt med oss og meld din interesse 
til valgkomiteen. Kontakter finner du lenger bak i  
bladet. 

Vi garanterer mye moro på veien!
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Kjære
medlemmer

Et av BSBKs gamle, aktive medlemmer, Norvald Thunestvedt, døde i 
sommer. Han ble 78 år gammel, og hadde vært syk en tid.

Norvald meldte seg inn i BSBK tidlig 
på 70 tallet. Sammen med konen Else 
drev han et lite oppdrett på dobermann, 
og fikk kennelnavnet Nortell godkjent 
i 78.

Han var svært opptatt av hundesak
en, og ivret for et hundehold som skulle 
være til glede for både hundeeierne og 
samfunnet. I to perioder på 70 80tallet 
satt han i Brukshundkomiteen, og drev 
en lang rekke dressurkurs for klubben. 
Da han gikk inn i Brukshundgruppen 
som leder på 70tallet, jobbet han grup
pen opp fra omtrent ingen aktivitet, til 
å bli en aktiv gruppe med mange tilbud 
til medlemmene. De  senere årene gikk 
han over til å ha private kurs.

Han var stadig å se som deltager 
i lydighetsringen, og to av doberne 
”Cherie” og ”Aicie” oppnådde tittelen 

Norsk Lydighetschampion. De siste 
årene hadde de en schnauzer, som også 
ble lydighetspremiert.

Norvald deltok også på brukshund
stevner, og i 1979 startet han 
Bergensmester skapet i bruks, etter en 
idé fra Else. Denne konkurransen ble 
svært populær, og ble arrangert hver 
høst til godt ut på 90tallet.

I 1995 ble han autorisert Lydighets
dommer, og reiste rundt på dommer
oppdrag i ca. 10 år. I to perioder satt 
han i valgkomiteen, og viste alltid stor 
interesse for akti vitetene i BSBK.

En markant skikkelse i det bergen
ske hundemiljøet er borte. Vi føler med 
Else,  sønnen Thomas og familien. 

På vegne av flere  av Norvalds 
 hundevenner,

 Elin Dahl

Norvald Thunestvedt
til minne

Etter en fin høst med mange og lange perioder med sol og  oppholdsvær 
er vi nå tilbake til normalen…. 

Klubbens aktiviteter for inneværende år nærmer seg slutten; vår 
årlige utstilling på Bønes ble som vanlig holdt i slutten av september, 
og vi takker både utstillere og alle velvillige hjelpere som bidro til en 
trivelig utstillingshelg! Høstsesongens valpe og grunnkurser og bronse
merkeprøve er ferdige, og når dette leses er også klubbmesterskapet i 
Rundering og Spor unnagjort. Lydighetstreningen fortsetter enda litt til, 
og har sin juleavslutning på Stend onsdag 27. november.

Husk klubbens medlemsmøte tirsdag 26. November kl 19:00 på 
Midtun Camping. Alle medlemmer er hjertelig velkommen til årets 
 julemøte! Se annonse annet sted i bladet.

Årsmøtet 2014 blir avholdt 11. mars på samme sted. Husk at saker til 
årsmøtet må være klubben i hende/poststemplet minst 8 uker før, d.v.s. 
innen 13. Januar 2014. Samme frist gjelder også forslag til kandidater til 
valget på årsmøtet. Disse skal sendes til valgkomiteen, og husk at kandi
daten skal være forespurt og ha sagt seg villig til å stille som kandidat. 
Se kontaktpersoner, adresser og telefonnummer bak i dette bladet.

Til slutt vil jeg ønske alle våre medlemmer en riktig GOD JUL og et 
GODT NYTT ÅR!

Vennlig hilsen

Lille Wagtskjold
Leder
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Gis en time før eller under trening – påvirker 
ikke det vanlige kostholdet. Energy er et energi-
tett 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.
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Kontakt-
skaperen

Et kor av lyse barnestemmer lød utenfra, og en titt gjennom kjøkkenvinduet 
fortalte meg det jeg ventet å se. Vige lå på sin yndlings uteplass øverst i trap-
pa, og rundt henne hadde fem-seks av ungene i gata samlet seg. En klappet 
henne på hodet, en annen på ryggen, og en tredje strøk halen, mens de andre 
ungene puffet utålmodig for å komme til. 

Tekst og foto: Gro Mandt

Vige tok imot viraken med 
nådig selvfølgelighet. Men 
etter en stund ble hun lei, 

reiste seg, strakte den lange  kroppen sin 
og ruslet ned trappa, ivrig fulgt av un
geskokken som skulle ”hjelpe” henne å 
ringe på.  ”Du, Vige vil inn”, fortalte de 
i munnen på hverandre. Og vi fikk oss 
en koselig prat i dørgløtten, ungene og 
jeg. De var blitt så fortrolige med trappa 
vår, at de slo seg til der også når ikke 
Vige var ute. De samlet seg ved porten 
i ivrig samtale, med sykler og ballspill 
og småjentene med dokkesaker.  Og når 
det var tid for Viges luftetur, myldret de 
fram allestedsfra og måtte klappe henne 
igjen. Jeg har fått en kontakt med disse 
ungene som jeg aldri ville hatt uten Vige 
som mellomledd. Det samme gjaldt 
naboene. Vi hadde jo vært på hils, og 
det ble gjerne litt prat over hagegjerdet 

Oversikt over hele nabolaget.
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utover sommeren. Men det var først da 
Vige kom, at jeg ble nærmere kjent med 
de andre beboerne i gata.Valpens umid
delbahet og livsglede brøt ned min egen 
og de andres tilbakeholdenhet. Kontak
ten stakk kanskje ikke så dypt, men den 
gjorde hverdagen litt mer menneskelig.

Vige  ble ”kontorhund” fra første 
stund, for både hun og vi syntes det 
var hyggeligst å være sammen om 
formiddagene. Så vi stilte med dobbel 
matpakke og rigget til totre forskjellige 
soveplasser på våre respektive kontor. 
Beste tidtrøyta viste seg å være pa
pirkurven, og hun  ble ”en hund” etter 
dokumenter. Kontoret mitt lå like ved en 
stor, gammel park, der Vige og jeg gikk 
formiddagstur og i matmors lunsjpause. 
I parken ferdes folk av mange slag: barn 
i alle aldre, eldre mennesker, joggere, 
studenter og folk på veg til eller fra jobb. 
Parken var – og er fortsatt  også sam
lingssted for øldikkere og narkomane. At 
Vige og jeg raskt fikk kontakt med andre 
hundeeiere, var vel bare å vente. Bik
kjene møttes i ellevill leik over plenene 

–båndtvangen til tross – og eierne fikk 
seg en hyggelig hundeprat. 

Men også folk uten hund stoppet og 
ville snakke om og med den store hun
den. Det var eldre mennesker som selv 
hadde hatt hund, som hadde slektnin
ger med hund, eller som hadde ønsket 
seg hund – eller rett og slett trengte et 
påskudd for å komme i snakk med et 
annet menneske. Hunden er et legitimt 
middel til å komme  i kontakt med med
mennesker. Det blir ikke oppfattet som 
verken uhøflig eller påtrengende å gi seg 
i snakk med hundeeire. Tvert om – alle 
vet at de elsker å fortelle om kjæledeg
gen sin. Om hunden er innfallsvinkelen, 
kan samtalen lett ta andre retninger etter 
en stund, og begge parter skilles med en 
god følelse av å ha opplevd litt menne
skelig nærhet

I parken traff vi også foreldre med 
små barn som ville at ungen skulle 
se og ta på et levende dyr, ikke bare 
oppleve dyr gjennom billedbøker og 
fjernsyn. Mange barn så storøyd beten
kt på den store ”vovven”, mens andre 

kom løpende og ville klappe og klemme 
på denne ekte, levende ”labbetussen”. 
Og vi møtte unge mennesker som falt 
i staver over ulvehundens kraft og ele
ganse, og som måtte vite alt om stell og 
mosjonering og bruksegenskaper. 

Sterkest inntrykk på meg gjorde nok 
likevel kontakten med ”ølgjengen”. I 
begynnelsen var jeg litt betenkt – disse 
menneskene hørte til i et miljø som var 
fremmed for meg, og som derfor virket 
litt avskrekkende. Men det jeg opplevde 
var at også ølgjengen brukte hunden 
som middel  til en prat med et medmen
neske – en som ikke løftet en moralsk 
pekefinger mot dem. De var genuint 
opptatt av hunden, mange hadde eller 
hadde hatt en hund de ville fortelle om, 
og det var åpenbart at de hadde et ko
lossalt kontaktbehov. Etter hvert ble det 
fast rutine at gjengen hilste og vinket når 
Vige og jeg gikk forbi samlingsstedene 
deres. Når formiddagsturen vår var 
over, hadde de hyggelige ordveksling
ene, smilene og vennligheten omkring 
hunden gjort dagen vår litt rikere.

Også innomhus, i bygget der kon
toret mitt lå, ble Vige møtt med godord 

og snille hender. Som valper flest løp 
den lille damen rundt og snuste og 
gjorde seg kjent med alt og alle, også 
de nye studentene som dukket opp ved 
semesterstart. De ble snart vant til at så 
de meg, var Vige ikke langt unna. Og på 
uimotståelig valpevis fikk hun den ene 
beundreren etter den andre. Men når jeg 
hadde forelesninger, lå hun på kontoret 
mitt, på sin egen ”kontorseng”.

Som lærer hadde jeg i lang tid fort
vilet over begynnerstudentene som satt 
tause på forelesningene og lyttet til og 
noterte ned alt de trodde var gullko
rn fra min munn. Jeg ble mer og mer 
frustrert – ante jo ikke om jeg snakket 
over hodet på dem, eller om alt jeg sa 
var banalt og velkjent stoff. I håp om å 
høre en annen stemme enn min egen, 
prøvde jeg å provosere fram en samtale, 
og stilte spørsmål, men uten respons – 
trolig redde for å dumme seg ut. I det 
faget jeg stelte med, var det få studenter 
på hvert studietrinn. Når det sitter bare 
1215 mennesker, læreren inkludert, 
rundt et bord, burde det være mulig å 
bli kjent med hverandre nokså fort. Men 
først mot slutten av semetret pleide det 

Unger og bikkjer i fredelig sameksistens i parken

Gode venner
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å løsne – da hadde vi sett hverandre så 
mange ganger at studentene turte å si 
mer enn ”god morgen”. Men jeg visste at 
ved begynnelsen av neste semester, med 
nye studenter, ville muren av taushet  
og dermed en barriere mot innlæring av 
fagstoffet  være der igjen.

Et stykke ut i semestret skulle jeg 
ha et seminar, og jeg visste at alle som 
kom til å være der, kjente Vige og likte 
å klappe og kose med henne. Hvor
for ikke, tenkte jeg, og tok henne med 
til seminarrommet. Og da var det jeg 
gjorde min pedagogiske oppdagelse! Vi
ges nærvær skapte umiddelbart en mer 
avslappet atmosfære. Valpen løp logren
de rundt og lot seg klappe og beundre, 
deretter tuslet hun bort til min stol, 
krøp under den og sovnet. Smilende 
fjes rundt bordet, isen var brutt, og 

seminaret ble slik det var ment å være: 
en faglig samtale mellom studentene og 
meg, ikke bare enetale fra min side. Da 
timen nærmet seg slutten, våknet Vige, 
krabbet fram på gulvet, strakte seg og 
gjespet høylydt. Stemningen ble ikke 
mer anspent av det!

Neste semester hadde jeg Vige med 
på forelesningene fra første time. Etter 
hvert var hun jo blitt større, litt mindre 
valpete og litt mer lydig. Med vennlig 
viftende hale trasket hun i hælene på 
meg til enden av bordet og la seg rolig 
ned ved stolen min, gjerne med et dypt 
og hørbart sukk. Det umiddelbare og 
uaffekterte ved framtoning hennes 
 fikk studentene – og meg selv? – til å 
slappe av. I ly av den mer uhøytidelige 
atmosfæren som hunden skapte, turte 
studentene å smile til hverandre, og de 

oppdaget at det ikke var så skremmende 
å veksle noen ord med sidemannen 
eller –kvinnen. Og når Vige la seg i sin 
yndlings sovestilling, på ryggen med de 
lange beina rett oppetter veggen – hun 
nådde nesten helt opp til tavla – ble det 
høylydt munterhet rundt bordet, og stu
dentene merket at det ikke var så farlig 
å la sin egen stemme høre. Da våget de 
seg til å svare på mine spørsmål, og de 
stilte meg spørsmål om ting de lurte 
på eller ikke forsto. I denne avspente, 
avstressede atmosfæren var det utrolig 
mye bedre grobunn for læring. Mang 
en gang kunne nok Viges inderlige og 
åpenlyse gjesping avspeile studentenes 
egen sinnsstemning på en forelesning. 
Men samtidig skapte en slik demon
strasjon nettopp det lille avbrekket som 
trengtes for på nytt å samle oppmerk
somheten om de de faglige problemene.

Om ulvehunder egner seg bedre enn 
andre hunder i pedagogikkens tjeneste, 
skal være usagt. Men ett er i hvert fall 
sikkert: elskelige som de er, får de oss 
mennesker til å føle oss vel sammen med 
dem. De kombinerer vennlighet, ro og 
verdighet med en ofte overstrømmende 
glede. Og det er noe eget med en hund 
som rager over bordkanten og sitter der 
og betrakter forsamlingen med snille 
brune øyne. 

Enda en gang hadde jeg fått bekreftet 
at hunden lokker fram sider ved oss som 
vi ellers har lett for å skjule og fortrenge. 
Det er ”lov” å vise følelser overfor en 
hund. Sammen med en hund kan vi le 
og leike og oppføre oss ”barnslig” uten 
at noen tar anstøt av det. Hunden gjør 
oss mer menneskelige, og derfor kan vi 
også lettere møte andre mennesker på 
halvvegen ”uten å miste ansikt”.Kontorsengen

Yndlings sovestilling – hjemme og på jobb
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yreklinikken påD
www.dyreklinikken-stend.no

Telefon: 55 11 60 60

Stend AS
Smådyrklinikk godkjent av

Den Norske Veterinærforening

Fremmer helse og velvære
       hos ditt kjæledyr
Fremmer helse og velvære
       hos ditt kjæledyr

- veterinær smådyrspesialist
- hudlidelser & allergi
- indremedisin
- hjertelidelser
- ultralyd
- atferdsproblemer
- øyesykdommer & øyelysing
- kirurgi
- tannbehandling
- akupunktur
- laser
- rehabilitering & hundemassasje
- digitalt røntgen & tannrøntgen
- fôr- og utstyrsbutikk

- veterinær smådyrspesialist
- hudlidelser & allergi
- indremedisin
- hjertelidelser
- ultralyd
- atferdsproblemer
- øyesykdommer & øyelysing
- kirurgi
- tannbehandling
- akupunktur
- laser
- rehabilitering & hundemassasje
- digitalt røntgen & tannrøntgen
- fôr- og utstyrsbutikk

 
 

 

VELKOMMEN TIL JULEMØTE! 
 

Vi ønsker deg velkommen til årets julemøte 
 

Tid og sted: 
 

Midttun Motell & Camping, Midtunheia 3 på Nesttun 
 

Tirsdag 26. november Kl 19:00 
 
 

Vi vil også i år by på julegløgg/kaffe og julekaker 
 
 

Kveldens program: 
 

Ulf Erlandsen 
 

vil holde foredrag og svare på spørsmål om: 

”Smådyrmedisin - status 2013» 

med hovedvekt på hudproblemer 

 

 Utlodning 
 

Velkommen ! 
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Morgenturen
Tekst og bilde av Helga Buvik

Etter en fin sommer  skal vi inn i 
hverdagen igjen og på vår faste 
morgenrunde , Scott og jeg.  Kan 

kose oss med minnene fra våren og 
sommerens kurs, treninger og aktivitet. 
Scott er flink han, når rette humøret slår 
inn. Uheldigvis er han alt for glad i damer 
av den firbeinte sorten. Vi treffer i blant 
turkompisen på morgenen ute i samme 
ærend. Scott er alltid litt småskeptisk 
når en annen hund dukker opp, helt til 
vennligheten er avklart, han følger godt 
med, rett og slett stirrer i blant.  I fjor var 
turkompisen en godt voksen rottweiler 
dame som kunne trø til med litt hilselek, 
men stort sett var hun nå opptatt med sitt.  
Det forbauset meg alltid hvor nært hun 
måtte komme før han skjønte hvem det var 
og hilste med entusiasme. Selv om det er 
mørkt , er 34 meter nært etter min mening. 
Så ruslet vi ilag med samme ro som før. De 
tobeinte fikk en vokal samtale, mens jeg 
antar de firbeinte hadde sin der de snuste 
på hver sin side av den smale grusveien.  
Så kom den dagen hofta hennes ble for 

vond, og hun kom ikke mer. Scott kikket 
og så etter henne. Stoppet opp og så opp 
mot sideveien der hun pleier å komme.  
Etter noen uker foreslo han å gå opp der 
for å se. Mens hun kom, kunne han kikke 
etter henne, men ikke så iherdig som dette. 
Jeg tenkte, når arvtakeren kommer, da 
skjønner han det og det stemte. En ett års 
kastrert labrador gutt var der en dag.  Helt 
ålreit i følge Scott, men altså ikke like bra 
som den eldre damen.  En kjapp hilsen 
når vi treffes og nå er det Scott som driver 
med sitt. Det er helt tydelig, damer er 
damer uansett alder og fasong.   Dette gjør 
at jeg alltid vet når det er løpetid i strøket.  
Iherdig snusing på enkelte flekker, i de 
verste dagene sitter han og piper i vinduet 
, snuser og spiser dårligere. På trening 
er derfor den maksimale forstyrrelsen , 
tipser med løpetid i kjømda.  På kurs er 
den verste setningen jeg vet “hannhun
dene må venne seg til å jobbe med tisper i 
løpetid” . For Scott er det vanskelig nok at 
det er andre hunder der. Han har så lyst 
til å leke med damene, snuse i “avisa” , og 
frykter de “tøffe” gutta som vil banke han. 
Ikke nok med vi skal lære noe nytt, men 
samtidig få den vanskeligste miljøtrenin
ga vi kan få.  I blant prøver kurslederen 
å lage skille, løpetids tisper her og hann
hunder der.  Ha! Scott vet så vel hvor de 
er, gjett hvem som tok svalestup gjennom 
skilleveggen på Fjellanger hallen.  Lukte
flekkene , helt ferske, er  svært vanskelig 
å motstå.   Etter en slik runde kommer 
tankene neste morgen,” kastrere eller ikke 
kastrere.” 

Denne løsninga får jeg stadig innspill 
på. “ Etter ett halvt år hadde vi en helt 
annen hund” er ofte kommentaren.  De 

oppgitte grunnene er forskjellige: “han 
var for voldsom, han slåss for mye med 
andre hannhunder, han dominerte over 
minstemann i familien, han stakk hele 
tiden av, han pep og ulte slik at vi ikke fikk 
sove når det var løpetid, vi klarte ikke å 
skille tispa og han”. Årsakene er mange og 
varierte, i tillegg til de medisinske. Mange 
av gutta er mellom 1 og 2 år, så virker det 
fordi hunden ble eldre og voksen?  Ville 
det vært bedre med mer oppdragelse og 
kanskje en annen oppdragelse? Etterpå 
klokskap er lett. Hvor mye kan en forvente 
av innsats fra en eier? Selv i fagkretser er 
det ikke klart http://www.forskning.no/
artikler/2011/desember/307466.  

Jeg møter meg selv i døra.  Har alltid 
hevdet at aktiviteten skal være på hundens 
premisser.  Det vi to driver med , skal gi 
Scott ett bedre liv samtidig som jeg får 
rørt meg litt mer og kommer ut av sofaen. 
Plutselig dukker trangen til å lykkes opp.” 
Han kan jo hindrene, hvorfor kan han ikke 
la være å snuse akkurat nå. eller Kom nå 
tilbake med løsbittet, poenget er ikke å 
sjekke hvor lenge siden de bikkjene gikk 
forbi. “ . For Scott betyr målene mine lite.  
Verden blir ikke ett bedre sted av dem 
heller.  Skal jeg ta fra han denne medfødte 
trangen han tydeligvis har.  Han ville få 
ett bedre innkall eller ville han? Kunne 
gå mere løs? Blir det bråk med noen av 
tispene i stedet? Ville den livlige karen bli 
en trøtt pudding?  Heldigvis for han vet 
han ikke om mine skumle tanker der han 
løfter på beinet for umpten gang.  Ville han 
bifalt? Er langt fra sikker på det. Jeg får 
trøste meg med kaffekoppen som venter 
og tenke at vi får prøve igjen med frisk 
mot i allefall denne dagen.  

Mvh Helga
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BEST IN SHOW 
- Dommer: Dr. Wilfried Peper, Tyskland.

1.  St. Bernhardshund Langhåret – N SE UCH NV12 DREAMER DE LA VALLES  
 DE L’HOGMIAU 
 Eier: Anne Britt Tangen, Eidsvoll.

2.  Irsk Ulvehund  N UCH BALLYGRAN FION FLEETWIND MCMAGNUM. 
 Eier: Anne Mette Mikkelsen, Ytre Arna.

3.  Stor Puddel – MEMORIES LET ME ENTERTAIN YOU 
 Eier: Kjell Ove Sperrevik, Os.

4.  Dalmatiner – INT NORD UCH PRICESPOT’S ARE YOU READY. 
 Eier: Heidi Price, Nordre Toten.

RESULTATER
BSBK UTSTILLING 

28. - 29. SEPTEMBER 2013

GRUPPE 1 - Dommer: Andrzej Stepinski, Polen.
1.  Bearded Collie – NJV11 N UCH TBOB’S BEYLONE. 
 Eier: Merete Løbrot Nydal, Kalandseidet. 
2.  Collie Langhåret – N UCH RUDÄNGENS ENTERTAINER. 
 Eier: Helga og Bjørn Dahle, Nesttun.
3.  Hvit Gjeterhund INSHIMA HONEY VOM SUTUMERGRUND. 
 Eier: Tone Lise Djupesland, Finsland.
4.  Welsh Corgi Pembroke – AKELA. 
 Eier: Jane Serigstad, Kleppe.

GRUPPE 2 - Dommer: Hans Almgren, Sverige.
1.  St. Bernhardshund Langhåret – N SE UCH NV12 DREAMER 
 DE LA VALLES DE L’HOGMIAU Eier: Anne Britt Tangen, Eidsvoll.
2.  St. Bernhardshund Korthåret – NJV12 TOFFE LOFFE’S THE 
 PERFECT MATCH. Eier: Katarina Elin Helland Andersen,   
 Hauglandshella.
3.  Leonberger – NJV12 DUVAGÅRDENS TRUE TROPHY. 
 Eier: Randi Helene Breivik, Hauglandshella.
4.  Engelsk Mastiff – DEVINE CORNELIA FROM BIG BOYS CLUB. 
 Eier: Marzenna Anna Liszewska, Hauglandshella.
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GRUPPE 3 - Dommer: Ann Rode, Sverige.
1.  Norfolk Terrier – MISTILY’S CHRISTMAS CAKE. 
 Eier: Raymond Robinson, Morvik.
2.  Australsk Terrier – N DK UCH NORDV06 NV07 TANAMIER’S POR  
 SALUT  FOR ME. Eier: Anne Marie Ingebretsen/ Marie og 
 Cato Kjøsnes, Begna.
3.  Irish Softcoated Wheaten Terrier – N UCH NORDJV06 ANGEL POL  
 LENTIA’S AMY ANGELIC. Eier: Gunn Kari Skauge, Lindås.
4.  West Highland White Terrier – INT NORD DK UCH NV-06 NVV-12 WEN 
 RICK’S SANTANA. Eier: Wenche og Heidi hagen, Fredrikstad.

GRUPPE 5 - Dommer: Dr. Wilfried Peper, Tyskland.
1.  Pomeranian – DEVIL IN DISQUISE AV VESTVARDEN 
 Eier: Karen Vetaas, Brattholmen.
2.  Japansk Spisshund  N UCH JASAM’S ORIENTAL GRANDSON      
 OF COLA. 
 Eier: Hanne Nærland Ånensen, Kopervik.
3.  Shiba – EJIRO INCIPITA NOVA. 
 Eier: Gullborg Knudsen, Paradis.
4.  Norsk Buhund – RENNEDAL’S ARON. 
 Eier: IngerHelene Rennedal, Knarrevik.

GRUPPE 6 - Dommer: Per Iversen, Norge.
1.  Dalmatiner – INT NORD UCH PRICESPOT’S ARE YOU READY. 
 Eier: Heidi Price, Nordre Toten.
2. Rhodesian Ridgeback – N UCH ULWAZI’S ADJUA SHAKA BY  
 EDELROOD.  Eier: Kristin og Faraimo Harris, Bønes.
3. Basset Hound – N UCH N VCH LULUBELLA’S FANCY FACE. 
 Eier: Siv Tvilde, Alversund.

GRUPPE 8 - Dommer: Andrzej Stepinski, Polen.
1.  Golden Retriever –N SE UCH U(U)CH NV12 ZENANAS PARIS  
 MOONLIGHT. Eier: Børge Espeland, Ålgård.
2.  Labrador Retriever – N UCH NV10 KLUNGERHAUGEN’S    
 QUALITY. Eier: Aud Presthus, Ølve.
3.  Cocker Spaniel – PAISLEY’S SPLASH AND SMASH.  
 Eier: Ann Christin Nyman, Sverige.
4.  Flat Coated Retriever  N UCH COVERSTEAD CATCH THE POINI. 
 Eier: Svein og Harriet Nesse, Sveio.
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GRUPPE 9 - Dommer: Hans Almgren, Sverige.
1.  Stor Puddel – MEMORIES LET ME ENTERTAIN YOU 
 Eier: Kjell Ove Sperrevik, Os.
2.  Lhasa Apso – INT NORD FIN UCH NV09 FINV09 NORDV0910 CHIC   
 CHOIX  HIGH CLASS. Eier: Morten og Eli P. Sterri, Sævlandsvik.
3.  Chihuahua Langhåret – N DK UCH NORDV12 KBHV10 NORDJV10 HEJW 
 10 NV11 CHIDELIA EVERLASTING LOVE. 
 Eier: Lene Nordås Kalleklev, Frekhaug. 
4.  Tibetansk Spaniel – INT BALT SE N UCH LYNGTUNETS GALAHAD. 
 Eier: Mona Ådland, Knarrevik.

GRUPPE 10 - Dommer: Dr. Wilfried Peper, Tyskland.
1.  Irsk Ulvehund  N UCH BALLYGRAN FION FLEETWIND    
 MCMAGNUM. 
 Eier: Anne Mette Mikkelsen, Ytre Arna.
2.  Whippet – PERMOBILE BE MY GIRL. 
 Eier: Randi Marie Robertstad, Salhus.
3.  Italiensk Mynde – N UCH TWANSANYEN BLUE VISION    
 QINELLI. Eier: Bjørg Bærheim Omdal, Vigrestad.
4.  Greyhound  N UCH JET’S TAKE IT SERIOUS. 
 Eier: Britt Helen Waldum, Os.

BESTE VETERAN LØRDAG - Dommer: Dr. Wilfried Peper, Tyskland.
1.  Flat Coated Retriever  N UCH COVERSTEAD CATCH THE POINI. 
 Eier: Svein og Harriet Nesse, Sveio.
2.  Engelsk Springer Spaniel – N UCH BOBWHITE’S YELLOW MOUNTAIN  
 HEATHER. Eier: Else Grindheim og Tove Solberg, Os.
3.  Portugisisk Vannhund – RØDTOP ALLISON CRYSTAL’S DEESEA. 
 Eier: Crystal Lianne Key, Sandnes. 
4.  Curly coated Retriever  N UCH N VCH VESTCURLYS DINA. 
 Eier: Marit Lothe og Nils Jakob Eide, Arnatveit.

BESTE VETERAN SØNDAG - Dommer: Dr. Wilfried Peper, Tyskland.
1.  Lhasa Apso – INT NORD FIN UCH NV09 FINV09 NORDV0910 CHIC  
 CHOIX HIGH CLASS. Eier: Morten og Eli P. Sterri, Sævlandsvik.
2.  Schäferhund Normalhår – SCHHI CIB NORD CH JETTE AV QUANTOS. 
 Eier: Kalle Ingemarson, Sverige.
3.  Shetland Sheepdog – N DK HR SLO UCH CROFT’S BROWN SUGAR. 
 Eier: Kjell Arvid Torgersen, Sandnes.
4.  West Highland White Terrier – INT NORD DK UCH NV06 NVV12 WEN 
 RICK’S  SANTANA. Eier: Wenche og Heidi hagen, Fredrikstad.
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AVLSKLASSE LØRDAG
DALMATINER – Vinatta’s Alma. Eier: Cecilie Bårdsen og 
Karine Næss, Løten.

OPPDRETTERKLASSE SØNDAG
KENNEL TINY TERROR, Chihuahua Korthåret, 
M. Kvarven / N. Skumsnes.

LYDIGHETSPRØVER

KLASSE 1 - Dommer: Odd Geir Sørmarken, Norge.
1. premie 170,5 p – Silje Lunder Moen  m/ Gråmanns Baloo.

KLASSE 2 - Dommer: Odd Geir Sørmarken, Norge.
Det var ingen deltagere som fikk 1. premie.
Klassevinner Anne-Mari Garen  m/ West Side Story´sYes 

KLASSE 3 - Dommer: Odd Geir Sørmarken, Norge.
Det var ingen deltagere som fikk 1. premie.
Klassevinner Grethe Olsen m/ BK Anjolis De Tico

KLASSE ELITE – Dommer: Odd Geir Sørmarken, Norge.
Det var ingen deltagere som fikk 1. premie.
Klassevinner Tommy Haukeland m/ Minipina´s Damn Goodn Ready
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BESTE VALP IN SHOW 
- Dommer: Cindy Pettersson, Sverige.

1.  Alaskan Malamute – ARCTIC VILLAGE MCLOVIN’. 
 Eier: Catrin Millen.

2.  Bullmastiff – PRINCESSBULL KING OG THE ROAD. 
 Eier: Ronny Graawe, Florvåg.

3.  Engelsk Toy Terrier – TZARPING’S DOWN UNDER SIDNEY. 
 Eier: Eva K. Yssen,  Sarpsborg.

4.  Shih Tzu – BENSTAR’S JUVEL IN LOVELY TEDDY. 
 Eier: Bente Langaker, Avaldsnes.

GRUPPE 1 - VALP - Dommer: Andrzej Stepinski, Polen.
1.  Schaferhund Langhår – IX AV QUANTOS. 
 Eier: Tor W. Johansen, Lillesand.
2.  Bearded Collie – TBOB’S BABETT JAMJAM. 
 Eier: Merete Løbrot Nydal, Kalandseidet.
3.  Belgisk Fårehund, Tervueren – JAKANTON’S BETINAH. 
 Eier: Laila Aske, Kleppe.
4.  Hvit Gjeterhund – MADETOMEASURE TIC TAC. 
 Eier; Ulrike Erna Van Es, Kjerrgarden.

GRUPPE 2 - VALP - Dommer: Hans Almgren, Sverige.
1.  Bullmastiff – PRINCESS-BULL KING OG THE ROAD. 
 Eier: Ronny Graawe, Florvåg.
2.  Boxer – KRONION’S BOREAS. 
 Eier: Knut Inge Krogsæther, Bremnes.
3.  Engelsk Bulldog – CKBULLDOGS YOU R COLE. 
 Eier: Vera Christin Sandal, Kvinesdal.
4.  Pyreneerhund – ANASTASIA. 
 Eier: Heidi Strømø, Haugesund.
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GRUPPE 3 - VALP - Dommer: Ann Rode, Sverige.
1.  Engelsk Toy Terrier – TZARPING’S DOWN UNDER SIDNEY. 
 Eier: Eva K. Yssen,  Sarpsborg.
2.  West Highland White Terrier – KRISWESTIN TWINKLING PETRUS. 
 Eier: Kristin Høgstad, Sagstua.
3.  Cairn Terrier – WATER BELL’S NOBODY DOES IT BETTER. 
 Eier: Unni Foss Bjelland, Sandnes.
4.  Australsk Terrier – TANAMIER’S BEAUTYFULL MISS SOPHIE. 
 Eier: Dorthe Lundell, Kristiansand.

GRUPPE 5 - VALP - Dommer: Dr. Wilfried Peper, Tyskland.
1.  Alaskan Malamute – ARCTIC VILLAGE MCLOVIN’. 
 Eier: Catrin Millen.
2.  Pomeranian – MARIANNA’S LUX ZHENSHEN. 
 Eier: Nina D. Nilsen, Vesterøy.
3.  Västgøtaspets – SKOGSBYGDENS ALBAN. 
 Eier: Kristine Lund, Kleppestø.
4.  American Akita – BESMIRAS LITTLE LOVE. 
 Eier: Rebecca Engevik, Os.

GRUPPE 6/7 - VALP - Dommer: Per Iversen, Norge.
1.  Rhodesian Ridgeback – OG TO GATE 1 CAYENNE. 
 Eier: Martina S. Hansen, Bergen.
2.  Alpinsk Dachsbracke – ALBUS KNALLE. 
 Eier: Linn Tove Thaule, Hundvåg.
3.  Stabyhoun – NÆSSGÅRDEN’S DARIO. 
 Eier: Line Kayser, Bergen.

GRUPPE 8 - VALP - Dommer : Andrzej Stepinski, Polen.
1.  Cocker Spaniel – WEST SIDE STORY’S AGAIN AND AGEIN, 
 Eier: Tove Bergsvåg Aase,, Eikelandsåsen.
2.  Golden Retriever – FINGERRINT’S STETIND. 
 Eier: Heine Kleppe, Fjell.
3. Labrador Retriever – SURPRISING’S HEATHER. 
 Eier: Eva og Anne Mjelde, Eidsvåg.
4.  Flat Coated Retriever – HEPTH’S DONNA. 
 Eier: Tor A. Jakobsen, Stavanger.
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GRUPPE 9 - VALP - Dommer: Hans Almgren, Sverige.
1.  Shih Tzu – BENSTAR’S JUVEL IN LOVELY TEDDY. 
 Eier: Bente Langaker, Avaldsnes.
2.  Chihuahua Korthåret – ME AND MY SHADOW’S ARIA. 
 Eier: Christian Haga Larsen, Bergen.
3.  Fransk Bulldog – STORE LINDE’S WILLM CREMENT ALSACE. 
 Eier: Kirsten Stensund, Nesttun. 
4.  Lhasa Apso – TZAMA’S NEVER LET YOU GO. 
 Eier: Eva Lind, Stord. 

GRUPPE 10 - VALP - Dommer: Dr. Wilfried Peper, Tyskland.
1.  Whippet – BALLYGRAN’S ATHIONE. 
 Eier: June Eilertsen, Godvik.

 
 
 
 
 
 
 
 

          Spesialist i problematferd hos hunder 
 

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

 
• Vi tilbyr individuelle konsultasjons- og treningstimer på 

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

 
• Animal Therapy samarbeider tett med veterinærer hos Myrbø 

Dyreklinikk. 
 

 
 
                                      
 
 
 
Ta kontakt for en uforpliktende prat for å finne ut hvordan vi kan 
hjelpe akkurat deg og din hund. 
 
 
Animal Therapy: 
 
Mob: 45883919 
 
post@animaltherapy.no 
 
 
Les mer om våre tjenester her: www.animaltherapy.no 
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Kennelpresentasjon:

Kennel Merjano
Marian Janet Nossen

Hvor lenge har du drevet som oppdretter?
Jeg hadde mitt første kull i Januar 2006 hvor det kom 6 valper 2 tisper og 4 hannhunder. 
Her var det ikke meningen at jeg skulle beholde noe. Men den ene tispen kunne jeg bare 
ikke selge. En herlig liten valp med en masse motor. Henne har jeg fremdeles i dag. Hun 
har vært en meget god konkurransehund i blodspor, flere ganger prøvens bestehund. 

Hva var det som fikk deg til å starte med oppdrett?
Jeg hadde en hund som kom fra kennel Desperado. Kaisa ble fort en meget godt merittert 
hund både i bruks og utstilling. Hun ble en av de aller første Engelsk Springer Spaniel med 
godkjent Ferdelsprøve i Norge. Med en stor ”will to please”. Min oppdretter Inger Han
degård mente dette var en altfor god hund til ikke å gå i avl, og var på meg flere ganger:   
dette klarer du, og du skal få hjelp av meg!.  Dermed startet jakten på hannhund.

Fikk du hjelp i begynnelsen, noe som inspirerte deg?
Ja, jeg fikk hjelp fra flere oppdrettere og også min mor. Men mest Inger Handegård. Had
de det ikke vært for henne, hadde jeg nok aldri turt å starte.

Hvordan kom du frem til kennelnavnet ditt – historie bak?
Nei, det er nok ikke noe historie bak navnet, egentlig kom navnet i rein desperasjon. Jeg 
hadde sendt inn flere alternativ ved registreringen og ingen gikk igjennom. Jeg begynte  å 
bli litt desperat. Så ble navnet til slutt satt sammen av de første bokstavene fra mine navn 
+ at a`n måtte byttes ut med en e. Mer spennende en det er det ikke.

Hvem var din første hund
Vi har nesten alltid hatt hund hjemme hos mine foreldre helt fra jeg var liten. Jeg var alen
ebarn til jeg var 10 år. Disse hundene har nok fungert som søsken for meg, og flere av dem 
vil jeg tenke på som mine hunder. Men den hunden som jeg kjøpte først og som stod i mitt 
navn var en Sankt Bernhardshund. Dessverre ble han ikke eldre en 6 år.

Hvilke hunder har du nå?
Jeg har nå seks Engelsk Springer Spaniel tisper. To av dem på fôr.

Er det en eller flere av dine hunder du husker spesielt?
Det er vanskelig å trekke en frem en, for alle har jo sin personlighet og alle er spesielle på 
sin måte.  Men den dagen Kaisa og jeg tok Ferdselsprøven sammen med bare Schäfere og 
Dobermannhunder var nok litt spesiell. Jeg hadde aldri sett en sånn prøve før. Og ingen 
av mine venner trente noe i Rik – programmet, så her måtte jeg lære alt ved å lese reglene. 
Dette var en spesiell opplevelse sammen med en spesiell hund som aldri vil bli glemt.

Hva er det vanskeligste med oppdrett av din rase. Hva synes du er bra med din rase?
Vi kunne hatt en større avlsbredde dere flere ubeslektete hannhunder kunne blitt brukt, 
og at rasen min er delt i to der vi har en med rene jaktlinjer. 
Det som er bra med min rase er at de er så allsidige. Kan brukes til alt og så er de rolig å 
fine inne i huset bare de får være der familien er. Ellers så er det en ganske så frisk rase. 
Uten ekstreme trekk. 

Har du hatt samarbeid med oppdrettere i andre deler av landet, eller utenlandske oppdrettere?
Ja jeg har samarbeid med oppdrettere i hele Norge og Sverige, både bruk av hannhunder 
og solgt valper til Sverige. 
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Vi var en liten gjeng som stilte opp. 
Det ble aktivitet for de to og 

firbeinte i øspøs. En løype der hundene 
skulle passere diverse fristelser (god
biter og leksaker) uten å la seg friste. 
Engasjerte ekvipasjer, om ikke alltid i 
samarbeid... ☺og  latteren satt løst på de 
som såg på og ventet på sin tur.

Juleavslutning
Vi har vår årlige avslutning på lydighetstreningen onsdag 

27.  november med pepperkaker, gløgg og aktivitet for to-og firbeinte.

Velkommen!

Brukshundgruppen

Det ble mat på de tobeinte også da 
vi klarte å holde grillen noenlunde tørr 
under en parasoll som vår leder Lille 
klokelig hadde tatt med for anledningen. 
En våt fornøyelse, men vi få som stilte 
fikk trimmet lattermusklene og avsluttet 
med hundeløp som forhåpentligvis fikk 
blodomløpet igang igjen.

Sommeravslutningen

Har du eksportert/importert noen hunder til/fra kennelen din, og hvis du har det hva er dine 
erfaringer? 

Jeg har bare eksportert til Sverige og det har gått kjempebra. 

Har du hunder på fôr, evt. Hva synes du om det?
Akkurat nå har jeg to tisper på fôr. Den ene tispen har jeg hatt to kull på og hun skal nå 
overføres til sin familie. Dette samarbeidet har gått kjempebra; ingen problemer på noen 
måter. Men vi har en bra kontrakt og så tror jeg at vi har respekt for hverandre, så det har 
aldri oppstått noen problemer.

Hvordan synes du at dommerne bedømmer hunder fra rasen din?
Ja hva skal man svare her… Av og til er man jo ikke helt enig men sånn vil det jo alltid 
være. Jeg setter nok mer pris på rasedommere en all around dommer.

Hva er din visjon for ditt fremtidige oppdrett av rasen og kennelen din?
Det jeg ønsker av alt er å lage friske velfungerende hunder som kan gå inn i alle familier, 
og der familiene kan drive med den aktiviteten de ønsker og ha det moro. Jeg bruker mye 
tid på valpene når de er her hos meg. Er bare borte fra dem noen timer en dag i uken. De 
blir tatt med rundt på forskjellig steder og aktiviteter. 
Med dette håper jeg å gi dem en fin start i livet og at valpekjøperne skal fortsetter dette 
arbeidet når de overtar valpene.

Marian Janet Nossen
Brendahaugen 12
5652 Årland
Tlf: 90077434
www.merjano.no
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Fredag 6.9 hadde Ellinor tatt turen 
fra Trondheim til Bergen for å holde 

kurs i spor for BSBK medlemmer. Kurset 
var fulltegnet.

Det var 5 spente deltagere som møtte 
til teori fredag kveld på Laksevåg og vi 
fikk en enkel innføring i sporlegging. 

Lørdag møttes vi kl. 9.00 i Hordnes
skogen, klar for en helg i skogen. Det var 
forskjellige raser som deltok og 
ekvipasjene hadde forskjellig 
erfaring med spor fra tidligere. 
Hundeførerne jobbet godt og 
spor interessen var absolutt til 
stede hos alle hundene.  Det var 
gøy å se unge uerfarne hunder 
som jobbet som noen helter og 
stolt fant gjenstandene som var 
gjemt.   Ekvipasjer med mer 
erfaring hadde ønske om å jobbe 
med konkrete problemer og 
Elinor ga dem kyndig veiled
ning.

Etter kurset samlet vi oss på 
Egon og hadde en koselig felles 
middag.  Det tar på å være ute i 
skogen en hel dag så det ble en 
tidlig kveld den lørdagen. 

Søndag morgen var det 
på’an igjen. Alle fikk gjennom
ført vellykkete spor søk. Vi la 
spor både i terrenget og langs 
veikanten noe som medførte en 
del kommentarer fra nysgjer
rige turgåere. Hundene var så 
opptatt med å løse oppgavene 
sine at de lot seg knapt distra

here av turgåerne.
Det var en flott og lærerik helg, med 

en dyktig og erfaren instruktør. Hun 
hadde en fin og enkel måte å veilede oss 
på og jeg lærte i hvert fall at spor kan 
man stort sett gå hvor som helst.  Til og 
med været var helt perfekt – kanskje litt 
for varmt, men vi kan jo ikke klage på 
det.

Brukskurs 6. til 8. september 2013 med 
Ellinor Antonsen
Av Gerd Orderud

I høst fikk vi innleid 
instruktør til å hol

de sporkurs for oss. Vi 
møttes for teori fredags 
kveld og praksis i Hord
nesskogen lørdag og 
søndag. Ellinor Anton
sen er en engasjert og 
dyktig instruktør så de 5 
påmeldte fikk en intensiv 
helg.  

Hunder på kurset 
var blanding (border 
collie++?) , border collie, 
schäfer, rottweiler og 
finsk lapphund.  Den 
finske lapphunden og 
rottweileren hadde ikke 
gått spor før i det hele 
tatt, mens border collien, 
en unghund på 6 mnd, 

hadde nylig vært på 
blodsporkurs. Mixen og 
schäferen hadde gått en 
del  spor og trengte vi
dereutvikling og løsning 
på (u)vaner.  Så her var 
det en fin pakke med ny
innlæring, videreutvikling 
og utfordinger. De som 
har komt et stykke på vei 
fikk frisket opp nyinn
læringen og de som ikke 
hadde gått spor før fikk se 
hva man gjør (og ikke bør 
gjøre) videre i treningen 
og utviklingen for å få en 
god sporhund.

Alle hundene fikk 
prøvde seg  på å gå spor 
langs veikanten, dvs. 
langs grusveien i Hord

nesskogen. Alle hundene 
var lette å jobbe med og 
var interessert i å gå spor. 
Så Ellinor utfordret de 
ferske kjapt med vinkler 
og flere gjenstander (både 
leker og pinner) i sporet, 
og de mer erfarne fikk 
utfordringer med tanke 
på problemløsning og 
viderutvikling, f.eks. 
krysse grusvei og gå over 
en benk og hunden skal 
følge i sporet med nesen 
lavt helt til sporslutt uten 
å ta «snarveier» . 

Nå er det bare å gå å 
legge spor og gi hunden 
utfordringer. Vi ønsker 
alle kursdeltakerne god 
sporing videre.

Kurser
Av Grethe Olsen

Vi har i høst hatt våre vanlige dressurkurs,  valpekurs og grunnkurs. I tillegg 
satt vi opp ett bronsemerkekurs med bronsemerkeprøve like etter kurset. 
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Bronsemerkeprøve

Vi gratulerer så mye med bestått bronsemerkeprøve til (fra venstre på bildet) 
Helene Fjellanger med Pippi (lagotto), Elise Midttun med Ilja (bc) og Eva Kristin 
Tveit med Nikita (basenji). Dommer var Marit Brakstad Jæger (nr 2 fra venstre).

Prøven ble holdt på Myrbø onsdag 9. oktober i fint høstvær så det var fine for
hold for hundene og de tobeinte. Marit Jæger loste ekvipasjene gjennom øvelsene, 
og de fikk med seg tips og råd til videre trening og prøver. 

Vi ønsker ekvipasjene lykke til videre!

Treninger

Høsten startet med godt oppmøte på 
lydighetstreningen og brukstrenin

gen. 
Vi har lydighetstrening hver onsdag 

på Stend sin ridebane der vi trener på 
lydighetsøvelser både på egenhånd og 
hjelper hverandre. 

Felles øvelser som sitt og dekk taes på 
forespørsel. Hoppet er kommet til rette 

igjen, så nå kan det hoppes og apport
eres over hinder som før. Banen er stor 
så vi har fremdeles plass til flere.

Brukstreningen hver tirsdag er nå 
avsluttet pga mørket, men startet i høst i 
solskinn på Kokstad med godt oppmøte. 
De fleste vil trene rundering, men det 
har blitt noen som også har trent på spor 
til høstens konkurranser på Voss og 

Kvam. Rundering er tid
krevende og man er avhen
gig av hverandre, men så er 
det også sosialt og gøy. Kjekt 
å se utvikling på de ekvipas
jene som har vært med over 
tid. 

Den 12. og 13. oktober så 
satt vi opp en konkurran
setrening i spor og runder
ing så man kan få testet ut 
treningen og hva man må 
trene mer på. Litt nerver 
kommer gjerne så sant man 
setter på ordet konkurranse 
så det er lurt å trene på 
konkurransesituasjoner. 
Spesielt for de som ønsker å 
delta på prøver, men det er 
jo også gøy og nyttig for de 
som «bare» trener for aktiv
isering for å se hvor langt 
man er kommet i treningen. 
Teste fører og hund som en 
ekvipasje, et team og sam
spillet dere imellom. Man 
vet jo ikke hvor sporet går 
eller hvor figurantene ligger 
og må stole mer på hunden 
enn man gjerne gjør i trening 
hvor man selv har bestemt 
hvor og hva. 

På bildet: Mari og Vaffel 
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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

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

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

BERNER SENNENHUND
 EMMA TUNET
 Linda og Jan Kåre Rongved Brunsvik
 lrongved@yahoo.no
 Øvre Mjelde, Kalvtræet, 5286 Haus 
 TLF.: 97754543

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

BULLMASTIFF
 RAINBULL

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

CAIRN TERRIER
 CAIRNDALE
 Dagny Ann Dale og Atle Evensen
 post@kennelcairndale.com
 Hetlebakkveien 201 B, 5131 NYBORG
 Tlf.: 55 18 53 36

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

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

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

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

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

 VARIO
 Marianne Kalvenes
 m.kalvenes@sencewave.com
 Tunesveien 126, 5264 GARNES
 Tlf.: 55 24 21 62

 VESTTUN
 Turid og Torbjørn Hitland
 torb-hi@online.no
 Espelandsveien 178
 5258 BLOMSTERDALEN
 Tlf.: 55 22 71 79

DACHSHUND 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

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

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

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

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

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

FRANSK BULLDOG
 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

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
 
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

 SURPRISING’S
 Eva og Anne Mjelde

ew.mjelde@gmail.com
Tyriveien 40 
5104 EIDSVÅG I ÅSANE 
Tlf: 55 95 15 04

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

MELLOMPUDDEL
 LINNIECROFT
 Linda Stoltz Olsvik
 Vilhelm Bjerknes vei 80, 5081 BERGEN
 Tlf.: 55 28 78 88

MOPS
 HIGHESTEEM
 May-Britt Karlsen/ Thomas Sopp
 may-bk@online.no
 Dalsroaveien 19, 3158 ANDEBU
 Tlf.: 922 54 481

 SUNDKJERRINGEN
 Kjersti-Mari Sundkjer
 pmartem@broadpark.no
 Kråkenesdalen 120, 5152 BØNES
 Tlf.: 55 12 59 68

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

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

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

 TESSMIRA
 Kirsten Stensund 
 post@tessmina.com
 Vallalia 44, 5227 NESTTUN
 Tlf: 55 10 43 43
 
NORFOLK TERRIER
 RANSA
 Egil Andreassen
 egil.andreassen@smedvig.no
 Lyngbøveien 64 A, 5163 LAKSEVÅG
 Tlf.: 55 34 37 91

OLD ENGLISH SHEEPDOG
 AN KA WO
 Anne Kari og Terje Wold
 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

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

 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
 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
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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

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

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

SKOTSK HJORTEHUND
 ST.FINNIAN
 Ane Lid Lerheim
 ane@lerheim.no 
 Troldhaugveien 31, 5232 PARADIS
 Tlf.: 55 91 17 50

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

ZOJOMA
 Jorunn Gjøen
 jorunn-g@fusi.no
 Gjøn, 5640 EIKELANDSOSEN
 Tlf: 56 58 52 10

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

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

 

Valpekurs • Unghundkurs • Privattimer

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

ERIKA  AF  GEIJERSTAM   5183  OLSVIK  
TINA  KLEPPE  OTTESEN   5073  BERGEN  
ORINTA  GAUCIENE   5173  LODDEFJORD  
BENGT  GRAHL   5355  KNARREVIK  
BJØRN  PÅL  ZAKARIASSEN   5251  SØREIDGREND  
VIBEKE  KALVENES   5262  ARNATVEIT  
KÅRE  MOE   5109  HYLKJE  
BIRGITTE  KJESBU  HAUGLAND   5208  OS  
PETTER  ARNOLDSEN   5314  KJERRGARDEN  
HILDE  KRISTINE    REVÅ   5254  SANDSLI  
AASJORD,  TORUN  H.  S.   5134  FLAKTVEIT  
MARI  INDREBØ  LÆGREID   5725  VAKSDAL  
LINN  RAAHEIM  KNUDSEN   5223  NESTTUN  
ELIZABETH  MICHELSEN   5236  RÅDAL  
INGVILD  OLINE  KREY   5221  NESTTUN  
GEIR  EGIL  BASBERG   5239  RÅDAL  
SIRI-‐‑LISE  STRAUS   5215  LYSEKLOSTER  
KJARTAN  AARBØ   5230  PARADIS  
ERIK  SKOGE  LORENTZ   5117  ULSET  
RANDI  JOHANNESSEN   5163  LAKSEVÅG  
EVA  THORBJØRNSEN   5236  RÅDAL  
MARIANNE  HUFTHAMMER   5360  KOLLTVEIT  
EVA  KRISTIN  TVEIT   5224  NESTTUN  
IDUN  BERG   5161  LAKSEVÅG  
RIKKE  MARI  KREY   5238  RÅDAL  
TINE  WAHLSTRØM   5072  BERGEN  
ODDVAR  SÆLE   5137  MJØLKERÅEN  
INGER  ARNEBERG  VASDAL   5355  KNARREVIK  
KNUT  FOSSDAL  ÅRHUS   5281  VALESTRANDFOSSEN  
KATRINE  SARDAH   5212  SØFTELAND  
MARTHE  KROGNES  SÆTHER   5179  GODVIK  
DOROTHEA  HALVORSEN   5224  NESTTUN  
SARALOUISE  BØKENES   5142  FYLLINGSDALEN  
TONE  HOPE  ANDREASSEN   5094  BERGEN  
AINA  IRENE  THARALDSEN   5258  BLOMSTERDALEN  
MARIE  KLEMETSEN   5089  BERGEN  
KARIANNE  LUNDE   5217  HAGAVIK  
LISE  KRISTINE  SUNNANÅ                                                            5145  FYLLINGSDALEN  
TOM  KARLSEN                                                                                       5094  BERGEN  
 

www.buddy.noFølg 
oss på

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

Trenger du råd og veiledning
hjelper vi deg gjerne.

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

Buddy Arken Buddy Askøy Buddy Vestkanten Buddy sartor
Åsane Storsenter Askøy Senter Vestkanten Senter Sartor Storsenter
Tlf. 55 18 84 80 Tlf. 55 01 65 79 Tlf. 55 93 10 40 Tlf. 56 33 20 83
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HOVEDSTYRET 2013   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  

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 2013     

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 2013     

Gruppeleder: 
Møteseretær:  
Dommeransvarlig:      
Medlem:   
Medlem:          

Vivi Waag 
Cecilie Schleer 
Siren Næs 
Janet Longberg 
Anne Mette Mikkelsen 

55 22 92 00 / 986 39 600 
  55 91 36 55 / 472 71 549 

55 28 19 83 / 905 88 781 
55 29 65 86 / 472 94 433 

92022386 

REVISJON 2013     

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 2014     

Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 

Kirsten Stensund 
Merete L. Nydal 
Elin Dahl  

55 10 43 43 / 412 49 151 
55 10 01 70 / 481 12 518 
55 12 12 53 / 414 05 417 

KOBBELET 2013     

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

 
Medlemskontingent BSBK 2013 BSBKs bankforbindelse 

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

BSBKs driftskonto: 
Brukshundgruppen: 

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   

 

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

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

Pakketilbud
    valper    unghunder  
    voksne    seniorer

S
A

N
®

L
U
P
O

Hovedkontor & treningssenter    Butikk & konsulenttjenester

Hanøy       Statsm. Michelsensvei 62
Askøy Kommune     Paradis
GPS: 60°27'196"N   005°05'594"E    Bergen Kommune

Forhandler av Markus Mühle og Luposan 
produkter. 

Naturnært, kaldpresset hundefôr 
(også glutenfritt fôr) og kosttilskudd.

Butikkutsalg og netthandel. 

Lill-Ann Morgan
Tlf.  994 88 022

post@hundeparadiset.no
www.hundeparadiset.no

Adferdsproblemer
    konsultasjoner
    privattimer

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

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

*
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HUNDEPENSJONATET	   HUNDESKOLEN	   FJELLANGERHALLEN	  
	  
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 Valpekurs	  
o Grunnkurs	  
o Hverdagslydighetskurs	  
o Individuelle	  timer	  
o Kurs	  &	  Seminarer	  
o Innendørs	  kurslokaler	  
o Kvalifiserte	  instruktører	  
o Positive	  metoder	  	  

	  
o Treningshall	  med	  800	  

kvm	  kunstgress	  samt	  
o Utendørs	  bane	  
o Lydighet	  
o Agility	  
o Utstilling	  
o Arrangementer	  
o Utleie	  

	  

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

RETURADRESSE:
BSBK
Postboks 6 Sandsli, 5861 Bergen


