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Frist for
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Utgivelse

1-14

13.01.14

Uke 08/14

3-14

14.10.14

Uke 47/14

2-14

13.05.14

Uke 25/14

Annonsepriser Kobbelet

Helside

1/2 side
1/4 side

Svart/hvit

Farge

Kr 250,-

Kr 350,-

BSBK medlemmer
Kr 150,Kr 100,-

Årets første Kobbelet inneholder som vanlig mye
klubbstoff og artikler om hundehold.
Gro Mandt fortsetter sin beretning om Viges livsløp fra valpen kom i hus. Vi følger Vige gjennom ulike
viderverdigheter som etterhvert relativt stor hund i
mange betydninger. Meningen med denne serien er å
gi leserne en samlet beretning om et hundeliv og hvordan erfaringer former og utvikler både eier og hund.
Vi fortsetter også vår serie med kennelpresentasjoner. Denne gangen er det familien Aastvet sin kennel
WAG´s som presenteres. Arne Johan gir oss bakgrunn
og innhold for deres kennelvirksomhet. Redaksjonen
møter stor velvilje hos klubbens kenneleiere med
denne serien, som gir dem en anledning til å presen
tere sitt hundeoppdrett for potensielle hundeeiere.
Brukshundgruppen holder som vanlig et høyt
aktivitetsnivå med mange gjøremål. Du kan lese om
dette lengre bak i bladet.
Som vanlig inneholder også årets første nummer
sakspapirene til årsmøtet som holdes på Midttun
Camping 11 mars. Papirene som du finner inne i
bladet gir innsikt i klubbens drift i 2013. Vi må si oss
fornøyd med driften, og leverer et regnskap i pluss
- såvidt. Det gir oss en god start på 2014 med mulig
heter til fortsatt å lansere bruks- og utstillingstilbud
for medlemmene i klubben.
Han en fin og aktiv vår!

Kr 200,-

Vår hovedsponsor

Ikke BSBK medlemmer

Helside

1/2 side

Kr 500,Kr 250,-

Kr 700,Kr 500,-

Forsidebildet denne gangen er av Michael, Edvard, James og Louie. Bildet er tatt av eieren Arne
Johan Aastvedt fra Kennel WAG´s som presenteres lemger bak i bladet.
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Kari Aamodt til minne

Kjære
medlemmer
Godt nytt år alle sammen!
Et nytt ”hundeår” og nye muligheter. Både treninger og kurs, prøver og
utstillinger starter opp i disse dager, så skynd deg og melde på.
I den senere tiden har vi hørt om at det har vært bekreftet funn av rabies
på en katt i Frankrike, og mistanke om rabies på to hunder i Nederland.
Det siste ble heldigvis avkreftet. På vår hjemlige arena ble en unghund
avlivet før jul på grunn av sykdom, og obduksjon viste at den hadde
valpesyke. En påminnelse om hvor viktig det er å se til at hundene våre
får de vaksiner de skal ha, og i tide! Jeg tenker også med gru på de valpene som smugles inn i landet, men også på alle de gatehunder som
hentes inn fra andre land med andre sykdommer og parasitter enn de vi
har her hjemme. Tanken er nok god, når en ønsker å ”adoptere” en gatehund, men en vet ikke hva som ellers følger med på lasset og kan være
til skade for både folk og fe. Jeg vil tro at det finnes mange nok hunder i
vårt eget land som trenger nytt hjem, uten at vi behøver å gå utenlands
når vi ønsker å gi en voksen hund et godt hjem i en ny tilværelse.
Jeg minner om årsmøtet vårt som blir avholdt den 11. Mars 2014 kl 19:00
i lokalene til Midttun Motell & Camping i Midtunheia 3, på Nesttun.
Innkallingen finner du som vanlig her i bladet.
Til slutt vil jeg takke de tillitsvalgte som ikke tar gjenvalg for innsatsen
og ønske lykke til videre. Noen av dem har tjent klubben trofast i mange
år! Samtidig ønsker jeg deres etterfølgere hjertelig velkommen på laget!
Vel møtt på årsmøtet!
Vennlig hilsen
Lille Wagtskjold
Leder
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En av Bergens mest markante personligheter innen hundesport,
Kari Aamodt, er gått bort
s amarbeidet hun med sin tvillingsøster
Turi som er bosatt i Danmark. Dette tette
samarbeidet ga gode resultater for begge
parter. Som seriøs oppdretter bygget Kari
sitt oppdrett på importer og var aldri
redd for å reise langt for å finne den rette
hannhunden til en planlagt kombinasjon.
Noe som viste seg å lønne seg i forhold til
de resultater hun oppnådde.
Kennelnavnet Keynote henspiller på
hennes musikkinteresse og mange valper
fikk musikalske navn på stamtavlen.
Kari var en meget aktiv utstiller, helt
frem til det siste var hun aktiv med
planer for nye kull og utstillinger.
Kari kommer til å bli dypt savet innen
både musikk og hundemiljøet i Bergen.
Tankene går til Jan Valter og den
øvrige famillie, og vi lyser fred over Kari
Aamodt sitt minne.
Christen Lang

Kari var en usedvanlig positiv og
energisk person. Alltid smilende og full
av latter. Hun utstrålte glede og positiv
energi.
Allerede ganske ung startet hun
sitt hundeliv og var innom noen raser
før hun startet oppdrett av Bullterrier
og Mellom Schnauzer, salt og pepper
sammen med sin mann Jan Valter under
kennelnavnet Keynote.
Kari var utdannet musiker og turnerte
en periode med Rikskonsertene. Hun
var meget aktiv innenfor korps- og kor
bevegelsen og var en inspirerende og
dyktig dirigent.
Når det gjalt hunder var hun opptatt
av at hundene skulle kunne brukes
og ikke bare være pene. Som opp-
dretter har Kari satt spor etter seg både
innen Bullterrier, men ikke minst som
oppdretter av en rekke høyt premierte
Mellom Schnauzere. I denne rasen
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ÅRSMØTE

 


      

 

Årsmøtet avholdes

   

TIRSDAG den 11. mars 2014 KL. 19.00.
i

LOKALENE TIL MIDTTUN MOTELL
MIDTTUNHEIA 3.

Etter årsmøtet vil Dörte Jensen
fortelle om sine erfaringer etter

” nesten 300 konsultasjoner for hunder
med atferdsproblemer ”

      

For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2014
være betalt og registrert hos NKKs Medlemservice.
Kontingenten kan IKKE lenger betales på årsmøtet.
Styret.

        

       

VELKOMMEN !

        
         
royalcanin
.no
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VÅ R E N S

VA K R E S T E

B E R G E N O G O M E G N

E V E N T Y R

Hundekurs til
besvær

M Y N D E K L U B B

Vi gjentar suksessen,
og ønsker alle velkommen tilbake til årets store offisielle
myndeutstilling og valpeskue i
Bergen 6. april 2014
Bergen og Omegn Myndeklubb har fått æren av å arrangere utstilling i regi av
Norsk Myndeklubb, Irsk Ulvehundklubb Norge og Norsk Greyhoundklubb.
Vi arrangerer offisiell utstilling og valpeskue for hele gruppe 10 samme helg som NKK Bergen.
Utstillingen arrangeres i Radøyhallen* på Manger.
Det er cirka 40 minutter nord for Bergen sentrum.
Dommer:
Bjørg Foss, Norge
Påmelding:
Elektronisk via www.nkk.no, min side, evt. manuell til BOM v/Anne Mette Mikkelsen,
Mons Slettens veg 21, 5265 Ytre Arna, eller e-post: wolfhound@ballygran.com
Bankgiro: 9722.38.69061.
Manuell og elektronisk påmeldingsfrist 03.03.14 Forlenget elektronisk påmeldingsfrist: 17.03.14
Priser voksen/valp:
Kr. 350/200. Manuell 410/250.
F.o.m. tredje hund med samme registrerte eier betales ½ avgift (gjelder ikke valper).
Kontaktpersoner:
Anne Mette Mikkelsen: 920 22 386
Arne Johan Aastvedt: 452 42 383
Mange flotte premier, stort lotteri og mye god mat samt en fantastisk stemning.
Velkommen til en sosial og hyggelig utstillingsdag!
*Det er mulig selve utstillingsstedet vil bli flyttet nærmere NKK utstillingen,
mer informasjon om dette kommer senere.

Tekst og foto: Gro Mandt
Det var tid for skolegang: da Vige var rundt åtte måneder gammel, begynte
hun og matmor på lydighetskurs. Alt før valpen kom i hus, inngikk dette i
planen for hundeholdet i heimen. Det var åpenbart at det vesle nurket av en
valp kom til å bli en stor og sterk ulvehund som vi måtte lære oss å holde styr
på med andre midler enn egen muskelkraft.

L

itt lydighet hadde vi prøvd å
putte inn i Vige allerede – hun
kom (som oftest) når vi ropte på
henne, hun forsto hva ”vent” betydde
(såfremt hun ikke ble distrahert), hun
var ganske flink til å gå i bånd (selv om
hun helst ville vært det foruten). Hun
kunne også både ”sitt” og ”gi labb” på
kommando - uten at det sier så mye om
nivået på lydigheten. Det er jo ”øvelser”
som dels er medfødt, dels kommer
mer eller mindre av seg selv i tidlig
valpealder. Det var imidlertid klart at
vårt hjemmesnekrede treningsprogram
ikke var tilstrekkelig til å lære Vige
den lydigheten og sosiale atferden
som kreves av hundene våre i dagens
mangfoldige og regulerte samfunn. Kurs
i lydighet for hund og eier i profesjonell
regi må vel regnes som inngangsbilletten
til et godt og akseptabelt hundehold.
Gjennom hundebøkene jeg hadde
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lest, og forskjellige hundeeiere jeg
hadde konsultert, var det gått opp
for meg at det er minst like mange
teorier om hundedressur som det
er om barneoppdragelse. Valget
syntes å stå mellom den tradisjonelle
lydighetsdressuren med vekt på streng
disiplin, og nyere, såkalt “psykologiske”
treningsmetoder. Hva gjør så en lettere
frustrert førstegangs hundeeier midt i
krattskogen av motstridende ideologier
og gode råd om ”hvordan få en lydig
hund”? En ting er å lese om ulike
treningsopplegg, noe helt annet å erfare
dem i praksis. Jo mer lydighetstrening,
dess bedre, tenkte matmor, og sa som
Ole Brumm: ”ja takk, begge deler”.
Det første kurset vi gikk på, hørte til
det en vel kan regne som ”den gamle
skolen” av dressurkurs, der streng
disiplin og nærmest militær presisjon sto
i fokus. Vi lærte at rykking i kobbelet
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var eneste måten å ”korrigere” hunden
på når den ikke gjorde som eieren ville,
sammen med kommando-ord som ”nei”
og ”fy” med streng stemme. Rosen
skulle i hovedsak være verbal: ”flink
hund”, kombinert med lett klapp på
hodet. Godbiter ble sterkt frarådet, og
det instruktøren – eller ”dressøren”
- kalte ”psykologiske” metoder, ble
ansett som lite effektive. Filosofien var
at fravær av smerte skulle gjøre hunden
lydig: rykking i kobbelet er vondt for
hunden, ergo må den lære at bare ved
å lyde ”his master’s voice” unngår
den smerten. På den måten markerte
eieren seg hele tida som sjef i forhold til
hunden, der tankegangen syntes å være
at hunden måtte være undergiven for å
være sin eier hengiven.
Alt før kursslutt var det tydelig at
dette treningsopplegget ikke var noe å
satse på for Vige og matmor. Betegnende
nok bemerket instruktøren – nokså
forbauset – at det ikke virket som om
Vige hadde hatt glede av kurset.
Med håp om bedre lykke neste gang,
tok vi fatt på et kurs som praktiserte de

“psykologiske” metodene den forrige
instruktøren hadde advart mot. Dette
kurset tok utgangspunkt i moderne
innlæringspsykologi, der trening av
hund skulle baseres på naturmetoder,
ikke på tvang. Rykking i kobbelet var
bannlyst. Den overordnede filosofien
var at hunden skulle trenes på den
måten det foregår i hundeverdenen slik foreldredyra oppdrar valpene. Når
bikkja var ulydig, skulle eieren ta den
i nakkeskinnet og legge den i bakken.
Gjorde hunden som den fikk beskjed
om, skulle den derimot få godbiter
og masse ros. Det sistnevnte tiltalte
utvilsomt Vige – da fikk hun jo noe igjen
for å gjøre som hun fikk beskjed om.
Men straffemetoden – at hunden skulle
legges i bakken – huet verken Vige eller
matmor. Vi fikk det jo til på kurset –
men å legge en hund på nærmere 50
kilo i bakken, er ingen spøk for noen av
partene, og vi var samstemte på at dette
kom vi ikke til å praktisere!
Etter å ha deltatt på to kurs med
motsatte fortegn, var spørsmålet for
den lett forvirrede hundeeieren om vi
kunne plukke litt her og litt der, og finne

den evige gyllne middelvegen også i
lydighetstrening? Litt militærdisiplin
og rykking i kobbelet, litt naturmetoder,
litt psykologi, mye ros, og godbiter i
rimelig mengde? Forskjellene til tross
- fellesnevneren for de ulike trenings
metodene lot til å være at hundeeieren
måtte markere seg som sjef og flokkleder
i forhold til hunden – slik er det i hunde
verdenen, og slik vil hunden helst ha
det, selv om den stadig prøver å klatre
på rangstigen i sin private flokk.
På dette stadiet i forvirringen ble vi
”reddet” av nok et hundekurs, ledet
av den legendariske Anders Hallgren,
representert med diverse bøker i
matmors bokhylle. Moderne innlærings
psykologi var utgangspunktet også for
dette kurset. Ideologien var at hunden
skulle være en venn og kamerat som
skulle behandles med respekt, ikke som
én å utøve sin makt på. Rettesnoren
var myk og glad trening, med vekt på
positiv forsterkning. Her var det i v
 isse
situasjoner ”lov” å rykke i kobbelet
på en helt bestemt måte. Godbiter for
god oppførsel var en selvfølge – særlig
i innlæringsperioden - og det måtte
være noe ekstra godt, aller helst kokt
lever. Straffemetoden var først og fremst
psykologisk. Vi skulle ta tak med begge
hender på hver side av hundens hals,
sette nese mot nese, stirre hunden dypt
inn i øynene og ”lese paragrafer” for den
med snill og rolig stemme. Poenget var
ikke hva som ble sagt, men at hunden
følte ubehag ved slik nærkontakt –
særlig om en avsluttet med et stort og
vått kyss på snuten! Dette var en måte å
vise dominans på, og derved en måte å
markerte at eieren var lederen i flokken.
Etter dette ble valget såre enkelt – det
var den hallgrenske ”myke og glade”
lydighetstreningen vi ville satse på.
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Særlig var Vige begeistret. En trenings
metode som innebar masse ros og ikke
minst rikelig med godbiter for god
oppførsel og lydighet, var helt etter
hennes hode!
Om Vige overskuet alle de lydighetskravene matmor kom til å stille henne
overfor i tida framover, er vel tvilsomt.
Selvfølgelig måtte jeg opptre slik at
hun forsto at jeg var flokkleder, og det
kunne innebærer både ”nei” og ”fy”
og kanskje noen mer håndgripelige
metoder. For det var mangt en valp i
fjortis alder måtte lære seg: komme på
innkalling trass i spennende lukter å
utforske; forstå at ”vent” eller ”bli ”
betydde at det skulle skje NÅ, og ikke
når det passet henne; bli flinkere til å
gå rolig i kobbel, slik at matmor slapp
å henge langflat etter henne; og - ikke
minst - slutte å vise sin vennlighet
altfor demonstrativt - det er ikke alle
som setterpris på å få et par ulvehund
labber rundt halsen og en stor våt tunge
over hele fjeset. Denne atferden måtte
reserveres for matmor og gemalen og
andre veldig nære og kjære som satte
pris på slike kjærlighetserklæringer!
Men hovedsaken var vi enige om:
nemlig at det måtte være hyggeligere
for både hund og eier å praktisere
belønnings-innlæring framfor straffeinnlæring.
Vige ble aldri ble noe ”skolelys” i
dressurssammenheng. Hun var ganske
treg av seg (”letargisk” heter det i
bøkene). Hun måtte tenke seg om flere
ganger før hun lød en kommando, og
rett ofte lot hun som hun ikke hørte
innkallingen dersom andre ting i
nærmiljøet var mer spennende. Men
ambisjonene våre gikk da heller ikke
lengre enn til brukbar hverdagslydighet!
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Fremmer helse og velvære
hos ditt kjæledyr

ÅRSMØTE
TIRSDAG den 11. mars 2014 KL. 19.00.

LOKALENE TIL MIDTTUN MOTELL
MIDTTUNHEIA 3.
- veterinær smådyrspesialist
- hudlidelser & allergi
- indremedisin
- hjertelidelser
- ultralyd
- atferdsproblemer
- øyesykdommer & øyelysing
- kirurgi
- tannbehandling
- akupunktur
- laser
- rehabilitering & hundemassasje
- digitalt røntgen & tannrøntgen
- fôr- og utstyrsbutikk

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

Dyreklinikken på Stend

8.
9.
10.

Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to representanter til å underskrive
årsmøteprotokollen
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av regnskap for 2013:
1. Brukshundgruppens regnskap
2. Hovedregnskap
Godkjenning av årsmeldinger for 2013:
1. Fra Hovedstyret
2. Fra Brukshundgruppen
3. Fra Utstillingsgruppen
Budsjettforslag for 2014
Valg
Endringer i BSBKs lover

AS

Smådyrklinikk godkjent av
Den Norske Veterinærforening

www.dyreklinikken-stend.no
Telefon: 55 11 60 60
- 12 -
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Resultatregnskap BSBK Brukshundgruppen 2013

Inntekter:

DRIFTSINNTEKTER:

Utgifter:

Kurs
Arrangementer
Diverse inntekter
Renter

89 600,00
17 533,00
0,00
103,00

Kurs
Arrangementer
Div. utgifter

52 396,00
25 229,30
13 500,00

Sum inntekter

107 236,00

Sum utgifter

91 125,30

Årets resultat

16 110,70

Eiendeler.
Pr. 01.01.13

22 830,78

Kasse
Handelsbanken

256,50
38 684,98
Årets resultat

Totalt

38 941,48

HOVEDREGNSKAP

16 110,70

Kontingent
Renter
Utstilling
Diverse inntekter
Totale inntekter

BSBK 2013

BUDSJETT

85 000
6 500
30 000
0

94 250
3 511
26 048
7 405

121 500

kr 131 214

4 000
25 000
28 000
5 000
4 000
10 000
45 500
121 500

1 951
16 135
30 428
3 902
4 551
14 783
36 769
kr 108 520

0

kr 22 694

DRIFTSUTGIFTER:
Medlemsmøter, netto
Diverse utgifter
Kringsjåvei 69
Internett
Porto
Rekvisita
Kobbelet, netto
Totale utgifter

ÅRETS OVERSKUDD

38 941,48

BALANSE
Omløpsmidler
Sandsli den 3. januar 2014

Grethe Olsen

Edgar Waag
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Kasse
Handelsbanken I
Handelsbanken II
Varebeholdning
Depositum Kringsjåv.
Brukshundgruppen

Egenkapital
210,00
42 331,80
403 350,00
112 320,60
6 000,00
38 941,48
kr 603 153,88

Kapital
Utstillingsfond
Portomaskin
Årets resultat

566 380,47
14 078,94
0,00
22 694,47
kr 603 153,88
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ÅRSMELDING - BSBK - 2013

Oversikt "Utstilling"
Utstilling NKK Hordaland
Utstilling BSBK

9 286,00
16 762,08

Overskudd utstillinger 2013

1 AV 2

ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET

kr 26 048,08
Hovedstyret har i perioden bestått av:

Oversikt "Diverse utgifter"
Styrehonorarer
Postboks 6
Blomsterhilsen
Baneleie Myrbø 2012/2013

9 500,00
990,00
645,00
5 000,00

Diverse utbetalinger totalt

kr 16 135,00

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 2013, i lokalene til Midttun Motell som er vårt
medlemsmøtested.
På møtene fikk medlemmene gratis bevertning med kaffe / te og kringle på årsmøtet,
og med julegløgg og julekaker på julemøtet.
Den 12. mars ble det avholdt årsmøte i vårt medlemsmøtelokale på Midttun.
Årsregnskap, årsmeldinger, valgkomiteens forslag og budsjettforslag for 2013
ble enstemmig godkjent.
Etter årsmøtet holdt klubbens medlem Maj-Brit Iden et foredrag om ”Mentaltester og
viktige egenskaper hos hund”.
Julemøtet den 26. november hadde et greit fremmøte.
Her holdt veterinær Ulf Erlandsen et interessant foredrag om "Smådyrmedisin – status
2013.”
INTERNETT.
Klubbens fikk i slutten av 2013 «no»-domenet og hjemmesideadressen er nå
www.bsbk.no. Dette året har vi også jobbet videre med utvikling av database for
påmelding til Brukshundgruppens kurs og arrangement.
Webmaster for hjemmesidene er Lille Wagtskjold, som gjør en glimrende jobb.
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ÅRSMELDING - BSBK - 2013

2 AV 2

KOBBELET.
Kobbelet ble fra 2013 kun utgitt med 3 nummer.
Grunnen er blant av økonomiske grunner.
Bladets redaktør Jon Wagtskjold har øket størrelsen litt og fått hevet kvaliteten enda et par
hakk på medlemsbladet. En meget stor honnør til Jon for dette.
Vi er også takknemlig for våre trofaste og nye annonsører som støtter klubben.
Annonsørene våre får også profilere seg på vår hjemmeside.
ARRANGEMENT.
6. - 7. april arrangerte NKKs internasjonale utstilling på Bergen Racketsenter,
hvor klubben som vanlig er teknisk arrangør.
NKK hadde igjen øket antall stands og det gjorde at det ikke var så god plass til
utstillerne som i 2012.
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.
Det var dessverre litt færre påmeldingen vår, men da vi leiet betalingsterminal til inngangen, fikk flere både utstillere og besøkende gjort opp for seg. Dette gjorde at resultatet øket.
De store faste utgiftene til utstillingen er de samme uavhengig av antall påmeldte.
Det er kun overskuddet som minker når antall påmeldte går ned.

MEDLEMSTALLET.
Medlemstallet i klubben hadde i 2013 en liten økning.
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. 31.12.13. hadde klubben 510 medlemmer, herav 46 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.

Årsmelding for Brukshundgruppen
Brukshundgruppen 2013 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 brukstreninger hver tirsdag.
Våren
- Dressurkurs med 12 deltakere på valpekurs og 6 deltakere på grunnkurs.
- Lydighetskurs med 6 deltakere
- Konkurranselydighetskurs med 10 deltakere, innleide instruktører
- Runderingskurs med 4 deltakere
- Bronsemerkekurs med 6 deltakere
- Bruksprøver 20. april med 3 deltakere i rundering og 4 i spor
- Bronsemerkeprøve 24.april med 8 deltakere
- Uoffisiell LP (klasse 1 , 2 og 3) 15. mai med totalt 11 ekvipasjer (8 stk i kl 1 og
3 stk i kl 2)
- Klubbmesterskap i LP 5. juni med totalt 16 ekvipasjer
- Sommeravslutning 19. juni med grilling, hundeløp og moro for to- og firbeinte
Høsten
- Dressurkurs med 6 deltakere på valpekurs og 7 deltakere på grunnkurs
- Bronsemerkekurs med 5 deltakere
- Sporkurs med 5 deltakere og en observatør, innleid instruktør
- Uoffisiell LP (kl 1, 2 og 3) 25. september avlyst pga for få påmeldte
- Bronsemerkeprøve 9. okt med 3 deltakere
- Konkurransetrening i bruks 12. og 13. oktober
- KM-bruks (klubbmesterskap i bruks) avlyst pga for få deltakere. Det ble holdt
treningskonkurranse istedenfor
- Juleavslutning med gløgg & pepperkarer og moro for to- og firbeinte
Lydighetstreningen på Stend har i løpet av året hatt en fast stabil gjeng med en del
nye ekvipasjer innimellom. Det ble holdt bronsemerkekurs og bronsemerkeprøve
på Myrbø, mens Aktivitetsdagen gikk ut i år. Juleavslutningen ble avholdt på Stend
ridebane i bra vær. Det var godt oppmøte og de fremmøtte sette pris på varm gløgg
og pepperkaker etter aktivitet for to- og firbeinte.

ØKONOMI.
Klubben har fortsatt en meget sunn og solid økonomi.
Tross et lavere påmeldingstall til utstillingen vår enn forventet, fikk vi et greit
overskudd i 2013 på kr. 22 694.-.
Vi foreslår at årets overskudd overføres til Kapitalkonto.
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Grethe Olsen
Brukshundgruppen
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Årsmelding Utstillingsgruppen BSBK 2013

Utstillingsgruppen har i 2013 bestått av:
Vivi Waag, Siren Næs, Cecilie Schleer, Anne Mette Mikkelsen og Janet Longberg,
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 6. og 7. april var BSBK teknisk arrangør for NKK på Bønes.
Komitéens oppgaver er å dekke inn folk til å skrive i ringene, vakthold og
kjøkkentjeneste.
Vi kom i mål, men vi sliter med 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 igjen ansvarlig i
sekretariatet og Ellen Fåberg var kjøkkenansvarlig.
De aller fleste utstillere benytter seg av elektronisk påmelding og betaling, som
gjør at arbeidet , både før utstillingen og ikke minst i sekretariatet er blitt mye
mindre.
Det var kun påmeldt 680 voksne, 158 valper og 11 LP.
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 medlemsmøtested på Midttun Motell.
Vi hadde invitert veterinær Ulf Erlandsen som holdt et interessant foredrag om

"Smådyrmedisin – status 2013.”

Det ble servert kaffe, gløgg og julekaker og vi hadde blomsterlotteri.

Gruppen har en grei sammensetning, en god arbeidsfordeling og et godt miljø.

BUDSJETT
BSBK 2014

INNTEKTER:
MEDLEMSKONT.
RENTER
UTSTILLINGER
DIVERSE INNTEKTER

90 000
4 000
25 000
0

SUM INNTEKTER:

119 000

UTGIFTER:
MEDLEMSMØTER
DIV. UTGIFTER
KRINGSJÅVEI 69
PORTO
REKVISITA
KOBBELET
INTERNETT

2 000
25 000
30 000
5 000
10 000
40 000
5 000

Sandsli 27.01.2014
Vivi Waag

SUM UTGIFTER:

117 000

OVERSKUDD
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2 000
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Bergens Selskaps- og Brukshundklubb

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 11.03.14.

1)

Hovedstyret:
Edgar Waag
Knut Alme

Gjenvalg for 2 år.
Gjenvalg for 2 år.

Lille Wagtskjold, Svein Lothe og Jon Wagtskjold står ikke på valg.
Brukshundgruppen:
Tone Hagerup
Helga Buvik
Dorothea H. Halvorsen

10. Endring i BSBK lover.

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

Gerd Orderud og Hilde Brandt Røssevold står ikke på valg.

I lovene våre vedtatt på Årsmøtet 14. februar 2012,
ble det i §3-3 Innkalling, uteglemt linjen «Budsjett for neste år».
I §3-4 Årsmøtets oppgaver er under «e) Godkjenne årets budsjett»
tatt med.
Forslag:
I §3-3 Innkalling settes inn «Budsjett for neste år»

Utstillingsgruppen:
Vivi Waag
Janet Longberg
Siren Næs

Gjenvalg, velges for 2 år.
Gjenvalg, velges for 2 år.
Gjenvalg, velges for 2 år.

Cecile Schleer og Anne Mette Mikkelsen står ikke på valg.

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

Elin Hjortland Løtvedt står ikke på valg.
Valgkomiteen:
Elin Dahl
Kirsten Stensund
Anne Karin Daae

Da valgkomiteene ikke bare hos BSBK, men hos mange andre klubber
og foreninger, til tider sliter med å finne kandidater til forskjellige tillitsverv
til styrene, foreslår vi for årsmøtet følgende setning settes inn i slutten av
§3-4 Årsmøtets oppgaver

Revisjon:
Arne J. Aastvedt
Merete L. Nydal

2)

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

«Dersom det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv i Hovedstyret,
kan Årsmøtet vedta å akseptere benkeforslag.»
Vi vil da være mer sikker på at styreverv blir besatt, ellers må vi i ytterste
konsekvens innkalle til ekstraordinært årsmøte for å velge inn
kandidater.

Forslag:

Merete L. Nydal 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 2014.

I slutten av §3-4 settes inn denne setningen:
«Dersom det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv i Hovedstyret,
kan Årsmøtet vedta å akseptere benkeforslag.»

Bergen 14.01.2014
Merete Løbrot Nydal - Elin Dahl – Kirsten Stensund
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Kennelpresentasjon:

Kennel WAG’s
Familien Aastvedt
Spesialist i problematferd hos hunder og katter
Er din hund eller katt redd eller har aggresjonsproblemer, eller
andre adferds- og lydighetsvansker, kan vi hjelpe deg.
Vi tilbyr individuelle konsultasjons- og treningstimer på
treningsbanen, i våre lokaler på Myrbø Dyresenter eller på
hjemmebesøk.
Animal Therapy samarbeider tett med veterinærer hos Myrbø
Dyreklinikk.

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

Hvor lenge har du drevet som
oppdretter?
Hvor lenge ja….
Det har blitt mange
kull i alle disse årene.
Hele to!! Så om vi er
oppdretter eller ikke får
andre vurdere. Vi har
allikevel våre tanker
og meninger om hvordan rasene ”våre” skal
være.
Vi opprettet kennelnavnet ca 1990 da
vi hadde vårt første
whippetkull. Da var det
Incarvill’s Blue Bell som
ble paret med den importerte whippethannen Rothbury Bonecrusher,
Bounce. D
 ette resulterte i 4 hanner og en tispe. Det ble flere certvinnere i dette k
 ullet, men dessverre ingen valper etter dem.
Senere i 2003 hadde vi ett kennelsamarbeid med Kennel Azravi på
greyhound der vi fikk 12 valper på Svea, Azravi’s Follow that Dream.
Vi beholdt to av valpene, Michael og Unni, men dessverre mistet vi
Unni tidlig pga skade i en fot og Michael med kreft. Michael klarte
allikevel på sin korte levetid å bli Nordisk Champion. Etter dette har
det igjen vært svært stille på oppdretterfronten.
Hva var det som fikk deg til å starte med oppdrett?
Det har vært et lite og eksklusivt oppdrett med 2 kull. Nå er det
bare hannhunder vi har, men planene er der for å gå videre med et
linjeavlsprosjekt på greyhound på den hannvalpen som vi har i dag.
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Det som fikk oss i gang var ønsket om å viderebringe de gamle
engelske Dondelayo linjene på whippet. Dette er en linje som med
sine lange S-linjer i kroppen, gode vinkler, ekstreme hoder var noe vi
ønsket å fortsette på.
Fikk du hjelp i begynnelsen, noe som inspirerte deg?
Til det første kullet fikk vi masser av hjelp fra Målfrid Baasnes,
innehaver av Kennel Incarvill og Bjørg Foss, eier av Bounce. Begge
var entusiastiske på våre vegne. Håpet var som sagt at vi skulle klare
å videreføre de engelske Dondelayo-linjene, men det lot seg dessverre
ikke gjennomføre. Dette pga sykdom på vårt kull som gjorde at vi
ikke ønsket å videreføre dette prosjektet. Det viste seg at det var en
arvelig defekt på skjelettet som opptrådde med ujevne mellomrom på
linjene. Men vi har etter 20 år nå to herlige whippethanner fra Kennel
Librium, hvor den ene kanskje kommer til å bli brukt.

vard) samt greyhoundimporten Int Nord Uch WVW 2010 og Multi
BIS Veteran Rantalaukan Messikämmen (Louie).
Hvilke hunder har du nå?
Etter en relativt traumatisk høst med sykdom, der vi både mistet
Edvard bare 5 år gammel like før jul, samt Louie i en alder av 11 ½ år
like over nyttår, så var huset litt tomt med ”bare” to whippets. Disse
er fra Kennel Librium og er to herlige gutter. Skjebnen ville det slik at
dagen etter at vi hadde mistet Louie og vi ikke helt visste hva vi ville,
så var allerede Ravel planlagt å komme. Han kom inn som et friskt
pust i en sorgfull tid etter de to som forsvant med bare tre ukers mellomrom.
Er det en eller flere av dine hunder du husker spesielt?

Hvordan kom du fram til kennelnavnet ditt - historie bak?
Navnet er sammensatt av forbokstavene til Whippet, Afghansk
Mynde og Greyhound. Vi hadde alle tre rasene på den tiden. Og så
betyr jo ”to wag” på engelsk ”å logre med halen”.
Hvem var din første hund - beskrivelse?
Her blir det mer riktig å beskrive hver vår første hund. Gerd
s tartet i sin tid med Cocker Spaniels. Hennes første var Bobby, en rød
hanne. Han var aldri på utstilling, kun kompis. Siden ble det mellompuddel med flere champions. En Bedlington Terrier kom også svingende innom og ble i huset i nesten 15 år.

Alle som vi har en spesiell plass hos oss. Det kan vel sies at alle
har hatt sin egen identitet som setter preg på oss. Det er det som er så
fint med mynder. De har helt egne personligheter og vet å bruke det
for alt det er verdt.
Om noen skulle nevnes spesielt så må det være Sandra, afghaneren med ”fuglehund blod” som gikk spor og lydighet. Men så var det
dette med å være primadonna…. Kan ikke konkurrere i slike idretter
med en supermodell sitt utseende!
Sara må også nevnes (Chara Chanell). Hun var egentlig ment som
parringsvalp til kennel Jet, men da Kari og Espen Engh ikke hadde

Liv sin første egne hund var en afghaner fra Anne Grete Langeland. Hun hadde Kennel Monrufas, men i dag er vel hun mest kjent
som mentor og handler innen korthår Vorstehhund. (Kennel Rugdelia). Monrufa’s Begum Kazzandra, Sandra, oppnådde aldri championat da hun var en evig 2VK på kenneklubbens utstillinger. Men BIS
på myndespesial klarte hun.
Arne Johan sin første hund som kom i hus var en whippet, Incarvill’s Annie get your gun. Hun ble bare 9 mnd gammel, og da kom
BlueBell inn som erstatningsvalp.Det var henne som skulle bli starten
på Kennel Wag’s.
I mellomtiden så har det jo også vært flere hunder innimellom,
for å nevne greyhound N Uch Jet’s Pink Penguin, Lindy, Afghansk
mynde Nuch og BIS vinner Sayonara Zippavira, greyhound N S Uch
Multi BIS vinner Moyen’s Chara Chanell (Sara), greyhound N S Uch
Jet’s Snake Charmer (Dorthe) som ble den 50’nde champion til Kennel Jet tidlig på nittitallet.
Senere kom kullsøskene Jet’s Kiss Me Kate (Kate) og Jet’s The
King and I (Cliff). Kate oppnådde N S Uch.
Nord Uch og Nordisk Vinner 2012 Jet’s Fire and Brimstone (Ed- 26 -
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mulighet å ta henne inn akkurat da, kom hun til oss. Hun ble BIS2
på Greyhoundklubben sin 40 års Jubileumsutstilling. Kun slått av sin
pappa AM CAN CH INT NORD UCH N.V-9 Gallant Major M
 otion
(Jeff). Etter dette tok hun det meste hun kunne få med Cert og Cacib både Norge og Sverige. Ikke minst ble hun BIS på BSBK i 1994
for Marissa Briuio Chellini. Dessverre så ble hun aldri Internasjonal
Champion da grensene ble stengt i frykt for rabies.
Hva er det vanskeligste med oppdrett av din rase. Hva synes du er bra med din rase?
Heldigvis så er mynder generelt særdeles friske hunder. Det er
ikke mange sykdommer som er ute og går. På greyhound har vi Neuropati som er en ressesivt nedarvet sykdom, så der må vi passe på. På
whippet så har det vært utfordringer, men heldigvis så er dette i dag
en frisk rase, men vi må passe på bl.a testikler som mangler og katarakt som kan opptre.
Det som må sies å være bra er, som vi sa over, personligheten.
Mynder er ”egne” og litt egoistiske hunder. De vil gjerne ha det
på sin måte og bare slik. Det er ikke noen dager som er lik med en
mynde. En dag er det helt OK å legge seg i buret når vi skal på jobb,
neste dag er det ikke aktuelt og ender med en skikkelig svanesang
der en skulle tro vi skulle være borte for alltid.
Og vil ikke en mynde hilse på deg, så trenger du ikke å prøve
engang. De snur og går. Aller verst er det når du har vært borte noen
dager. De viser med hele seg at de er litt snurt for at de ikke fikk være
med.
Har du hatt samarbeid med oppdrettere i andre deler av landet, eller utenlandske
oppdrettere?
Vi har et tett vennskap med Kennel Jet’s nå i nesten 30 år da første greyhounden kom fra Espen og Kari. Ravel som vi har nå er nummer 6 i rekken
derfra.
Samtidig så er det viktig å si at vi snakker mye med andre og vi deler
erfaringer og kunnskap. Det er gjennom årene blitt mange kjente og kjære
fjes på utstillinger både i inn og utland.
Har du eksportert/importert noen hunder til/fra kennelen din, og hvis du har dethva er dine erfaringer?
Fra kullet til Svea som vi hadde i samarbeid med Kennel Azravi’s
ble fire valper eksportert ut. To til Tyskland, og to til Sverige. Det er jo
alltid vanskelig å skulle skille seg av med valper som du har hatt i 8-9
uker for deretter å la dem reise langt bort, men her kommer det godt
med å ha kjente over landegrensene. Godt ”etteretningsarbeid” på
forhånd gjør at du kan føle deg trygg på dem du overlater valpen til.
Selv så importerte vi Louie fra Finland, Kennel Rantalaukan ved
Sari Rantanen. Der ble vi vurdert både opp og ned og i mente før vi
fikk et positivt svar på at vi fikk valp. Selvsagt reiste vi hele veien til
Turku for å hente ham. Noe annet hadde ikke kommet på tale.
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Ønsket vårt med denne importen var å få inn Huzzah/Aroi – linjer
fra statene samt beholde Jet stammen som dominerer europeiske linjer. Dessverre så skjøt Louie med løskrutt slik at det ikke var noe å ta
vare på når vi skulle tappe ham.
Har du hunder på fôr, evt. hva synes du om det?
Vi har IKKE hunder på fôr og vil heller ikke gå inn på slike avtaler. Det er mange oppdrettere som ønsker å bestemme hvilke utstillinger valpen skal stilles på, for hvilke dommere etc. Dette blir for oss
helt feil. Skal man begynne med utstilling så må man kunne velge
fritt hvor man vil reise og for hvem man vil stille. Det er dette man
lærer av. Derimot er det viktig å HØRE på oppdretter som gjerne
har holdt på i mange år og har en kunnskapsbase som det er til å øse
av. Som mangeårig utstiller så lærer man utrolig mye. Man blir ikke
verdensmester over natten. Det samme kan sies om man vil bli oppdretter av en rase. Har man en hund på fôr så blir det fort ikke din
hund og du går ikke 100% inn for å lære dette skikkelig.
Hvordan synes du at dommerne bedømmer hunder fra rasen din?
Her blir det litt stille fra Liv og Arne Johan…. Generelt kan man
si at det er en god bedømming av mynderasene. Selvsagt kan man
være SVÆRT uenig med dommer, men igjen, har man gjort dette i så
mange år som vi har holdt på så har vi sett det meste. Rasespesialister
derimot er alltid kjekt å stille for. Dette er dommere som brenner for
sin rase innen myndene.
Det kan f.eks nevnes på en myndespesial i Danmark. Arne Johan
står med finske Louie. Vi har ALDRI stilt for denne dommeren før.
Hun hadde med seg to elever i ringen, noe som alltid er hyggelig, for
da tar dommeren seg ekstra god tid.
Ved gjennomgang av eksteriør tar dommeren hodet til Louie mellom hendene og ser ham dypt inn i øynene og siterer omtrent hele
slektstreet hans. Dette er det kun dedikerte hundemennesker som
gjør. Det kan nevnes at Louie ble BIS2 veteran den dagen, kun slått
av en engelsk saluki. Dagen etterpå ble han World Veteran 2010 i
Herning.
Hva er din visjon for ditt fremtidige oppdrett av rasen og kennelen din?
Vår visjon er vel det vi alltid har hevdet. Det er ikke usunt å være
pen samtidig som man er funksjonell! Våre raser skal alle ha lange
linjer i kroppen. Det skal være en ubrutt linje fra snute til haletupp.
Det er viktig med gode kropper med tilstrekkelige vinkler, men ikke
overvinklet. Det skal være gode hoder som er rasetypiske for at de
skal kunne utføre den type jakt som de er designet for å gjøre. Bevegelsene skal være lette og lange. Skal dekke meget mark som det heter i de gamle rasestandardene.
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Samtidig så ser vi at utfordringen i dag er at det er
for få individer slik at genpoolen kan bli for liten. Det
er ikke mange myndekull i Norge per i dag. Whippet
har flest, greyhound er vel en av de minste rasene i
Norge med 10-15 valper pr år. Oppdretterne må se ut
over egne landegrenser og ikke se seg blind på det som
man har her hjemme. Da blir det fort en ”skandinavisk
type” og en ”europeisk” osv.
I og med at vi bare har hannhunder så må kan vi
vel ikke si at det blir så mye oppdrett her i huset, men
vi håper at de hannhundene som vi har kan bringe
mye godt til sine respektive raser. Lille Ravel har en
stor arv å bære videre. Vi håper i alle fall at han blir
bra, gjør det bra og kanskje også blir en bra ”pappa”.
Uansett så er utstilling og oppdrett det som er bonusen
med å ha hund. Hund har man 365 dager i året. Utstillingshund har vi kanskje 10-15 dager i året.
Det å ha en topp utstillingshund krever kunnskap
og et ønske og visshet om hva du vil ha. Dette er ikke
noe du får over natten. Du må jobbe på utstilling, snakke med mange oppdrettere, lese standarder, gå på utstilling, snakke med dommere. Og viktigst av alt, ikke
gjør dette BARE på din egen rase. Se til alle de andre
rasene i samme gruppe. Se til raser i flere grupper. En
kan spørre spørsmålet: Hva er det oppdrettere som
gjør det så bra EGENTLIG gjør?
Jo, de lever og ånder for rasen
sin. De lever og ånder for hund,
365 dager i året, 24/7. Se alltid etter en bedre kombinasjon, bedre
trening og ikke minst, planlegg
de neste generasjoner frem ved
å se på de 20 foregående generasjoner. Det er fra disse kombinasjonene vi har det resultatet du
ser i dag.

Kennel WAG´s
Familien Aastvedt
Kalvatræet 22,
5106 ØVRE ERVIK
Tel. 55 18 10 24
arne.johan@aastvedt.com
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Brukshundgruppen
LYDIGHETSTRENING
Vi holder til på Stend Jordbruksskoles ridebane onsdager fra kl 19:00.
Banen er stor så vi har plass til mange.
Treningen er for BSBK-medlemmer, men om
du tenker på å melde deg inn i klubben så ta
gjerne turen innom for en prat og se hva vi
driver med.
Treningen baserer seg på egentrening, men
man hjelper selvsagt hverandre.
Denne treningen er for deg som vil litt mer
enn hverdagslydighet og gjerne tenker på å
gå konkurranse eller går konkurranse nå.

Vi ser helst at du har minimum grunnkurs
eller litt erfaring/kjennskap til lydighet.

går enten på Kokstad eller Hordnesskogen.
Dette avtales innbyrdes.

Banen er tilgjengelig mellom kl 19:00 - 22:00.
Ta kontakt med noen i Bruksgruppen om du
lurer på noe evt. mail: brukshund@bsbk.no.

For å delta må man ha et kurs eller litt erfaring fra før.

Velkommen til trening og selvsagt litt sosialt!

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
VELKOMMEN!

BRUKSTRENING
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 vi prøver også å få lagt ut
på facebook dagen før.

tobeinte? Fast trening hver tirsdag i spor,
blodspor, rundering og innimellom også litt
felt.

Ønsker du å være med for å ha det gøy i
skogen med din hund og andre likesinnede

Vi samles alle kl 17:30 for sosialt og planlegging av dagens treningsøkt. Treningen fore-

BRONSEMERKEPRØVE
VÅREN 2014
Prøven avholdes på Myrbø sin
inngjerdete bane onsdag 9. april.
Oppmøte kl 18:00 på Myrbø
Dyresenter, Neset 60.
Påmelding innen 2. april - til bruks
hund@bsbk.no. Pris: kr 70,- medl./
kr 100,- ikke medl. Oppgi navn på
eier/fører, navn på hund, rase og
oppgi mobilnr.
Det blir en og en hund inne på
banen under prøven.
VELKOMMEN!
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Brukshundgruppens

KURSER
våren 2014

Valpekurs

Grunnkurs

(fra ca. 3-6 mnd) starter 3. februar.

starter 20. februar.

Se hjemmesiden www.bsbk.no for mer info./påmelding, eller ta kontakt på
mail brukshund@bsbk.no

Bronsemerkekurs

Starter onsdag 5. mars kl 19:00. Kurset går over 5 torsdager med ca 2 t hver
gang. Kurset tar for seg alle øvelsene til bronsemerkeprøven
Pris: kr 1200,- for BSBK medl. /
kr 1500,- for andre

JULEAVSLUTNING 2013
Årets juleavslutningen ble holdt på Stend den 27. november i tørt
og fint vintervær.
Vi trente og varmet opp før hovedøvelsen: stafett gjennom en
«agilitylignende» bane. Vi ble delt opp i to lag. Tilslutt ble det
gløgg, pepperkaker og premier på alle for ulik innsats i stafetten.
Det var hyggeligt at såpass mange tok turen innom.
Takk for en hyggelig kveld!
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Øvelsene for Bronsemerkprøven:
• Visning av tenner
• Lineføring
• Dekk fra holdt
• Innkalling fra sitt
• Stå under marsj
• Enkelt dekk i 1 min

Bronsemerkeprøven til våren
er inkludert i kursprisen. Det er
frivilligt å delta på prøven.
Instruktør: Ann Christin Sjøtun

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

Brukskurs til våren

Spor og runderingskurs for nybegynnere er ikke avklart. Ta kontakt om du
er interessert på brukshund@bsbk.no eller se hjemmesiden for fortløpende
info.
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OFFISIELT LP OG
KLUBBMESTERSKAP
2014

ONSDAG 4. JUNI – kveldsstevne
Sted: Bergen - Stend, jorbruksskulens ridebane
Dommer: Elin Dahl
Starttid: ca kl 18:00 (NB! forbehold om endring etter antall påmeldte)
Priser: kr 300,- innen påmeldingsfristen
kr 370,- for utstatt (kun via web)
kr 400,- manuell
Påmeldingsfrister:
Manuell: 12.05.2014
Påmelding på web: Ordinær: 12.05.2014 og Utsatt: 26.05.2014
Kontonr.: 9521.66.45627
Vi ser frem til mange påmeldte ekvipasjer og en hyggelig onsdagskveld!
Velkommen til BSBK’s Klubbmesterksapet i LP 2014!

Regelverk for Klubbmesterskap i Lydighet
(Gjeldende fra 2009, rev. 2013)
1. Klubbmesterskapet følger til enhver tid NKK’s offisielle lydighetsprøveprogam og regelverk for gjennomførelse av Klubbmesterskapet.
2. Det blir kåret en Klubbmester i hver klasse (1, 2, 3 og Elite)
3. Tittelen Klubbmester utdeles til den som har høyest poengsum i klassen og oppfyller følgende krav:
• Eier/fører må være medlem av BSBK og ha betalt kontingenten for
inneværende år
• Man må oppnå minst 2. premiering
4. Klubbmester får tildelt premie som ikke er maken til de premier som
blir tildelt i den off. lydighetsprøven.
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Bruksstevne 5. og 6. april 2014
Bruksprøver etter nordisk program (NBF) - spor og rundering

Lørdag 5. april:
Spor kl D, C og B
(begrenset antall plasser)
Søndag 6. april:
Rundering kl D, C og B.
Stevnet blir avholdt i
Bergensområdet.
Dommer lørdag 5. april:
Alf Skaar
Dommer søndag 6. april:
Erling Aarbakke
Påmeldingsfrist: 17. mars
Pris: kr 300,- (betales først
etter godkjenning av mottatt
påmelding)
Påmelding med påmeldings
skjema sendes til:
brukshund@bsbk.no
Kun påmeldingsskjema til
NKK/NBF godtaes, du finner
det her:
http://www.norsk-brukshundsport.no/index.cfm?id=339738
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Oppdretterguide
Denne spalten kan være til nytte for både
oppdrettere og lesere som funderer på å
skaffe seg en ny rase.
Spalten er kun for BSBK-medlemmer, og vi
håper at flere kennelnavn vil komme på listen
i neste nummer av Kobbelet.
Vil du være med, send informasjon om rase,
kennelnavn, navn på oppdretter, e-mail,
adresse og telefonnummer til:
KOBBELET - BSBK
Boks 6 Sandsli, 5861 BERGEN,
ePost: kobbelet@bsbk.no

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

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

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

BICHON HAVANAIS
XUXA
Siren Næs
siren@xuxa.no
Bendixensvei 22, 5063 Bergen
Tlf.: 905 88 781

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

FRANSK BULLDOG
BOULE ADORÉE
Cecilie Schleer
cecilie.schleer@hjemme.no
Nesttunbrekka 66, 5221 NESTTUN
Tlf.: 55 91 36 55

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

GOLDEN RETRIEVER
SEKRET-GARDEN
Laila Bratland
secret-g@online.no
Postboks 247 Nesttun, 5853 BERGEN
Tlf.: 913 07 070

DACHSHUND LANGHÅR
PETLAN
Connie Petterson
connie.e.petterson@gmail.com
Foldnesvegen 220, 5353 STRAUME
Tlf.: 56 32 36 02

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

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

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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valpekurs • Unghundkurs • Privattimer

Er du motivert?
Norsk Lundehund valper, Værøy-kullet fra Kennel av Vollakloa.
Fra v: Værøy-Drotten, Værøy-Daga og Værøy-Dage.
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Vi gir deg gode resultater kun etter få timer!
Info: www.aktivhund.no eller tlf. 930 68 283
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Nye medlemmer
SOLFRID INGEBRIGTSEN		
HILDE WAAGE			
FRØYDIS IREN MONSEN		
ROBIN INDEMO			
ANN CHARLSEN			
INA MARGRETHE HANSTEEN
INGVILD OLINE KREY			
BRITT UNNI LAASTAD		
MICHELLE MØGSTER VAN CAER
OLAV ROKKONES MJELVA		

5355 KNARREVIK
5244 FANA
5381 GLESVÆR
5057 BERGEN
5237 RÅDAL
5163 LAKSEVÅG
5057 BERGEN
5943 AUSTRHEIM
5055 BERGEN
5238 RÅDAL

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
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

Følg
oss på
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Buddy sartor
Sartor Storsenter
Tlf. 56 33 20 83

www.buddy.no

BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB
POSTBOKS 6 - SANDSLI 5861 BERGEN – Tel: 55 13 05 00
http://www.bsbk.no e-post: bsbk@bsbk.no

HOVEDSTYRET 2013
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 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

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

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

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 / 413 67 722

Kirsten Stensund
Merete L. Nydal
Elin Dahl

55 10 43 43 / 412 49 151
55 10 01 70 / 413 67 722
55 12 12 53 / 414 05 417

Jon Wagtskjold

55 92 44 36 / 908 61 265

REVISJON 2013
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
VALGKOMITÉ 2014
Medlem:
Medlem:
Medlem:

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

* Pakketilbud
valper unghunder
voksne

seniorer

KOBBELET 2013

Medlem
Familiemedlem

kr. 340,kr. 50,-

BSBKs bankforbindelse
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.

SAN

Medlemskontingent BSBK 2013

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	
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