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REDAKTØRENS HJØRNE
Så er sommerens nummer av Kobbelet klart til å
sendes til trykking og distribusjon til medlemmene.
Denne gangen har vi satset videre på artikler om hundeatferd og oppdrett ved siden av «de vanlige postene».
Gro Mandt fortsetter å dele sine observasjoner omkring Viges oppvekst; denne gangen om det å drille inn
basiskommandoer – og litt mindre basiskommandoer.
Christen Lang har vært en tur til Litauen og dømt på Tallin Winner Show 2014. Han skriver at en ting er å dømme
på selve utstillingen, men at man i tillegg får reise litt
rundt å oppleve andre steder og kulturer – og andre
hunder, er også verdifult i seg selv.
Vi starter en ny artikkelserie i to deler om sosiali
sering av hunder. Denne gangen tar Solveig B. Steinnes
for seg hva en oppdretter kan (og bør) gjøre av sosiali
seringstiltak i valpens første 8 uker. I neste Kobbelet
kommer siste del om sosialisering hos den nye hundeeieren, full av tips for nye (og mer erfarne) hundeeiere.
Solveig er journalist, heste- og hundeoppdretter (Collie
og Lundehund) og medlem av redaksjonen i Lundehund-nytt, hvor vi også har hentet disse artiklene fra.
Brukshundgruppen har som vanlig vært svært aktiv
i løpet av våren. Du finner bilder, kommentarer og resultater lengre bak i bladet. Neste nummer vil ha en fyldig
omtale av Brukshundgruppens offisielle LP og klubbmesterskap 4. juni 2014 på Stend.
Så gjenstår det å ønske alle leserne en god og trivelig
sommer, og husk påmeldingen til høstens utstilling i
slutten av september. Du finner informasjon i første del
av bladet.

Kr 200,-

Hilsen Jon Wagtskjold

Ikke BSBK medlemmer

Helside

1/2 side

Kr 500,Kr 250,-

Vår hovedsponsor

Kr 700,Kr 500,-

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

Forsidebildet denne gangen er Licithas Catherine O`Aragone (Frida). Hun eies av Elin Dahl som
også innehar Kennel Gullsteinen som presenteres lenger bak i bladet. Foto Silje Paulsen.
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Bergens Selskaps- og Brukshundklubb
ønsker velkommen til

Kjære
medlemmer

UTSTILLING, LYDIGHET OG VALPESHOW
BERGEN RACKETSENTER, BØNES 27. og 28. SEPT. 2014.

Påmelding:
Påmelding og betaling via www.nkk.no/Min_Side Pris: voksen kr. 350.-, valp kr. 200.- innen 1. september.
Manuell påmelding og betaling for hund/valp: voksen kr. 410.- og valp kr. 260.-. innen 1. september.
Påmelding med utsatt frist via www.nkk.no/Min Side innen 8. september: voksen kr. 440.- og valp kr. 290.-. F.o.m. 3. hund med
samme eier (ikke valper) ½ avgift. Innbetalinger med betalingsdato senere enn påmeldingsfristen 3. sept. gir et tillegg på 50 %
av avgiften. BSBKs servicetelefon mellom kl. 19.00 - 22.00: 922 44 500.
Påmeldingsadresse:
B S B K, Postboks 6 Sandsli, 5861 Bergen. Kontonummer: 9521 66 45740
Utstillingen avholdes etter NKKs regler. Påmeldingen er økonomisk bindende. Husk gyldig vaksinasjonsattest!

Denne vinteren har vært av det enkle
slaget, med lite snø og kulde.
Det har fra påske vært en fin tid med
mye flott turvær både for to og firbente.

deres innsats så blir det et problem å
kunne arrangere store utstillinger. Har
i ettertid bare fått godord fra NKK på
måten klubben utfører arbeidet på.

Klubbens årsmøte ble avholdt 11. mars
og det er synd at så få av klubbens
medlemmer tar seg tid til å delta på årsmøtet. Det er her dere kan komme med
innspill til styret om klubben. Referat fra
årsmøtet finner dere her i dette nummer.

Samme helg som NKK utstillingen
arrangerte Brukshundgruppen Bruks
prøver etter nordisk program (NBF) på
Myrbø.

På konstituerende hovedstyremøte den
24. mars, ønsket hovedstyrets leder Lille
Wagtskjold å trekke seg fra vervet som
klubbens leder av personlige årsaker.
Jeg vil takke Lille for den tiden hun har
ledet klubben. Hun forsetter imidlertid
som klubbens webmaster og det er vi
glade for.
På neste styremøte som er i slutten av
mai, vil hovedstyrets nestleder Svein
Lothe, bli konstituert som hovedstyrets
leder frem til neste årsmøte.
Hovedstyret kan etter klubbens lover,
som forøvrig nå er godkjent av Norsk
Kennel Klub, supplere seg med et nytt
styremedlem når et styremedlem trer ut,
og vi vil prøve på det.

Onsdag 9. mars arrangerte gruppen
Bronsemerkeprøve også på Myrbø.
Resultater finner du annet sted i bladet.
Onsdag 4. juni arrangeres offisielle
Lydighetskonkurranser og foreløpig ser
det ut som mange ekvipasjer har meldt
på til dette kveldsstevnet.
Da vil jeg ønske alle medlemmer en
god sommer og ser frem til at mange
støtter klubben og melder på til vår utstilling på Bønes 27. og 28. september.
Påmeldingstallet har dessverre gått nedover de siste årene og dette er ikke bra.
Utgifter til utstillingshall er de samme
enten det er gode eller dårlige påmeldingstall.
Utstillingsannonsen finner du i bladet og
på vår hjemmeside www.bsbk.no

NKKs int. utstilling gikk av stabelen på
Bønes helgen 5. - 6. april. Klubben var
som vanlig teknisk arrangør for NKK,
og jeg vil takke både skrivere og hjelpere
for et godt utført kjempearbeid. Uten

Beste hilsener
Edgar Waag
daglig leder
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Dommere lørdag 27/9:
Gruppe 2: Alle. Affenpinscher, dvergschnauzere, dvergpinscher, landseer,
pyreneerhund, st. Bernhardshund: Zorica
Salijevic (S) Berner sennenhund, bullmastiff,
dobermann, engelsk mastiff, grand danois,
hovawart, leonberger, newfoundlandshund,
rottweiler: Carsten Birk (DK) Engelsk bulldog,
pincher, shar pei: Rune Fagerstrøm (SF)
Bordeaux dogge, boxer, dansk-svensk
gårdshund, riesenschnauzer, schnauzere +
øvrige: Karl Erik Johansson (S)
Gruppe 6: Alle unntatt harehunder.
Dalmatiner, rhodesian ridgeback: Karl Erik
Johansson (S) Basset-rasene, + øvrige:
Rune Fagerstrøm (SF)
Gruppe 7: Bracco italiano, italiensk spinone,
stabyhoun + øvrige: Rune Fagerstrøm (SF)
Gruppe 8: Alle. Chesapeake-, curly coated-,
golden-, labrador-, ns duck tolling, retriever:
Barbara Mueller (SU) Spaniels: John Thirlwell
(GB). Spansk vannhund, wachtelhund: Zorica
Salijevic (S). Flat-coated retriever, kooikerhund, lagotto romagnolo, portugisisk
vannhund, + øvrige: Rune Fagerstrøm (SF)
Gruppe 10: Irsk ulvehund, skotsk hjortehund:
Rune Fagerstrøm Øvrige: Zorica Salijevic
Lydighet kl. I, II, III og Elite: Svein G. Rønning.

Gruppedommere:
Gr. 2: Carsten Birk
Gr. 6/7: Rune Fagerstrøm.
Gr. 8: Barbara Mueller.
Gr. 10: Zorica Salijevic
Beste oppdrettergr: Karl Erik Johansson
Beste avlsgruppe: Zorica Salijevic
Beste veteran: Barbara Mueller

Dommere søndag 28/09:
Gruppe 1: Alle unntatt border collie.
Belgiske fårehunder: Karl Erik Johansson. Australian shepherd,
beauceron, hollandsk gjeterhund, hvit gjeterhund, portug.
gjeterhund, pyr. gjeterhund, schipperke, schäferhund, welsh
corgies: Zorica Salijevic. Bearded collie, bouvier des flandres,
briard, collie, old. eng. sheepdog, shetland sheepdog + øvr:
Barbara Mueller
Gruppe 3: Alle: Airedale, am. staffordshire, australsk, bedlington,
border, brasiliansk, engelsk toy, fox glatthår, fox ruhår, irish glen of
imaal, irish soft coated wheaten, irsk, japansk, lakeland,
manchester, parson russell, silky, skotsk, skye, staffordshire bull,
tysk jakt, welsh, west highland white, yorkshire: Karl Erik
Johansson. Bull, cairn, cesky, dandie dinmont, jack russell, kerry
blue, miniatyr bull, norfolk, norwich, sealyham: Rune Fagerstrøm.
Gruppe 5: Alle unntatt: jagende spisshunder, finsk og norrbotten
spets. Alaskan malamute, american akita, basenji, eurasier,
grønlandshund, faraohund, islandsk fårehund, mexikansk
nakenhund, norsk lundehund, podenco-rasene, samojed, shiba,
volpino italiano: Rune Fagerstrøm. Akita, chow chow, jap.
spisshund, keeshond: Zorica Salijevic. Pomeranian, siberian husky:
Carsten Birk. Finsk lapphund, kleinspitz, mittelspitz, norsk buhund,
svensk lapphund, västgøtaspets + øvrige: Karl Erik Johansson.
Gruppe 9: Alle. Cav. king charles spaniel, chihuahua, chinese
crested, griffons, japanese chin, king charles spaniel, lhasa apso,
petit brabancon, shih tzu, tibetansk spaniel, tibetansk terrier:
Carsten Birk. Mops: Rune Fagerstrøm. Bichon frisé, bichon
havanais, bolognese, boston terrier, cotton de tulear, fransk
bulldog, løwchen, malteser, papillon, phalene, pekingeser, pudler,
russian toy terrier, tsjekkisk rottehund + øvr. Wim Wellens (NL)
Gruppedommere:
Gr. 1: Barbara Mueller. Gr. 3: Karl Erik Johansson
Gr. 5: Zorica Salijevic. Gr. 9: Carsten Birk.
Beste avlssgruppe: Karl Erik Johansson Beste oppdrettergruppe:
Zorica Salijevic
Beste valp in show: Carsten Birk.
Beste veteran og BEST IN SHOW: Barbara Mueller.

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

Collies, Dalmatiner, Retrievere, Schäferhund, Spaniels og Terriere.
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Hvorfor blir
hunden bilsyk?

Pass på hunden
i varmen!
Dersom du må ta dyret med og forlate det
i bilen, så parker i skyggen og ha vinduene
åpne, slik at det blir god ventilasjon. Husk
at solen flytter seg og at det raskt kan bli for
varmt også i en bil som ikke står direkte i
solsteken. Mange tilfeller av overopphetnin
ger av hunder i bil skjer faktisk i overskyet
vær, fordi eieren da ikke er så oppmerksom
på denne faren.
Husk at dyr, som mennesker, har behov for
mer drikke når det er varmt. Skal du ut på
en litt lengre tur, bør du alltid ta med en
ekstra flaske vann til hunden/katten og en
skål den kan drikke av. Dyr svetter ikke på
samme måte som mennesker og blir derfor
raskt varme. I verste fall kan din firbente
venn få heteslag.

HUSKELISTE:
HUND INNESTENGT I VARM BIL
Hvis du ser en hund innestengt i en bil om sommeren bør du gjøre følgende:
1. VURDER SITUASJONEN.
På varme og solfylte dager blir temperaturen i
bilen raskt høy og potensielt livsfarlig for hunden.
På regnfylte eller kjølige dager vil det normalt
ikke være fare for hunden.
2. KONTAKT POLITI.
Hvis du vurderer situasjonen som potensielt
farlig, eller er i tvil, kontakt politiet (telefon 02800)
og informer om situasjonen. Be dem komme for å
hente ut hunden.

Den hyppigste årsaken til alvorlig overopp
heting er at luften inne i bilen mettes med
vanndamp. Dyr kvitter seg med varmeover
skudd blant annet ved å pese. Når luftfuk
tigheten blir høy minker effekten av pesin
gen, siden fordampningen (som avkjøler
dyret) blir hemmet.

3. VURDER Å TA DEG INN I BILEN.
Hold deg i nærheten av bilen med hunden og
vurder situasjonen fortløpende. Vær forberedt
på at det ikke alltid er tid nok til å vente på at
politiet kommer. Tung pust og sikling kan være en
indikasjon, men ingen fasit, på at det haster. La
tvilen komme dyrene til gode: Hvis nødvendig er
det din rett og plikt å redde ut hunden, for eksempel ved å knuse ruten.

NORGE

(mer på NKKs hjemmeside)
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Tekst fra NKK

Veldig ofte bruker vi bilen når
Når det gjelder
vi skal frakte oss selv, hund
reisesyke er dette
og bagasje fra a til b. Men
noe mange av
for noen kan bilturen bli en
oss har opplevd
HUSKELISTE:
HUSKELISTE:
prøvelse. Det legger helt klart
selv i bil, i buss,
HUND INNESTENGT
I VARM
BIL
HUND
I VARM BIL
en demper
på feriestemningen
på sjøenINNESTENGT
eller på
med en pipende, siklende,
karusell (!), og vi
ulykkelig hund i bur eller bak vet at når man blir
Hvis du ser en hund innestengt i en bil om somHvis du ser en hund innestengt i en bil om somsete som bare ønsker å være
svimmel kan også
meren bør du gjøre følgende:
meren bør du gjøre følgende:
alle andre steder enn i bilen.
kvalmefølelsen
at en av disse sansene innbiller
1.fort
VURDER
SITUASJONEN.
1. VURDER SITUASJONEN.
komme
sni
På varme og solfylte dager blir temperaturen
På varme og solfylte dager blir temperaturen i
seg iting. En slik vrangfore
Det er forskjellige årsaker til bilen
kende
– på samme måte som
raskt høy og potensielt livsfarlig for hunden.
bilen raskt høy og potensielt livsfarlig for hunden.
stilling kan faktisk skyldes
at noen
hunder
blir bilsyke,
enregnfylte
bilsyk eller
hundkjølige
opplever
På
dagerdet.
vil det normalt
På regnfylte eller kjølige dager
vil det
normalt
en forgiftning med potensielt
ikke
være fare forpå
hunden.
ikke være fare for hunden.og noen tanker om dette kan
Forklaringen
dette er mye
livsfarlige toksiner. Kroppens
være
greit
å
”ha
i
bakhodet”
bundet
til
den
informasjon
2. KONTAKT POLITI.
2. KONTAKT POLITI.
beredskap settes i full sving:
nårsom
vi skal
hjelpe hundene
vi mottar
fra situasjonen
sansene våre.
Hvis
du vurderer
som potensielt
Hvis du vurderer situasjonen
potensielt
farlig,
eller er i tvil, kontakt
02800)stoffer finnes ofte i noe
farlig, eller er i tvil, kontakt
politiet
02800)
våre
med(telefon
problemet.
Sanseinntrykkene
skalpolitiet
sørge (telefongiftige
og informer om situasjonen. Be dem komme
for
og informer om situasjonen. Be dem komme for å
en
haråspist, og derfor blir den
for å holde oss i balanse, først
hente ut hunden.
hente ut hunden.
mest
effektive forsvarsmeka
Den første og kanskje mest
og fremst ved å tolke det vi ser
nismen
å kaste opp.
3.og
VURDER
Å
TA
DEG
INN
I
BILEN.
3. VURDER Å TA DEG INNvanlige
I BILEN. årsaken er rett og
det vi føler. Med fast grunn
Hold deg i nærheten av bilen med hunden og
Hold deg i nærheten av bilen med hunden og
slett
at
hunden
blir
svimmel
under
labbene
har
hunden
na
vurder situasjonen fortløpende. Vær forberedt
vurder situasjonen fortløpende. Vær forberedt
som først og fremst
av på
å være
i en bil i
kroppen
påturlig
at detkontroll
ikke alltidpå
er tid
nok til åog
vente påHunder
at
på at det ikke alltid er tid og
nokkvalm
til å vente
at
tegn på stress, uro og
kommer.
Tung pust og sikling
være en
politiet kommer. Tung pust
og sikling kan
være en heter det politiet
bevegelse.
På engelsk
utmerket
balansefølelse.
Når kan viser
indikasjon, men ingen fasit, på at det haster.
La
indikasjon, men ingen fasit, på at det haster. La
engstelse
i forbindelse med
”motion sickness”, det vil si
hunden kjører i bil derimot,
tvilen komme dyrene til gode: Hvis nødvendig er
tvilen komme dyrene til gode: Hvis nødvendig er
bil,
har ofte det til felles at noe
bevegelsessyke,
som kanskje
vildin
synsinntrykket
fortelle
det
rett og plikt å redde
ut hunden, for eksemdet din rett og plikt å redde
ut hunden, for eksemhar skjedd i forbindelse med
pel
ved å knuse
ruten.
pel ved å knuse ruten. best beskriver hva dette skyl
hunden
at den
står i ro, mens
bilkjøringen som gjør at hun
des, mens vi kaller det bilsyke, følesansen via balansenerven
den kobler dette med ubehag.
sjøsyke eller reisesyke.
sender signaler til hjernen om
Ting går dessverre ikke alltid
at den beveger seg. Når sans
som planlagt; små og store
En annen årsak er varierende einntrykkene gir slik motstri
uhell og ulykker kan skje.
grad av stress og engstelse
dende informasjon, og krop
Noen eksempler: en ellers ro
som hunden opplever i forbin pen ikke kan bli ”enig” med
lig hund vil kunne komme til
delse med bil; det vil si at hun seg selv om den beveger seg
å reagere annerledes om den
den er mer bilredd enn bilsyk. eller står i ro, kan det oppstå
I tillegg kan det også være en
litt kaos. En teori er at kvalme opplever å være med på en
kollisjon; eller om det skulle
glidende overgang mellom
og oppkast i denne forbindel
skje noe skremmende mens
disse problemstillingene. For
se fungerer som en beskyt
den er alene i bilen; om den
hunden blir resultatet uansett
telsesmekanisme på samme
skulle være så uheldig å skade
at bilkjøring forbindes med
måte som ved en forgiftning.
seg i forbindelse med å hoppe
noe ubehagelig og i verste fall
Når man kjenner bevegelse
ut/inn av bilen eller rett og
skremmende.
samtidig som øynene forteller
at en står stille vil hjernen anta slett om familien kjøper ny bil.
NORGE

NORGE
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BSBK
årsmøte 2014
Årsmøtet 2014 ble avholdt tirsdag 11. mars
i lokalene til Midtun Motell. Dere finner
referatet fra årsmøtet på neste side. Etter
selve årsmøtet holdt D�rte Jensen foredrag

om sine mange konsultasjoner for hunder
med atferdsproblemer som ofte viste seg å ha
både uventede årsaker og mange virkninger
på atferd.

Anne Karin Daae (tv) og Grethe Olsen
takket av etter over langt over 10 års arbeid
i Bruksgruppen. Marit Jæger takket også av
etter 8 år.
D�rte Jensen fortalte om sine erfaringer
med atferdsarbeid med hund
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Hundekurs til
besvær

      

 

   

Tekst og foto: Gro Mandt
Aktivisering var et nøkkelord i debatten om hundeoppdragelse også for 30 år
siden. Å gå tur med bikkja var ikke lenger nok – uansett hvor lang turen var.
De fleste hundeeiere har vel erfart å komme hjem fra timer på tur med den
firbeinte – godt fornøyd med innsatsen og med en rolig kveld i sikte – mens
bikkja etter en times tid begynte å trippe av utålmodighet: ”Er det ikke snart
tid for en luftetur?”

      

        

       

        
         
royalcanin
.no

På den tida abonnerte jeg på et svensk
hundetidsskrift – ”Hundmagasinet”som var tuftet på den myke
opplæringsideologien og prinsippet
om gjensidig respekt mellom hund
og eier, som vi var blitt kjent med
på hundekurset for noen måneder
siden. Hvert nummer av tidsskriftet
inneholdt artikler om hvor viktig det
er å aktivisere hunden, samt anvisning
på nye og fikse måter å
gjøre dette på. Poenget
var at bikkja skulle bli
mentalt trøtt og ikke bare
fysisk sliten som den blir
– men neppe på langt nær
nok - etter den daglige
mosjoneringen. Stikkordet
var ”problemløsning”:
La hunden får oppgaver
å løse der den må bruke

både nese og hode, så vel som kløkt,
oppfinnsomhet og kombinasjonsevne.
Hekta som jeg var på de hallgrenske
treningsprinsippene, var dette musikk
i mine ører. Men hver gang tidsskriftet
lå i postkassen, fikk jeg like dårlig
samvittighet. For med hånden på hjertet:
hvem makter å holde bikkja i ånde seks
til åtte timer per dag? Det var nemlig

Krype på magen? Nei takk!
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idealet om du ville ha en harmonisk,
lydig og problemfri hund.

Bra finne-lek - godbitene passer til ulvehunder!

Er dette en ny finne-lek?

Dette var et passende sted å finne godbiter!
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Vige var kommet i fjortis alderen på
denne tida, og noe aktivisering hadde
vi drevet med lenge. Damen var et
notorisk matvrak, og gjorde nesten
hva som helst for å få noe spiselig, så
utgangspunktet skulle være det beste.
Det var først og fremst innendørs
aktivisering vi hadde drevet med. Mens
Vige var på kjøkkenet, ble godbiter –
ofte innpakket – plassert rundt omkring
i stua: i kroker, under teppet, bak
stoler osv. Så fikk damen beskjed om å
”finne”, og hun løp henrykt rundt med
nesa i gulvet, og fant faktisk det meste
uten hjelp. Men om hun virkelig snuste
seg fram til godbitene eller bare var
heldig, er jeg ikke sikker på. Etter å ha
gjentatt ”finneleken” noen ganger, gikk
hun nemlig først til de stedene hun
husket at det var noe forrige gang. Og
rett ofte kunne hun suverent snuse seg
forbi gjemmestedet til en illeluktende
tørrfiskbit – som var en av favoritt
godbitene hennes. Men mynder jakter
jo ved hjelp av synet, så de har kanskje
ikke så god luktesans?
En annen inne-aktivitet som ble
anbefalt, var å lære hunden til å krype
på buken. Det er kanskje mest et
”sirkusnummer”, men poenget var at
det krever samspill av hode og muskler.
Denne leken satte imidlertid Vige aldri
pris på. Hvis en tilstrekkelig fristende
godbit dinglet foran nesa hennes,
bukserte hun den store kroppen sin
noen centimeter framover. Men ved
neste forsøk ga hun opp og ble liggende
paddeflat og glante forurettet på meg.
”Hvorfor må jeg gjøre noe så dumt og
nedverdigende? ” sa blikk og holdning.
Da motiverte ikke engang leverbiter.

Godbitene ligger jo alt
for høyt oppe!

Julaften var et eldorado for Vige.
Plutselig var deler av skogen flyttet inn
i stua, og under det takhøye treet lå det
hauger av pakker! At ikke alle var til
henne, var jo ikke så lett å forstå. Men til
gjengjeld var de hun fikk tildelt, svært
tilfredsstillende – både av størrelse og
smak. Dingeldangelet som hang på treet
, var uten interesse – det manglet jo
både lukt og smak. De liflige duftene fra
kjøkkenet derimot trigget både kløkt og
kombinasjonsevne, og resulterte i at en
halv rype og annet smakelig forsvant på
mystisk vis.
Utpå etterjulsvinteren kom årets første
nummer av ”Hundmagasinet”, som
vanlig med oppfordringer til og gode
råd om aktivisering. Samvittigheten ble
plagsomt høyrøstet, og jeg bestemte meg
for å prøve noen utendørs aktiviteter.
Jeg repeterte et par artikler med
aktivitetsråd og lastet meg med godbiter
og pågangsmot.
Balansering – på trestammer eller
steiner – og klatring over hindre var
aktiviteter som ble anbefalt. Men Vige
skjønte ikke vitsen. Hun nektet i det

hele tatt å gjøre forsøk på å gå opp på
en trestamme. Å hoppe over hinder var
ikke noe problem – med godbit som
belønning for innsatsen, selvfølgelig –
men å stå på en slik rund og glatt stokk
– nei takk, det ville hun ganske enkelt
ikke. Og for den saks skyld – hvorfor
klatre over et hinder hvis man kan
hoppe, gå rundt eller rett og slett stige
over? Man har da sin verdighet som
ulvehund å ta vare på – ættet som man
er fra store ulvejegere og voktere ved
kongers hoff!
Vel, så la jeg opp til iscenesatt
problemløsning. En godbit ble plassert
på toppen av en stor stein eller helst
oppfor en skrent, i hvert fall så høyt at
bikkja ikke kunne nå den uten å finne
en omveg. Jeg lot Vige se hvor jeg
hadde lagt godbiten, og kom så med
oppmuntrende tilrop om å ”finne”. Hun
kikket langt etter godsaken, været ivrig,
strakte hals og bein maksimalt – og
satte seg ende ned. Hun snudde hodet
og så på meg med det blikket: Hvordan
har du hjerte til dette? Ytterligere
oppfordringer fra min side hadde ingen
virkning. Hun så fra meg til skrenten,
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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

Selv om hun nok ofte syntes at jeg
gjorde det unødig vanskelig for henne
å få i seg en hundekjeks eller noe annet
godt, satte hun også tydelig pris på
leken vår. Når vi gikk forbi noen av
de gamle ”finnestedene”, stoppet hun
gjerne opp og så forventningsfullt på
meg: ”Skal vi ikke leke ’finneleken’
i dag”? Og jeg hadde meg mang en
munter stund når jeg så på hennes
uttrykksfulle geberder for å tå
tak i en skarve godbit. Så selv om
aktiviseringen ikke alltid fungerte etter
oppskriften, hadde Vige og jeg det gøy
sammen mens det stod på, og det er vel
ikke et dårlig resultat?

Så måtte jeg demonstrere da – gå
foran og vise at godsaken var innen
rekkevidde hvis hun bare klatret eller
hoppet opp en meter bortenfor det
forjettede stedet. Etter at jeg hadde vist
henne vegen de seks-sju første gangene,
hadde hun lært hvordan byttet skulle
nedlegges. Men det var vel å merke
på de kjente stedene. Prøvde jeg nye
deponeringssteder, hendte det at hun
greide det, men like ofte stod hun og
været fortapt og så bebreidende på
meg.
Min konklusjon var at innlæringsevnen nok var i orden, men at
hun neppe kom til å bli den store
problemløser, enten det var kløkten
eller kombinasjonsevnen det skortet
på. Likevel syntes jeg at hun etter hvert
ble noe mer oppfinnsom til å finne
omveger og andre lure måter for å få
tak i fristelsene. Hun ble også modigere
til å hoppe opp og ned av steiner og

Dyreklinikken på Stend

avsatser og til å balansere på smale
berghyller.

men rikket seg ikke. Siklet rant i strie
strømmen, så motivasjonen var der i
fullt monn, men dette ble for vanskelig.

At den mentale ”jogginga” også
hadde hatt den tiltenkte effekten,
fikk jeg demonstrert når vi kom
hjem fra turen. Da pilte Vige ned på
soverommet, der hun med et fornøyd
sukk krøllet seg sammen på matmors
myke dyne og sov i mange timer – helt
til det var tid for en rask kveldstur.

AS

Smådyrklinikk godkjent av
Den Norske Veterinærforening

www.dyreklinikken-stend.no
Telefon: 55 11 60 60
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Hode-jogging tar på kreftene
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Tallin Winner Show 2014
Av Christen Lang

suvenir butikker. Rav er
en spesialitet i Estland. Det
er utrolig å se hvor mye
fint som kan lages av dette
materialet. Selv var jeg ikke
klar over alle de vakre farge
nyansene i Rav. Fra grågrønt
til gulorange som vel er
den fargen de fleste av oss
forbinder med Rav.
Hundesporten i Estland er
ikke så omfattende ennå men
interessen er på vei opp.
Mange av de utstilte hundene på denne utstillingen
var derfor fra Finland. Det
finnes en direkte ferge fra
Helsinki til Tallinn som bare
tar ca 3 timer.
Lørdag 12. April ( på min
gebursdag) dømte jeg endel
hunder i gruppe 5. Kvaliteten på blandt annet Siberian
Husky og Samojedhund var
meget høy mens min egen
rase Shiba var desverre ikke
god, så her ble det ingen CK.
Estland er et av landene i
nord øst Europa, Baltikum.
Landet har en spennede og
interessant historie. Det har
opp igjennom historien vært
okkupert av både Sverige,
Tyskland og Russland. På
1300 og 1400 tallet var Tallinn medlem i Hansaforbundet som også Bergen var en
del av.
I dag har Estland en av de
mest ekspansive økonomiene
i Øst Europa. Norge er en av
de landene som har investert
aktivt i landet.
Da jeg ble spurt om
å dømme på Tallinn

 inner Show 2014 ble jeg
W
selvfølgelig både overrasket
og glad. En hundedommer
er priviligert som får lov til
å reise rundt og ikke bare få
se mange fine hunder, men
også få treffe hyggelige og
interessante mennesker og
få oppleve andre kulturer.
Siden jeg ikke hadde vært i
Estland før bestemte jeg meg
for å reise noen dager på
forhånd for å få oppleve landet. Jeg kom Torsdag kveld
og hadde hele Fredagen som
turist. Gamlebyen i Tallinn er
både vakker og interessant
med mange flotte bygninger
og kirker og veldig mange
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Mange tror at vi dommere
tjener penger på å dømme.
Det stemmer ikke, men vi får
dekket reise og opphold på
hotell. Deriblant dommermiddag og på Lørdag kveld
hadde vi en meget hyggelig
middag på en spesiell og koselig resturant i Gamle Byen.
Denne resturanten hadde en
meget kjent kjøkkenchef. En
fin måte for meg å feire min
gebursdag på.
En dommer har en lang
“arbeidsdag” Bedømmelsen
starter kl 09 og frem til kl 15
bedømmer vi mellom 70 og
80 hunder. Vi har ca 3 min på

hver hund. Tenk på alle de
raske avgjørelsene vi må ta.
Da må man være veldig konsentrert. Noen ganger er det
bare små detaljer som skiller
hundene i konkurransen.
Men det er dommerens
ansvar å avgjøre hvilke hund
som har minst detaljfeil og
den som kommer mest opp
mot rasestandarden. Det
er nemlig den hunden som
vinner. Dommeren har ingen
å rådføre seg med. Det er
bare rasestanderden som
gjelder og dommeren må
kjenne denne nøie og selv
legge vekt på det han mener
er det viktigste. Harmoni og
balanse hos hunden er meget
viktig, men hunden må også
være funksjonell og sunn.
Det siste er det heldigvis
blitt en økende bevisthet om.
Det skal være sunt å være
vakker!
Dommeren bestemmer jo
ikke hvilke hunder han skal
dømme men må dømme de
hundene han får i ringen.
Noen ganger kunne man
ønske å flytte hode fra en
hund over på kroppen til en
annen for å skape den perfekte hund, men det lar seg jo
ikke gjøre.
Lørdag skulle jeg dømme
utstillingens beste oppdrettergruppe. En oppgave som
ikke var lett. Når man dømmer en avls eller oppdrettergruppe er det heleheten i
gruppen som teller mere en
den enkelte hund.
Jeg satte opp en gruppe med
Australske Silky terriere fra
Kennel Amirelli fra Estland
som BIS.
Søndag dømte jeg stående
fuglehunder og senere på
dagen gruppe 7. Allerede

under rasebedømmelsen
festet jeg med hunden som
ble BIR i rasen rød og hvit
Irsksetter.Denne hunden,
Redwhitesilk Dynamite var
eid og oppdrettet i Finland
og jeg satte ham opp som
min vinner i gruppen foran
en pen korthåret Ungarsk
Vitzla fra Russland.
Heldigvis har alle hunder
feil ellers hadde det vært
vanskelig å dømme.Det er
sjelden vi finner hunder vi
ikke vil forandre noe på men
denne Irsk setteren var en
slik hund.
Best in Show dommer var
den verdenskjente Andrew
Brace fra GB. Det var en
ekstra spennende finale
for meg denne gangen. Jeg
hadde to av “mine” hunder
med. En
flott Siberian Husky
som hadde
blitt BIG
Lørdag og
den flotte
Irske setteren. Min
favoritt
var Irsk
setteren da
Siberian
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Husky etter min mening
kunne hatt vært aning mere
opp på bena, men den gikk
som en kule! Stor ble min
glede da Irsk setteren vant
og ble BIS. Vi dommere er
litt barnslig noen ganger og
heier på våre “egne” hunder
i finalene. Men det var stor
eninghet fra alle de tilstedeværende dommerene om
at Irsk setteren var en verdig
vinner.
Tallinn Winner Show 2014
var en flott utstilling og jeg
hadde en veldig hyggelig
og interessant langhelg i
Tallinn. Det eneste jeg savnet
var Jorunn men hun kunne
ikke være med denne gangen, hun måtte være hjemme
å ta seg av nyfødte Shibavalper.

Sosialisering av valper
- En oppdretters ansvar –

Av Solveig B. Steinnes, Foto Gunn Tove Ormset

Treffe andre: Disse valpene er ute sammen med bestemor mens mamma får en fristund

Håndtering: Det er viktig å venne valpene til å bli løftet og håndtert allerede som nyfødte

Har du kjøpt en tispevalp,
og lovet oppdretteren at du
skal ha minst ett kull valper på henne, dersom hun
holder seg frisk? Da har du
påtatt deg et ansvar som
oppdretter selv.
Det er en spennende, men
strevsom jobb å ale opp
valper, men hvis du trodde
du ganske enkelt bare kunne
overlate oppdragelsen av
valpene til tispa, ja så har du
altså tatt helt feil.

En oppdretters ansvargår
langt utover det selvfølgelige arbeidet med å holde
valpekassen ren, passe på
at valpene får nok mat, og
gi dem ormekur. Det er også
oppdretterens ansvar å sørge for at valpene blir forberedt mentalt på det livet
de skal leve etter at de har
forlatt deg. Det er det som
kalles sosialisering.
Sosialisering av valpene
starter den dagen valpene
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blir født. Selv om valpene
ikke kan se eller høre, har de
god luktesans, og føler både
kjærtegn, kulde og varme.
Varsom håndtering av valpene, slik at de kan begynne
å bli kjent med lukten av
mennesker, og hvordan det
føles å bli løftet opp og holdt
inn til en menneskekropp, er
en grunnleggende og viktig
forutsetning for at valpen
skal bli en vennlig og omgjengelig hund når den blir
voksen.

Daglig håndtering av valpene følger utover i de første
fjorten dagene, til valpene
har fått åpnet øynene og
ørene, og begynner å bevege seg rundt. Det er viktig
at alle valpene blir berørt og
løftet, og for å være sikker
på at alle har fått sin dose,
er det greit å ha en rutine.
Selv veier jeg valpene daglig,
på omtrent samme tid hver
dag, og noterer vekt. Jeg
bryr meg ikke om at noen
mener det forstyrrer valpene eller at å veie valpene
bare skaper stress for oppdretteren. Det er ikke vekta
som er det viktige, men kontrollen med at alle valpene
blir berørt, løftet og håndtert, hver eneste dag. Du
kan også starte tilvenningen
til å få klippet klør allerede i
denne perioden. Bruk en liten negleklipper, legg valpen

på rygg i fanget ditt og klipp
i vei. Tilvenningen går greit
når valpene er så små.

høye smell med til hverdagslydene mens valpene
er små.

Når valpene begynner å
leke så smått, er det tid for
å flytte dem fra det mørke,
lune valperommet, til en
mer sentral og aktiv del av
huset, i alle fall på dagtid.
Kjøkkenet eller et rom like
i nærheten av kjøkkenet er
perfekt. Der får valpene se,
lukte og høre alle de tingene
som de skal leve med resten
av livet. De får høre dunk i
gryter, klirring i kopper og
kar, skrangling med lokk,
oppvaskmaskinen som går,
kjøleskapet som åpnes og
lukkes, støvsugeren som
durer og mange andre ting
som du gjør hver eneste
dag, uten å tenke over det.
I mitt hjem hører avfyring
av lekepistol og andre typer

Den første perioden av livet
har valpene liten kontroll
over blære og tarm, og det
er best for alle parter at de
holdes avsondret fra tepper
og møbler. Men etter hvert
som de vokser og blir større
skal valpene slippes løs på
gulvet, slik at de får løpt
rundt og kjent hvordan det
er å bevege seg på forskjellig underlag. Fliser, tregulv,
laminat eller linoleum, alle
kjennes forskjellig, og valpen
må få erfare alt. Hvis du ikke
vil at valpene skal komme
opp i møblene, er det all
right, men gi dem i alle fall
esker å klatre på, bokser å
krype inn i og noen andre
hindre å forsere. Trapper er
fin trening.
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kvinner og menn, folk med
handicap og snille og ville
unger. Jo fler og jo mer forskjellig, desto bedre. Det
er likevel ikke nødvendig å
la alle mennesker holde og
klemme valpene. Små barn
må i alle fall holdes under
oppsikt, slik at de ikke er
slemme med valpene. Hvis
du allerede har kjøpere
til valpene, så inviter dem
gjerne på besøk i denne
perioden.
Valpen må også begynne
å bli vennet til å stå på et
bord. Skal den nye eieren av
valpen (eller du selv) stille ut
hunden når den blir større,
er det av stor betydning at

valpen allerede mens den
er i et trygt miljø hjemme
hos mamma, får stifte bekjentskap med bordet. Har
du ikke et spesielt stellebord
for hund selv, så er en billig
løsning å kjøpe en badekarmatte av gummi. Når du
legger den på kjøkkenbordet
eller skrivebordet er det
nesten like bra som et stellebord. Børst og stell valpen
oppe på bordet, kikk i munnen på den, løft på halen og
gjør alt det den vil bli utsatt
for når den skal på utstilling.
Stryk og klapp valpen og gjør
oppholdet til en kosestund.
Avslutt med å gi valpen en
ekstra god godbit.

Bordtrening: Den skal tidlig krøkes som god utstillingshund skal bli
Mestring: Å gå i trapper er noe alle hunder må lære. Jo før desto bedre

Når valpene er blitt omtrent
en måned, er det på tide å
ta dem med ut. Enten det
er sommer eller vinter må
oppdretteren sørge for at
valpene får være utendørs
en stund hver dag. Det er
nå grunnlaget for en renslig
hund legges. Og ikke skyld
på været. Valper er vannfaste, og tåler både frost
og snø, selv om de ikke bør
være lenge ute i mange
kuldegrader. En overbygd
veranda vil være et godt
hjelpemiddel for å kunne
ha valpene ute hver dag.
De fleste valper venner seg
utrolig fort til å være utendørs, og de elsker det.
Ved fire ukers alder er det
også på tide å la andre

hunder eller katter som
hører til i familien få stifte
bekjentskap med valpene.
Slik kontakt skal alltid skje
under oppsikt av mennesker,
som kan gripe inn hvis noe
skulle skje. Ikke alle hunder
liker små valper, men hvis
mammahunden er til stede
vil hun vokte valpene sine
for andre hunder dersom
de skulle vise seg å være
aggressive. Ikke alle katter
er like begeistret for å få nye
valper inn på sitt territorium
heller. Vær oppmerksom, for
katteklør er farlig for valpeøyne.
Hvis du har fulgt rådet med
å ta i og løfte hver enkelt
valp hver eneste dag, har
du antakelig ved fire ukers
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alder allerede en valp som
er trygg og glad når den blir
løftet opp. Du har sikkert
både kost og susset på valpen din. Det er bra. Lag gjerne rare lyder, smask den på
magen, la den ligge rolig på
mage på armen din mens du
løfter den opp og ned, vrir
armen rundt og rister den.
En valp som er vant til å bli
behandlet på denne måten
føler seg fortsatt trygg, selv
om den blir løftet høyt over
bakken.
Nå er det på tide å la andre
mennesker treffe valpene.
Og det er viktig at så mange
forskjellige mennesker som
mulig kommer i kontakt
med valpene nå. De trenger å møte gamle og unge,
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Valpen må selvfølgelig fra
første stund få leker og
andre gjenstander å bite
i eller snuse på. Ettersom
den blir eldre, og kommer
ut av huset, må den få se
og snuse på alt det rare den
kan bli utsatt for senere i
livet. Sykler, ski, biler, flagg,
klesvask, tepper som henger
til lufting, hester og andre
store husdyr, store fremmede hunder, alt må valpen få
møte, ha kontakt med og
venne seg til. Det er bare
fantasien som setter grenser
for hva valpene bør være
med på. Ikke vær redd for
at valpen skal bli smittet av
noe fra fremmede dyr. Det
er lite smittsom sykdom på

hund i Norge, og smittefaren
er minimal.
Når valpene blir 6-7 uker er
det på tide å la dem få være
med ut og kjøre bil, dersom
de ikke allerede har gjort
det. Bilkjøring kan være et
stressmoment, især for lundehunder, virker det som.
Men jo tidligere valpene
er blitt vant til å være med
på biltur, jo bedre. Første
gangen bør mammahunden
være med. Et stødig og solid bur, ikke for stort, er en
viktig ingrediens. Buret bør
stå i rommet mellom hjulene, ikke bak i et humpende
bagasjerom. Sikre buret ved
for eksempel å kjøre forsetet
bakover slik at buret blir
klemt inn mot bakseteryggen. Da står buret støtt. Ta

korte turer de første gangene, og la valpen få oppleve
noe hyggelig når turen er
slutt. Senere øker du lengden på turen. En slik start på
bilkjøringa kan hindre senere bilsyke hos valpen.
Valpene bør også få være
med ut i en by eller et tettsted, med mange mennesker, biler, store hus og mye
støy. Dette er det miljøet
valpen skal takle når den
kommer til sin nye familie,
og det er viktig at den har
fått oppleve dette mens
den ennå er sammen med
søsken og mor i en flokk
der den føler seg trygg. Om
du ikke har hatt dem med
ut i byen før, så er besøket
hos veterinæren, for å få
helseattest, chipmerking og

eventuelt vaksine en god
anledning til å gjøre dette.
Hvis du som oppdretter har
latt valpene dine få være
med på alt dette mens de
enda er hjemme hos deg, så
kan du med god samvittighet overlate dem til sine nye
eiere. Du har gjort alt du kan
for at valpen skal bli en trygg
og glad hund når den vokser
opp.
Det blir de nye eiernes oppgave å fortsette sosialisering
av valpene. Hva de bør gjøre
skal vi ta for oss i en egen
artikkel som kommer i neste
nummer av Kobbelet.

Ut i verden: Denne valpen er helt klar til å dra ut på eventyr, med en god sosialisering
fra oppdretterens side som grunnlag

Ofte stilte spørsmål
om registrering
av valpekull
Tekst: fra NKKs hjemmeside

Hvor lang tid tar det før kullet er ferdig registrert?
Behandlingstiden på kullregistrering, ei
erskifter og omregistrering av hund ligger
på 3-4 uker, vel å merke dersom vi får all
dokumentasjon inn og unngår purringer.
Kan man registrere blandingsrase i NKK?
Det er kun rene raser som kan registreres
med kull i NKK. I 2008 har NKK opp
rettet såkalt NOX-register hvor uregis
trerte hunder og blandingshunder kan
registreres for å delta på en aktivitet, men
dette er altså ikke noe kullregistrering.
Jeg har kjøpt en renraset hund som ikke er
registrert i Norsk Kennel Klub av oppdretter.
Kan jeg som eier registrere hunden?
Nei, det er oppdretter sitt valg om han vil
regstrere valpene fra et valpekull i NKK.
Du som eier kan ikke registrere en en
kelthund fra et valpekull. Vi anbefaler alle
oppdretter å registrere valper i NKK.
Må man være medlem av NKK for å kunne
registrere kull?
Nei, alle som følger NKKs regelverk kan
registrere valpekullene NKK. Det er for
øvrig ikke lenger mulighet for å være
direktemedlem i NKK. Men dersom du
ikke er medlem av en medlemsklubb
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av NKK (raseklubb f.eks) må du betale
dobbel registreringsavgift.
Jeg skal bruke en utenlandsk hannhund i avl.
Hva må jeg skaffe av dokumentasjon?
Ved første gangs bruk av utenlandske
hunder i Norge må kopi av registrerings
bevis medfølge, samt bevis for at øvrige
krav for registrering er oppfylt (ID-mer
king og f.eks. krav om røntgenfotogra
fering av hofter). Utenlandske hunder
som er permanent innført til Norge skal
i tillegg omregistreres til NKKs register
først. Se forøvrig regler for registrering.
Holder det å sende inn erklæringer på faks
eller mail?
Nei, vi må ha alle underskrifter i original,
og derfor må alle skjemaer sendes oss i
posten.
Må foreldredyrene til engelsk setter kull født
etter 01.01.07 være testet for CL (hjernesvinn)?
Ja, ved kull født etter 01.01.07 må begge
foreldredyrene ha kjent status på CL.
Dersom begge foreldrene har status fri
(normal), vil automatisk valpene få status
fri.
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Kennelpresentasjon:

Kennel Gullsteinen
Elin Dahl
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.

Hvor lenge har du drevet som oppdretter?
Mitt første kull (rottweiler) ble født i 1992. Dette kullet var jeg
veldig heldig med, beginner`s luck heter det vel. Alle var Hd-frie, 2
ble Norsk Utst.champion, og flere gjorde det bra i bruks. I kullet var der 5
hanner og 1 tispe, og Gullsteinens
Cara Celine ble boende hos oss.
Hva var det som fikk deg til å starte med oppdrett ?

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

Den første rottweilertispen min,
Steffie, ble født i 1983. På morssiden
gikk hun over de samme linjene som
gode, gamle Roy, og denne tispevalpen bare måtte jeg ha. Hun hadde
alt jeg ønsket meg hos en rottweiler,
både mentalt og eksteriørt. Hun ble
N.U.Ch, var brukspremiert og høyt
Lydighetspremiert, og passet meg
som hånd i hanske.
Etterhvert fikk jeg jo lyst på
et avkom etter denne fantastiske
hunden, men så viste det seg at hun
ikke hadde evnen til å reprodusere
seg. Hun ble parret flere ganger,
men det eneste hun produserte, var
en dødfødt valp. Man kan ikke få alt
man ønsker seg !
DA startet jakten på en ny tispe,
og i 1988 var jeg så heldig å få kjøpe
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en tispe fra en av Sveriges mest kjente og innflytelsesrike oppdrettere - Gun Bergquist på Faunus Kennel. F. Patricia ble ikke noen racer
i utstillingsringen, men flere av hennes søsken var toppremierte
bruks-og utstillingshunder.
Det var hun som ble mor til det første kullet vårt, med en hann
som var i slekt med Steffie.
Året før hadde vi gått til innkjøp av vår første labrador, Surprisings Balisto. Denne rasen har jeg alltid likt. Callisto, som hun ble
kalt, var et skikkelig arbeidsjern, vi trente i Norske Redningshunder,
gikk Lydighet og jaktprøver, og hun gjorde det også bra i utstillingsringen.
Hun ble nesten 14 år gammel.
Fikk du hjelp i begynnelsen, noe som inspirerte deg?
Eva Mjelde, hun stilte opp med råd og veiledning, og øste gavmildt av sin store erfaring med fødsler og valpestell.
Hvordan kom du fram til kennelnavnet ditt - historie bak?
Kennelnavnet Gullsteinen ble godkjent i 1986. Jeg hadde søkt
om flere navn som ble avvist og gikk tom for ideer. Men en dag satt
jeg ved varden oppe på Gullsteinen og nøt utsikten, og da bare falt
navnet ned i hodet mitt. For de som ikke er lokalkjent, Gullsteinen
er åsryggen mellom Langeskogen og Løvstakken. Vi ser den fra
huset vårt.
Hvem var din første hund – beskrivelse?
Jeg har vært hundegal siden jeg satt i barnevogn, og i hele opp
veksten gnålte jeg hull i hodet på foreldrene mine. Men jeg fikk hele

tiden til svar at jeg skulle være ferdig med skole og leksearbeid,
begynne i jobb og tjene egne penger. De trodde nok at hunde
galskapen skulle gå av meg. Jeg har ikke tall på alle de stakkars,
herreløse hundene jeg fant på gaten og dro med meg hjem, og alle
hundene jeg passet i nabolaget.
Omsider, i 1969, kom den etterlengtede hunden i hus. Det var
en rottweilergutt fra Hadeland, som het Roy til daglig. Det var ikke
måte på advarsler fra folk som knapt hadde sett en rottweiler, men
for en hund jeg fikk. Stor, snill, godmodig, gikk fredelig sammen
med andre dyr, elsket mennesker, var solid og stødig. Du verden
hvor mye glede jeg og familien hadde av den hunden! Med ham
fikk jeg mange fine opplevelser i utstillings- og lydighetsringen.
Hvilke hunder har du nå?
Nå har vi tre labradorer i huset, to eldre tisper og en hann i sin
beste alder. Den eldste er 13,5 år gamle N.V.Ch. Licithas Catherine
O `Aragone (Frida). Hun er mor til en utst.champion og to viltsporchampions, og en terapihund.
Den nest eldste er N.V.Ch. Gullsteinens Alma Cogan. Hun er
datter av den andre tispen jeg kjøpte fra Licithas, N.V.Ch. Licithas
La Boheme (Molly), 2002. Molly var en meget aktiv, arbeidsglad
og bestemt dame. I 2005 hadde hun sit eneste kull, etter S.U(u)
Ch S.V.Ch. Smart Fellow`s Reline The Troops. I dette kullet er det
to viltsporchampions, hvor altså Alma er den ene. Broren hennes,
G.Ziggy Stardust, er både norsk og svensk viltsporchampion.
Alma hadde sitt første kull i 2009, med Ballyhale Black Jack, en
ungarsk oppdrettet hund med hollandsk far og engelsk mor, og som
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bor i Danmark. I dette kullet er en N.U.Ch/N.V.Ch (G. El Paso) og
en N.V.Ch. (G. Memphis ). Sitt andre kull hadde hun i 2010, og fra
dette kullet er vår eneste hane i kurven, G. Kansas (Caspar). Han
har foreløpig oppnådd bl.a. 2 cert, en 1.pr. på blodspor, og opprykk
til LP klasse 2. Far til dette kullet er N.U.Ch. Klungerhaugens Quick-Witted.
Er det en eller flere av dine hunder du husker spesielt?
Alle er jo spesielle på sine måter. Det er flere jeg savner og tenker
ofte på, men den som har satt de dypeste sporene, tror jeg må være
rottweileren Gullsteinens Elleville Elfie. Hun var datter av Celine,
og ble født i 1998. Da Celine var 6 uker på vei og rund og god over
magen, ble hun, etter råd fra veterinær, vaksinert. Jeg hadde tenkt
å vente til like etter fødsel, men å vaksinere på 6 ukers drektighet,
skulle visstnok gi valpene max beskyttelse. Et par dager etter vaksinen, forsvant den runde magen. Røntgen like før termin viste bare 2
valper. Disse måtte taes med keisersnitt, og bare lille Elfie overlevde.
Hun vokste opp til å bli en meget selvsikker, stødig og arbeidsglad hund, og var i tillegg utstyrt med et flott eksteriør. Jeg hadde
akkurat fått henne klar til å starte i lydighet og blodsporprøver, og
hun hadde begynt å svinge seg i utstillingsringen – så døde hun , 22
månder gammel, av akutt nyresvikt. Fortvilelsen i heimen var ubeskrivelig. To dager etter hadde jeg en hysterisk valpekjøper på tråden, med melding om at Elfies onkel, N.U.Ch. Gullsteinens Chubby
Checker, var overkjørt av toget. Vi hadde hatt mye med Chubby og
eierne hans å gjøre, og han var en hund jeg hadde et spesielt forhold
til. Å miste to så kjære og fine hunder på to dager, var selvsagt helt
forferdelig, og det tok lang tid før jeg kom over det.
Høsten samme år kjøpte jeg en ny labrador, denne gangen fra Licithas Kennel i Asker. Dette var Licithas Catherine O`Aragone, min
deilige, supersnille Frida, som har hatt to kull. Det første labradorkullet ble født i 2003, etter Int-VDH.DK. Ch. Coco Locos Porsche. I
2006 hadde Frida et nytt kull, etter N.V.Ch.Carpenny Executive, en
engelsk import.
Da Celine døde i 2001, var det slutt med rottweiler for min del,
det kom bare til å bli labradors fremover. I 2002 var jeg heldig å få
tak i en sort tispe fra Licithas, L.La Boheme. Hun ble N.Viltsporchampion, hadde 2 cert og 1 Cacib, men en dårlig bakfot satte en
stopper for utstillingskarrieren hennes. Men hun var en veldig god
sporhund, og vi hadde mange fine stunder ute i skogen. Hun døde i
2011, og er fremdeles savnet.
Hva er det vanskeligste med oppdrett av din rase. Hva synes du er bra med din rase?
Jeg synes det kan være litt vanskelig å finne hanhund. Han må
være frisk og sunn, være pen å se på, og av en type jeg liker. Dess- 28 -

uten vil jeg gjerne at
han skal være premiert i andre grener enn
bare utstilling, og det
er her det butter litt.
Det fine med
labradoren er at den
stort sett er en sunn
rase, den er ikke
preget av aggressivitet og dårlige nerver,
den er robust både
fysisk og mentalt.
Den er en allsidig
potet som kan brukes til alt, og så har den dette åpne, rause vesenet,
bare glad og klønete. Det er uhyre sjelden jeg møter en labrador som
er sky eller sint.
Har du hatt samarbeid med oppdrettere i andre deler av landet, eller utenlandske
oppdrettere?
Ikke annet enn at jeg har lånt hanner hos oppdrettere både i
Norge, Sverige og Danmark.
Har du eksportert/importert noen hunder til/fra kennelen din, og hvis du har dethva er dine erfaringer?
Rottweileren Faunus Patricia er den eneste jeg har importert. Har
ikke solgt valper utenlands, men har fått et par henvendelser jeg
ikke så som helt seriøse.
Har du hunder på fôr, evt. hva synes du om det?
Jeg har hatt tre tisper ute på for. Alma var den første, men henne
fikk vi hjem igjen etter noen måneder da forverten ble syk. Og siden
har hun vært her. En av Fridas døtre fra kullet i 2006 ble satt ut på
for, men dessverre viste det seg at det var noen tilfeller av allergi i
det kullet. Derfor ble hun ikke avlet på, og ble overført til forverten.
Fra Almas kull i 2009 ble G. Memphis satt ut. Hun hadde kull
for 2 år siden med N.U.Ch. Rosepath Star Striker. Jeg hadde tenkt å
beholde en tispe fra dette kullet, men der kom bare hanner ! Hun ble
overført til forverten, men jeg får disponere henne i videre avl hvis
jeg vil.
Samarbeidet med forvertene har fungert helt knirkefritt, og det er
en grei måte når man ikke vil ha huset fullt av hunder. Det er viktig
å ha en god dialog med forverten og at kjemien stemmer. Jeg synes
det er mye vanskeligere å finne en god forvert enn en god kjøper.
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Hvordan synes du at dommerne bedømmer hunder fra rasen din?
Tja -hva skal man si....der fins vel ikke en utstiller som alltid
er enig med dommerne? Jeg har nok revet meg i håret mer enn en
gang, i likhet med de fleste andre. Men det er jo lettere å sitte ringside og være ekspert. Jeg må si at jeg føler meg mest komfortabel med
å stille for rasedommere, de har fokus på andre ting enn allroundere, og kjenner rasen til bunns.
Hva er din visjon for ditt fremtidige oppdrett av rasen og kennelen din?
Nå sitter jeg her med to gamle tisper, og det blir der ikke mange
valper av....Men jeg kan som sagt få låne en tispe å avle videre på,
og denne tispen er et «spitting image» av sin mormor Molly.
Håpet er jo å få gleden av å se friske, velfungerende, rasetypiske
Gullsteiner vokse opp, og at de får eiere som vet å sette pris på
rasens gode egenskaper. De fleste skaffer seg labrador som familie
hund og turkompis, og der er ingenting galt i det. Men rasen er så
arbeidsglad og allsidig at jeg synes den fortjener noe mer. Det er
ikke snakk om å ha store ambisjoner, bare hunden får bruke sine
evner og sin fantastiske nese.
Alle mine egne hunder har vært, og er, premiert i diverse hunde
sporter, i tillegg til å ha gjort det bra på utstillinger. 6 av mine
avkom er norske viltsporchampions, og det var en stor dag da to
av dem dro til Sverige for å prøve seg på spor der. Begge klemte til
med førstepremie, og ble dermed også svenske viltsporchampions. 5
av dem har bestått jaktkvalifiseringen, en er jaktpremiert, såvidt det
er. Et par har konkurrert litt i LP og Rallylydighet.
Jeg vil veldig gjerne at kommende valpe
kjøpere også vil gjøre litt med hundene sine.

Kennel Gullsteinen

Elin Dahl
Rekdalsveien 47, 5051 Straumsgrend
Tel 414 05 417,
elin@gullsteinen.net
www.gullsteinen.net
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Brukshundgruppen
Hilsen fra Tone Hagerup, nyvalgt leder i Brukshundgruppen
Vi er nå inne i høysesong for brukshund- og
lydighetsprøver. Vi hadde brukshundprøve i
april og i skrivende stund er det 17 dager til
klubbens offisielle LP og klubbmesterskap.

Etter mange år som leder av Brukshund
gruppen valgte Grethe Olsen å trekke seg i
år. Jeg, Tone Hagerup, tar over ledervervet
og jeg må jo si at dette blir litt som å hoppe
etter Wirkola:) Grethe har gjort en super
jobb! Hun har utrolig oversikt og orden, blir
ikke lett å følge opp dette, men jeg skal gjøre
så godt jeg kan. Jeg regner med at det tar litt
tid å sette seg inn i rutiner og forpliktelser
som følger med vervet, men jeg har heldigvis gode hjelpere i komitéen! Tusen takk til
Grethe, du har gjort en kjempejobb! Nå får
du bedre tid til å konsentrere deg om treningen av din herlige Tiko.

Jeg ønsker alle lykke til! Ha en riktig god og
aktiv sommer med din firbeinte venn.
Hilsen Tone

NYTT STYRE
Det har vært utskiftninger i brukshundgruppens styre :
Grethe Olsen, Marit Jæger og Anne Karin Daae har trukket seg etter mange år med
styreverv. Takk til disse tre for god innsats!
Nytt styre består av:
• Tone Hagerup,leder, ny
• Hilde Røssevold
• Gerd Orderud
• Helga Buvik ,ny
• Dorothea H. Halvorsen, ny

Treningstider

Brukstreninger tirsdager kl. 17:30. Oppmøte ved snuplassen på
Hordnes eller Kokstad. Følg med på facebook. Nærmere informasjon
vedr. brukstreninger finnes på www.bsbk.no
Lydighetstrening:
Onsdager kl.19:00 på Stend Jordbruksskoles ridebane.

Litt presentasjon av meg: Jeg kommer fra
Trondheim og har bodd i Bergen siden 1987.
I min oppvekst hadde vi en labrador og da
jeg skulle kjøpe min første hund i 1994 var
jeg ikke i tvil: det måtte bli Labrador Retriever! I utgangspunktet først og fremst som
turkamerat, men jeg ble tidlig introdusert for
brukshundarbeid og lydighet. Siden har det
vært min store hobby og glede ved siden av
turer i skog og fjell.

18.juni blir det sommeravslutning på Stend.
Sosialt samvær og gøy på lydighetsbanen!
Nærmere info på hjemmesiden.

Tone og Ellis i øvelsen "Foran i line"

Jeg har nå min tredje labrador, en 4 år gammel svart hannhund som for det meste lyder
navnet Ellis. Han trenes i spor, rundering og
lydighet.
Å se en hund i arbeid, særlig i søksøvelser,
slutter aldri å fascinere meg - dette er hundesport jeg kan anbefale! For noen år siden
ble jeg kjent med brukshundmiljøet i BSBK
og ble medlem av klubben. Det er godt miljø
med en trivelig gjeng som trener og hjelper
hverandre. Jeg håper flere ønsker å drive
med brukshund! For deg som er usikker
på hva dette er, men synes det virker interessant: meld deg på et av våre kurs. Det
arrangeres jevnlig nybegynnerkurs, følg med
på hjemmesiden.
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Brukshundgruppens

BRUKSSTEVNE 5. og 6. april 2014

KURSER

Klubbens offisielle bruksstevne i nordisk program ble
avholdt helgen 5. og 6. april.
Dette er første gang på lenge
vi arrangerer sporstevne
opp til klasse B. Vi hadde
satt begrensning på antall
påmeldte p.g.a. begrenset
sporterreng og sporleggere,
men påmeldingen var ikke

høsten 2014

Valpekurs

Grunnkurs

(fra ca. 3-6 mnd) starter 28. august
starter 25. august.
Torsdager kl 18:00
Mandager kl 18:30
Se hjemmesiden www.bsbk.no for mer info./påmelding, eller ta kontakt på
mail brukshund@bsbk.org

overveldende denne gangen:
3 deltagere totalt, alle fra
klubben. I rundering var det
4 deltagere. Været var kanskje ikke det beste for hundeførerne, men for hundene
er lett regn som regel bedre
enn stekende sol.
Spor og felt lørdag ble
gjennomført i Hordnessko-

gen, søndag var det rundering og felt på Kokstad.
Lydighetsdelen ble begge
dager gjennomført på Myrbø. Dommere var Alf Skaar
lørdag og Erling Aarbakke
søndag. Gjennomføringen
gikk omtrent som planlagt.

Gjennomføringen av et slikt arrangement krever gode hjelpere. Brukshundgruppens medlemmer gjorde en stor innsats og vi hadde også andre som stilte opp, spesiell takk går til:
Stevneleder : Hilde som med sin lokalkjennskap til Hordnesskogen er gull verdt.
Sporleggere : Gjertrud, Helga og Gerd.
Figuranter : Gerd, Jarle og Raymond.
Tusen takk til dommerne som gjorde prøven til en fin opplevelse for deltagerne.

Brukskurs

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

Bronsemerkeprøve

Vi satser på å avholde en bronsemerkeprøve i løpet av høsten. Dette vil bli
lagt ut på hjemmesiden når det er klart.
Øvelsene for Bronsemerkprøven:
• Visning av tenner
• Lineføring
• Dekk fra holdt
• Innkalling fra sitt
• Stå under marsj
• Enkelt dekk i 1 min

Vi gratulerer Havrevingens Hedda med fører Cathrine Andersen med opprykk til klasse C i
rundering!
RESULTATER
Spor klasse C : Iliadens Eresos 240 p
Spor klasse B : 1) Aic 416,5 p Godkjent, 2) Anjolis de Tiko 276,5 p
Rundering Klasse D: Havrevingens Hedda 242 p Godkjent og opprykk
Rundering Klasse C: 1) Iliadens Eresos 380,5p Godkjent 2) Lex av Midälvaland 182 p
Rundering Klasse B: Anjolis de Tiko 470,5 p Godkjent

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

Lydighetsprøve

Det er gledelig å se at vi har fått rekordstor påmelding til vårt kveldsstevne
med klubbmesterskap 4.juni. Hele 21 ekvipasjer er påmeldt! Dommer er Elin
Dahl.

Runderingsdeltagere med dommer Erling Aarbakke

Spordeltagere

Vår neste LP-prøve blir på BSBKs utstilling 27-28. september.
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NBF-konkurranse

BRONSEMERKEPRØVE 2014
9.april 2014 ble det avholdt Bronsemerkeprøve på Stend. Grethe Olsen var
dommer. Det var kun påmeldt 1 deltager denne gangen, men til gjengjeld
bestod hun med glans!

Den 5. april arrangerte BSBK bruksprøve i spor.
Stor var spenningen da jeg og Aic skulle debutere i B-klassen. Først var vi i Hordnesskogen for å ta felt, kryp, sporoppsøk, og deretter spor. Etterpå var vi på Myrbø
og tok lydigheten.

TORUNN REMME MED XANDER, SCHÄFERHUND
VI GRATULERER!

Aic jobbet kjempefint, og jeg hadde en veldig god opplevelse på debuteringen. Nå er
det bare å stå på videre.
Takk til brukskomiteen og alle hjelperne for et flott stevne! Takk også til dommer Alf
Skaar for fin dømming. Ønsker alle de andre deltakerne lykke til videre!
Marit Jæger og Aic
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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.: 909 74 408

BEARDED COLLIE
T-BOB
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
BICHON HAVANAIS XUXA
Siren Næs
siren@xuxa.no
Bendixensvei 22, 5063 Bergen
Tlf.: 905 88 781
BORDER TERRIER
HØYSÆTLIA
Anita Høysæter
anita@jaktborder.no
Steinestøveien 94, 5131 NYBORG
Tlf: 924 62 401
BULLMASTIFF
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GOLDEN RETRIEVER
SEKRET-GARDEN
Laila Bratland
secret-g@online.no
Postboks 247 Nesttun, 5853 BERGEN
Tlf.: 913 07 070
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GRAND DANOIS
HIGHESTEEM
May-Britt Karlsen/ Thomas Sopp
may-bk@online.no
Dalsroaveien 19, 3158 ANDEBU
Tlf.: 922 54 481
NORDIC GIANT
Lisbeth Sørflaten Høgmo
kjelis@tele2.no
Sollia 22, 5200 OS
Tlf: 40872587
VESTLED
Jorunn Mykland
joru-mi@online.no
Voreland, 4700 VENNESLA
Tlf.: 918 48 495
GREYHOUND
WAG
Familien Aastvedt
arne.johan@aastvedt.com
Kalvatræet 22, 5106 ØVRE ERVIK
Tlf.: 55 18 10 24
GRIFFON
GROSSERHEIMEN
Anne Hagebø
anhagebo@online.no
Breimyra 244, 5134 FLAKTVEIT
Tlf.: 55 39 09 85

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
		
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

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
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MOPS

PORTUGISISK VANNHUND
AQUA DE ZELANTE
Britt Elin Salt
b.salt@online.no
Bergveien 29, 5152 BØNES
Tlf: 481 18 845

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

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

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

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

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

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

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

NORFOLK TERRIER
RANSA
Egil Andreassen
egil.andreassen@smedvig.no
Lyngbøveien 64 A, 5163 LAKSEVÅG
Tlf.: 55 34 37 91
OLD ENGLISH SHEEPDOG
AN KA WO
Anne Kari og Terje Wold
ankawo@gmail.com
Grimseidveien 484, 5259 HJELLESTAD
Tlf.: 55 99 16 91
POMERANIAN
VESTVARDEN
Karen Vetaas
kennel@vestvarden.com
Storevarden 58, 5350 BRATTHOLMEN
Tlf.: 56 33 13 95

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
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SEALYHAM TERRIER
SEALY WEST
Vivi Waag
vivi@sealywest.net
Postboks 6 Sandsli, 5861 BERGEN
Tlf.: 55 22 92 00

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

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

ZOJOMA

SHIBA

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

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

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

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

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
STINE KATRINE LIEN

5239 RÅDAL

KINE LAURENE BRANNAN

5063 BERGEN

WILLY HELLELAND

TORUNN BEATE REMME
LINN TONJE STØLÅS

5350 BRATTHOLMEN
5267 ESPELAND

5144 FYLLINGSDALEN

CHRISTINE LILLEENG

5161 LAKSEVÅG

ELSE REIERSEN

5223 NESTTUN

TRINE GRIMSTAD

5223 NESTTUN

PETTER RENÉ JOYS

5244 FANA

IRENE DANIELSEN

5223 NESTTUN

JENNY ØSTENSEN

5183 OLSVIK

ROGER IGELKJØN

5111 BREISTEIN

RUNE ØSTENSEN

5183 OLSVIK

GRETE DREGELID
TOR MIDTUN

5262 ARNATVEIT

Vi har alt du trenger til hunden din!

5097 BERGEN

Kvalitetsfór, fórskåler, senger, bur,
bånd, seler, refleksvester, dekken,
leker, godteri og godbitholdere,
bøker, børster, shampo med mer.

5224 NESTTUN

ANITA BIRKELAND

JOHNNY BJARNOLL

5151 STRAUMSGREND

GURI GIÆVER

5113 TERTNES

MONICA ORDEMANN

5155 BØNES

VIDAR STRAUMØY

Trenger du råd og veiledning
hjelper vi deg gjerne.

5918 FREKHAUG

ANNELEN STORM

5161 LAKSEVÅG

PER ARNE FLATBERG

5011 BERGEN

KJERSTI LARSEN

5725 VAKSDAL

KRISTINE FENESS

5145 FYLLINGSDALEN

CECILIE ELISE PAULSEN

5382 SKOGSVÅG

TOMMY HAUKELAND

6893 VIK I SOGN

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 2014
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Repr. Utstillingsgruppen:
Repr. Brukshundgruppen:

Fast tel. / Mobil tel.
Svein Lothe jr.
Edgar Waag
Jon Wagtskjold
Knut Alme
Vivi Waag
Tone Hagerup

55 13 62 04 / 934 35 900
55 22 92 00 / 922 44 500
908 61 265
56 14 58 20 / 970 44 438
55 22 92 00 / 986 39 600
906 79 735

BRUKSHUNDGRUPPEN 2014
Gruppeleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Tone Hagerup
Hilde Brandt Røssevold
Gerd Orderud
Helga Buvik
Dorothea H. Halvorsen

906 79 735
413 13 904
481 92 255
918 23 313
934 96 811

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 2014
Gruppeleder:
Møtesekretær:
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
Anne Karin Daae

55 10 43 43 / 412 49 151
55 10 01 70 / 413 67 722
55 12 12 53 / 414 05 417
55 34 42 55 / 408 90 057

REVISJON 2015
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
VALGKOMITÉ 2015
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

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

* Pakketilbud
valper unghunder
voksne

seniorer

KOBBELET 2014

Medlemskontingent BSBK 2014
Medlem
Familiemedlem

kr. 340,kr. 50,-

908 61 265

BSBKs bankforbindelse
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
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Hovedkontor & treningssenter

Butikk & konsulenttjenester

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

Statsm. Michelsensvei 62
Paradis
Bergen Kommune

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

SAN

Jon Wagtskjold

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	
  

	
  

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

