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REDAKTØRENS HJØRNE
Dette er tredje og siste nummer av Kobbelet for i år.
Også denne gangen har vi artikkel om hundeatferd ved
siden av «de vanlige postene».
Vi har også en fyldig presentasjon av alle vinnerne
og gruppeplasseringene fra BSBK utstillingen i slutten
av september. Det var god deltaking og fin stemining i
hallen, og det var tydelig at utstillingsfolket koste seg!
Gro Mandt fortsetter å dele sine observasjoner
omkring Viges oppvekst; denne gangen om
viderverdigheter på hundekurs.
Vi avslutter artikkelserien om sosialisering av
hunder. Denne gangen tar Solveig B. Steinnes for seg
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 høsten. Du finner omtale av Brukshundgruppens
offisielle LP og klubbmesterskap Stend og referat fra et
kurs i brukslydighet i oktober.
I løpet av året har det vært skifte i klubbens ledelse
hvor Lille Wagtskjold har takket av og Svein Lothe jr. har
tatt over og er konstituert som styreleder. Samtidig har
Grethe Olsen gitt stafettpinnen i Brukshundgruppens
ledelse videre til Tone Hagerup. Du finner nærmere
omtale inne i bladet.
Så gjenstår det bare å ønske alle lesere og medlemmer
en riktig god jul og et veldig godt nytt år i 2015! Husk
også juleavslutningen på Midtun Motell og Camping
tirsdag 2. desember.

Hilsen Jon Wagtskjold

Ikke BSBK medlemmer

Helside

1/2 side

Kr 500,Kr 250,-

Vår hovedsponsor

Kr 700,Kr 500,-

Forsidebildet denne gangen er av Best In Show hunden på BSBK-utstillingen i september i år:
Briard – DK N UCH JWW-10 DKV-11-12 KBHV-12 NORDV-12 NV-13 C’YOU LUCKY
MORAVIA CAMPANELLA, Eier: Beate Midtun, Nesttun.
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Hei alle
medlemmer!

VELKOMMEN TIL JULEMØTE!
kurset om brukslydighet, holdt av populære
Ellinor Antonsen 10. - 12. Oktober, var i så
måte et godt eksempel.

I år har vi hatt en spesielt flott sommer.
Sensommeren og høsten har også vært
historisk, med gode temperaturer, og tørt fint
vær.

Sjekk ”aktiviter” på hjemmesiden vår om
der er noe som passer deg og hunden din,
der finner du også bilder og resultater fra
utstillingen og brukshund- gruppens aktiviteter.

For hundene og deres eiere er det deilig å
kunne nyte høsten og de første dagene av
frislipp uten at våt hund er det første en tenker
på når en kommer inn døren.
Mange steder er båndtvangen over og det er
deilig. Men, med den følger også et ansvar om
et hensynsfullt hundehold. Det er nødvendig
for at vi skal kunne fungere sammen med andre
av byens borgere som ikke er like opptatt av
hund som vi hundeeiere er.
Så vær et ansvarlig medlem, ta hensyn, og ikke
minst bruk ”de små sorte” og legg dem der de
hører hjemme!
Med høsten kommer også Bergens Selskaps- og
Brukshundklubb´s (BSBK) utstilling. Det ble
også i år vist mange flott hunder. Heldigvis fikk
vi ikke den nedgangen i antall påmeldte som
mange andre arrangører har opplevet. Med
852 påmeldte var det en liten oppgang fra i
fjor. Vi er fornøyet med gjennomføringen og
tilbakemeldingene.

Med andre ord en god og aktiv sensommer og
høst for hundene våre.

Vi ønsker deg velkommen til årets julemøte.
Tid og sted:
Midttun Motell & Camping, Midtunheia 3 på Nesttun.

Tirsdag 2. desember Kl 19:00.
Vi vil også i år by på julegløgg/kaffe og julekaker.
Kveldens program:

Vår oppfordring, vær aktiv - det er muligheter
og aktiviteter for alle to og firbeinte!
Hjemmesiden vår har også gjennomgått
litt endinger. I januar i år fikk vi tilgang til
webadressen www.bsbk.no. I juli la vi over fra
www.bsbk.org til ny adresse www.bsbk.no, som
nå er vår offisielle adresse. I samme prosess ble
alle mailadressene med .org endret til .no. Så
husk dette når du kommuniserer med klubben.
Til slutt vil jeg ønske alle velkommen til
BSBK´s Julemøte tirsdag 2. Desember kl 19
på Midttun Motell og Camping. Julegløgg,
pepperkaker, utlodning og ikke minst foredrag
av Helen Øvregaard om reproduksjon.
Med beste hilsen

Brukshundgruppen har hatt mange fine
aktiviteter både vår og høst. Prøver,
konkurranser, faste treningskvelder, og ikke
minst kursene våre er godt besøkt. Foredraget/

Svein Lothe Jr.
konst. leder
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Helen Øvregaard
fra AniCura Dyreklinikken Askøy,

vil holde foredrag om reproduksjon:
!

Fruktbarhetsproblemer hos hannhund:
Nye tider gir nye muligheter!

! Oppfølging av brunst frem til paring eller
inseminering; Hvordan øker vi sjansen for suksess?
! Reise med tispe eller sende sæd; Hva skal vi velge?
Utlodning.

Velkommen !
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Litt om Lille,
som avsluttet
sitt tillitsverv som
leder for klubben
i år
Vi har omtrent hatt like lang fartstid i tillitsverv i BSBK, Lille og jeg.
Lille Wagtskjold kom inn i Bruksgruppen litt
før meg, men etter noen år i Bruksgruppen
tok hun så steget litt lenger «opp» og ble
klubbens leder. Vi traff hverandre gjennom
lydighetstreningen i BSBK hver onsdag ved
SparKjøp på Kokstad. Der fikk bikkjene litt
hodebry gjennom diverse lydighetsøvelser og vi
to-beinte hadde det sosialt i pausene.
Vi ble etterhvert en fast gjeng og tok gjerne
en liten tur «rundt kvartalet» sammen etter
treningen, og etterhvert også mer trening og
sosialt utenom onsdagstrening på SparKjøp.
Den gang hadde Lille og Jon, som var med på
treningen innimellom, Juno og Lucy, som Lille
trente flittig med. Hun deltok også på det årlige
Klubbmesterskapet i lydighet. Den gang hadde
BSBK et eget lydighetsprogram for klubbens
medlemmer. Det var kun Lille som deltok med
beagle og hun prøvde seg også på en offisiell
lydighet med «pensjonert» hund i Framohallen.
Bra gjort! Jeg tror ikke det har vært noen beagle
med hverken før eller etterpå til dags dato her i
Bergen, hverken på BSBK’s KM eller i off. NKK
LP. Vi hadde mye moro med hundene!
Lille var også en pådriver for blodspor
i klubben.Vi arrangerte noen år
Klubbmesterskap i blodspor og etterhvert ble
det også noen kurser som Lille holdt. Super
aktivet for beaglene. Da Juno og Lucy trakk
på årene kom det en ny beagle i hus. Denne
gang en gutt, Gunvald. Han ble trent i både

lydighet og blodspor omtrent fra han kom
i hus. Dessverre så har hundene litt kortere
levetid enn oss så både Juno og Lucy tok
etterhvert steget inn i hundehimmelen, men
fikk da preget Gunvald i at damene bestemmer!
Innimellom kom en til beagel inn i huset, en
virvelvind ved navn Kira. Egentlig så skulle
Lille kun være behjelpelig og passe Kira en
stund, men hun ble værendes... Kira var en
aktive dame (hun har roet seg mye nå) og det
ble «agilitylydighet» med Kira. Lille har alltid
likt å aktivisere hundene sine, så Kira fikk prøve
seg litt på apparatene på Myrbø. Å sitte i ro for
den damen var litt vanskelig i lydighet da det
var mye gøyere med hopp og sprett. Lille har
jo lurt litt på å anskaffe seg en annen rase opp
igjennom årene. Hun er meget glad i sin rase,
(som vi alle andre er i vår), men å slippe løs en
beagel så må man gjerne ha goood tid før den
kommer inn på innkalling...... Så i 2013 (det
tok jammen noen år....) kom Daga, en tispe av
rasen lundehund, inn i livet til Lille og Jon.
Lille pensjonerte seg for noen år tilbake, men
det er visst mye travlere å være pensjonist så
dessverre har Lille takket for seg som klubbens
leder. Lille har vært en flittig sjel i klubben og
gjort en flott jobb i BSBK i løpet av de mange
årene hun har hatt tillitsverv. Jeg takker for
tiden vår sammen i BSBK og ønsker henne
lykke til videre!

Grethe takker av
som leder i Brukshundgruppen
I mangen år har jeg hatt tillitsverv og vært
Brukshundgruppens leder, men i år valgte jeg å
ikke ta gjenvalg. Etter mangen kjekke år i BSBK
så var det på tide å overlate «roret» til noen
andre.

med en liten overgangsfase mellom gammel
og ny leder så gikk det helt fint. Tone har lang
fartstid innenfor både lydighet og bruks (spor
og rundering) så det er en erfaren person som
har overtatt «roret».

Tone Hagerup har overtatt og jeg er sikker på
hun kommer til å gjøre en glimrendes jobb !

Jeg ønsker henne lykke til videre sammen med
de «gamle» og nye i Brukshundgruppen!
Grethe Olsen

Å bli valgt inn midt i forberedelsene til årets
NBF-stevne kan være litt å sette seg inn i, men

Avtroppende leder i
Brukshundgruppen Grethe
Olsen (tv) sammen med ny
leder Tone Hagerup, begge i
full “bruks-mundur”.

Grethe Olsen
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Hundekurs til
besvær

      

 

   

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.
Litt 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.

      

        

       

        
         
royalcanin
.no
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Gjennom hundebøkene jeg hadde 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 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
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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!
Er så GLAD for at det første kurset er slutt!

”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.

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 treningsmetodene lot til å være at
hundeeieren måtte markere seg som sjef og
flokkleder i forhold til hunden – slik er det i
hundeverdenen, 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
innlæringspsykologi var utgangspunktet også

Med håp om bedre lykke neste gang, tok vi fatt
på et kurs som praktiserte de “psykologiske”
metodene den forrige instruktøren
Alvorlig samtale om hva slags treningsprogram vi skal velge.
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
- 10 -

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
visse 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. Særlig var Vige begeistret. En
treningsmetode 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 setter pris 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

Må lære at ikke alle liker hunder som hopper opp.

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!
Fuktig kjærlighetserklæring.
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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
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Sosialisering av valper, del 2
- Valpekjøperens ansvar –

Av Solveig B. Steinnes. Bilder: Gunn Tove Ormset og Solveig B. Steinnes

trafikken, i bilen, til butikken,
til hundeklubben, til barnehagen, til veterinæren, på besøk
til bestemor, til familie og til
venner. Og gjerne til jobben
din også, dersom det er mulig.
Jo flere mennesker valpen får
møte i denne perioden, desto
bedre. Gode opplevelser med
fremmede mennesker og
andre h
 under skaper trygge
og glade valper, som møter
fremmede med glad logring,
ikke med halen mellom beina.
For meg er det en selvfølge at
valpen skal være et familiemedlem, bo i huset sammen
med familien, og delta i alt
som foregår der. Du må gjerne
dra fram støvsugeren, skramle
ekstra med gryter og lokk, og
slippe ting i gulvet litt oftere
enn normalt i denne første
tida. Og hvis du har muligheten, så tar du valpen med til
en skytebane der det foregår
skyteøvelser. Har du ikke en
skytebane i nærheten, kan
du kjøpe en lekepistol med
kruttlapper, og fyre av noen
skudd både hjemme i stua og

når du går tur. Det viktigste er
at valpen får høre skudd, samtidig som den oppfatter at du
er rolig og avslappet. Så hvis
du selv er skuddredd, bør du
få noen andre til å gjøre dette
for deg.
Kjøre bil
For mange er bilkjøring et
problem. Valpen blir bilsyk, og
forbinder bilturer med ubehag og kvalme. For å unngå
dette er det viktig at valpen
i stedet får gode opplevelser i bilen. På vei hjem fra
oppdretter vil valpen kanskje
få sin første biltur. Spør oppdretter om dette, og hvis det
er tilfellet, bør turen hjem
tas i korte etapper. Har du en
medhjelper, kan valpen med
fordel ligge i fanget. Hvis ikke,
må du plassere et passe stort
bur i passasjersetet ved siden
av deg, slik at du kan holde
øye med valpen. Ikke la deg
affisere av at den hyler. Det
går over. Men viser den tegn
til å bli kvalm eller få magesyke, må du stoppe bilen og ha
valpen ut. Ta en pause, og ro

SJARMTROLL: Det er lett å bli sjarmert i senk av en liten valp. (Foto Solveig B. Steinnes)

Når du skal kjøpe en valp er
det mange ting du må overveie. En av dem er å finne den
riktige oppdretteren. Gjennom en telefonsamtale med
oppdretter kan du få mange
relevante opplysninger, i tillegg til det du får vite når du
direkte spør om hva oppdretter har gjort med sosialisering
av valpene. Men aller best er
det, dersom du kan besøke
oppdretteren og se på valpene, hilse på mammahunden,
og selv se hvordan valpene
fungerer. Det er selvfølgelig
en viss risiko involvert; valper

er kjempesøte, og sjarmerer
seg inn i hjertet ditt alt for
fort. Så faren er at du likevel
kommer hjem med en litt for
dårlig sosialisert valp.
Men det er ennå ikke for sent.
Den åtte uker gamle valpen
har ennå noen uker igjen før
den viktigste sosialiseringsperioden er over. Og du kan
fortsatt få en trygg og trivelig
hund, dersom du gjør alt riktig. Er valpen eldre enn åtte
uker er det enda viktigere at
oppdretteren har gjort sin del
av sosialiseringa riktig.
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Mennesker og lyder
For å være sikker på at valpen
skal fungere i det miljøet du
har rundt deg er det viktig å
ta valpen med deg over alt i
denne første perioden. Aller
helst skal valpen ha sett og
opplevd alt den senere i livet
vil bli utsatt for, før den er
tolv uker g ammel. Så det aller
beste vil være om du kan ta
ferie, og bare være sammen
med valpen din denne første
måneden. Selvsagt skal du
kose deg med valpen hjemme, men du må også ta den
med deg ut i samfunnet, i

BITEHEMMING: Når
valper leker med
hverandre biter de i
labber og ører. Gjør
det vondt, sier de
fra med et lite hyl.
Det går lett å lære
valpen å la være å
bite for hardt hvis
vi gjør det samme.
(Foto Solveig B.
Steinnes)
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ned til valpen blir bedre, før
du setter den inn i buret igjen.
La gjerne valpen sovne før du
kjører videre.
Etter at valpen er kommet
hjem til deg bør den få være
med på korte bilturer hver
dag i denne første perioden.
Hvis du ikke skal noe sted, så
sett likevel valpen inn i bilen
en stund. La gjerne valpen få
snuse rundt inne i bilen og
gjøre seg kjent med den mens
bilen står stille. Start motoren, mens valpen er løs, og la
den gå litt men uten å kjøre
noe sted. Uansett om du kjører bort eller blir hjemme, når
valpen kommer ut, skal det
skje noe hyggelig. God mat,
en liten tur i skogen/parken,
treffe andre valper/hunder
eller en morsom lek, det som
passer der og da. Etter hvert
vil valpen bli vant til å kjøre
bil, ja kanskje til og med like
det.
Bitehemming
Små valper har ennå ikke
lært seg at det gjør vondt når

de biter a ndre. Dette er noe
som de må lære. P
 rosessen
kalles bitehemming. Gjennom
den programmeres det inn i
hjernen til valpen hvor hardt
den kan bite uten å skade
andre. Valper biter hverandre
med de skarpe små tennene
sine, og da får de kontante
reaksjoner hvis de biter for
hardt. Når valpen kommer til
deg, har den vanligvis ingen
annen valp å leke med. Det
blir du og familien din som må
lære valpen hvor grensen for
biting går.
Hvis du leker med valpen, og
den b
 iter deg hårdt, slik at
det gjør vondt, må du straks
hyle skarpt. Det nytter lite å
si «au». Det er et ord valpen
ikke forstår. Men skarpe små
hyl er valpespråk for au. Og
det forstår den. Hvis den
likevel ikke slutter å bite, skal
du reise deg og forlate valpen.
De neste ti minuttene ser
du ikke valpen, uansett hva
den gjør. Etter hvert som den
forstår at for hårde bitt betyr
slutt på leken, vil den forstå
at det går en grense for hvor
mye som tolereres. Og slutte
med å bite deg.
Noen valper vil gjerne gnage
på ting i tannfellingsperioden.

Hvis den forsøker å gnage på
noe du ikke vil ha ødelagt,
så ta det fra den og gi den et
gnagebein eller en hundeleke
i stedet. Rå kjøttbein av storfe, vilt eller gris er svært velegnede erstatninger både for
stolbein og mobiltelefoner.
Husrenhet
Valpen må lære å bli renslig,
hvis den ikke allerede er det.
Dette er en utfordring som
noen ikke takler, men det
er slett ikke umulig, uansett
hvilken rase du har. Valper har
små blærer og trange tarmer,
så det er svært begrenset
hvor lenge den kan holde på
avføringa. Derfor er regelen at
en valp skal ut for å gjøre fra
seg hver gang den våkner etter å ha tatt en blund, er ferdig med et måltid eller tar en
liten pause i leken. Hvis oppdretter har gjort en god jobb,
vet den dette allerede. Hvis
ikke må valpens nye familie
sørge for at den forstår dette.
Og det er viktig at alle familiemedlemmene deltar, slik
at rutinene blir opprettholdt,
selv om mor eller far ikke er til
stede i øyeblikket. Ta valpen
med ut, og vær ute sammen
med den til den har gjort det
den skal. Når den gjør noe, så
skal den roses med glad, tynn

stemme.
Lær deg å lese signalene til
din hund. Det er ikke alle
som stiller seg ved døren og
bjeffer. Noen tar kontakt med
deg på annen måte. Min lundehund kommer og skraper
på meg med en labb for å si
fra. Det gikk en stund før jeg
forsto hva det betydde, men
da det gikk opp for meg, ble
det et gjennombrudd i renslighetstreningen.
Pelsstell
Uansett hva slags hund du
har, så trenger den å få stelt
pelsen sin en gang i blant.
Oppdretteren bør ha badet,
børstet og stelt valpen jevnlig
allerede før du henter den,
og når du får den hjem til deg
blir det ditt ansvar å fortsette med denne t reninga. De
færreste hunder liker å bade,
men blir de vant til det går det
greit. Og er hunden skitten og
illeluktende (som de gjerne
blir hvis de får lov) så er det
nødvendig å bade dem for å
kunne ha dem inne i huset.
Rolig plassering ned i lunkent
vann, påføring av en god hundesjampo og etterfølgende
skylling behøver ikke være
noen dårlig opplevelse for
hunden. Unngå å få sjampo i
øynene på hunden. Det svir,
og gir en dårlig opplevelse.
Bruk en svamp eller klut til å
vaske hodet med.
Når pelsen er rengjort trenger
den å børstes. Noen hunder
trenger å lære seg å bli fønet,
mens andre har pels som
nesten er tørr før de er ferdigvasket, slik som lundehunden.

PELSSTELL: Det er lett å stelle pelsen til
hunden din hvis du setter den opp på
et bord. (Foto Solveig B. Steinnes)
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KLOKLIPP: For å klippe klørne riktig
kreves det gode redskaper. Til små valper gjør en vanlig negleklipper nytten.
Til voksne hunder trengs en skikkelig
solid og skarp klotang. (Foto Solveig B.
Steinnes)

Sett hunden på et bord når du
skal stelle den. Da kommer du
bedre til, og hunden holder
seg i ro. Har du ikke stellebord
som er spesiallaget til hund,
holder det med en gummi
matte som du legger på bordet. Den gir valpen godt fotfeste, og begrenser utrygghet
mens hunden er på bordet.
Nyvasket pels skal børstes
opp slik at luft kommer inn
til huden. Særlig gjelder det
hunder med svært tykk pels.
Fuktige flekker i pelsen kan
forårsake såkalte «hotspots»,
irriterte hudflekker som utvikler seg til eksem. Bruk en
børste laget av naturhår når
du skal børste hunden din.
Den sliter minst på pelsen.
Kloklipp
Det samme prinsippet gjelder
klipping av klør. Også dette en
ting som oppdretteren skal ha
introdusert før salg, og som
valpekjøperen må følge opp.
Ikke vær redd for å gjøre noe
galt. Det er mye verre for hunden å gå rundt med for lange
klør, enn at du klipper litt for
mye en enkelt gang. Skulle det
skje, så vil kloa begynne å blø.
Plasser da labben i et glass
med kaldt vann. Det stopper
blødningen.
Bruk gjerne enhver anledning
til å holde hunden i labben.
Når valpen sitter på fanget,
kan du ta labben i hånden din,
og kose med en labb om gangen, uten å gjøre noe annet.
Dette venner valpen seg til.
Når det senere er på tide å

klippe klør er valpen vant til at
du holder i labben, og blir ikke
redd. Til valper av små raser,
som lundehund, bruker jeg en
vanlig negleklipper, store raser og voksne hunder fordrer
spesialredskap. Pass på at
valpen er rolig og avslappet,
og forsøk å få det hele til å bli
en kosestund, uten bruk av
vold og tvang.
På hunder med lyse klør er
det lett å se hvor langt inn på
kloa du kan klippe. På svarte
klør er dette verre, men da tar
du bare litt og litt, og klipper
gjerne oftere. Blir valpen urolig før du er ferdig, så la den
slippe, men ta resten av klørne ved neste kosestund. Gjør
kloklipp til en rutine. Se over
klørne hver uke, gjerne på en
fast ukedag.
Hvis du ikke følger opp i valpe-unghund-alderen risikerer
du å ende opp med en hund
som må til veterinæren og
dopes ned for å få klippet
klørne.
Innkalling
Det er mange ting du kan og
bør lære valpen din, men det
aller viktigste er å få valpen
din til å komme til deg når
du ønsker det. Dette er en av
de aller viktigste tingene for
å unngå at valpen tuller seg
- 17 -

bort, følger etter fremmede
eller utsetter seg for episoder
der den kan komme til skade
i trafikken eller ute i naturen.
Å lære valpen å komme på
innkalling, uansett hva annet
som skjer, er den viktigste livsforsikring av valpen din.
Det finnes mange metoder
for å lære valpen å komme
på innkalling, men den som
funker best er å skape et minnebilde i valpens hode, som
forteller den at når du roper
«kom» gjelder det å forte
seg tilbake til «matmor/far»
for nå vanker det ekstra god
godbit. Det oppnås gjennom
konsekvent å gi valpen godbit
når den frivillig kommer til
deg. Klapp og ros er også bra,
men godbit er best. Denne
innlæringa kan gjerne skje
hjemme på stuegulvet. Vær
konsekvent i innlæringsperioden. Til å begynne med sier
du ikke noe, bare gir godbit
når valpen frivillig kommer
bort til deg. Etter noen ganger sier du «KOM» idet du
gir valpen godbiten. Dette
får valpen til å forbinde ordet
«kom» med deg og godbit.
Ikke bruk valpens navn for å
lære innkalling. Navnet skal
du bare bruke når du skal få
hundens oppmerksomhet.
Kommandoen du gir den
etterpå kan være forskjellige

at hunden snur seg mot deg, og når
du får øyekontakt gir du hunden en
godbit. Gjør dette mange ganger.

GÅ I BÅND: Hvis hunden skal gå pent i bånd kreves det at du har kontakt med hunden
din. Denne valpen har lært å holde øyekontakt, og kikker opp på eieren når den er i
bånd. (Foto Gunn Tove Ormseth)

ting, så ikke gjør den feilen å
bruke navnet som innkallingskommando. Det forvirrer bare
hunden.
Etter noen ganger med kommando og godbit samtidig,
kan du forsøke å si «kom» idet
valpen begynner å nærme
seg. Når valpen da kommer,
får den ekstra mye, ekstra god
godbit, og masse ros. Fortsett
med dette noen ganger, og
gå deretter tilbake til trinn to,
godbit og «kom» samtidig.
I neste trinn kaller du inn
hunden på litt større avstand,
og så ennå litt større. Vær sikker på at valpen vet hva ordet
betyr, og kommer når du sier
«kom», før du forsøker å kalle
den inn utendørs. Ha gjerne
ei lang tynn line på valpen
de første gangene utendørs,
slik at du har kontroll på at
den ikke stikker av. Gå tilbake

til trinn to, og gjenta prose
dyren, før du prøver å kalle
inn på avstand utendørs.
Denne prosessen tar tid. Og
den tar forskjellig tid med
hver enkelt hund. Noen lærer
fort, andre sakte, men alle
kan lære det.
Gå i bånd
Å få hunden til å gå pent i
båndet er en av de tingene
som mange hundeiere strever
for å få til. Men har den lært
det, blir det veldig mye lettere
å ha hund. Dette gjelder først
og fremst store raser, men
også små hunder kan være en
pest og en plage når de går i
bånd.
Merkelig nok starter opplæring av båndtrening med at
du kaller inn hunden, og gir
den godbit. I neste omgang
får hunden ikke godbiten før
- 18 -

den ser deg inn i øynene.
Dette kalles øyenkontakt, og
er grunnlaget for det meste av
lydighetstrening.
Tren øyekontakt med en godbit i hånden eller munnen.
Hvis hunden ser på øynene
dine får den øyeblikkelig
godbiten spyttet eller kastet
til seg. La øyekontakten vare
lenger og lenger før du gir
hunden godbiten. Tell inne i
deg slik at du vet hvor lenge
kontakten varer. Slipper hunden øyekontakten må du ikke
gi godbit. Start på nytt med
kortere intervall.
Når du har god øyekontakt
med h
 unden din, har du lagt
grunnlaget for å få hunden til
å gå pent i bånd.
Neste trinn er å sette bånd på
hunden. Hvis hunden drar i
båndet, stopper du, venter på

Du skaper nå en forventning hos
hunden om at når den har oppmerksomheten rettet mot deg, blir
det godbit å få. Etter hvert som
hunden vender oppmerksomheten
mot deg, vil den også slutte med å
dra i båndet, eller strene avgårde
i sin egen verden. Etter hvert vil
hunden følge deg naturlig, med
oppmerksomheten rettet mot deg, i
stedet for å løpe fra stolpe til stolpe
for å snuse, eller tisse, med derav
følgende bråstopp. Når hunden
har vennet seg til å gå pent, kan
du slutte med å pøse ut godbiter
kontinuerlig, men du skal likevel ha
noen godbiter i lomma, og la den
få en gang i blant, slik at oppmerksomheten og forventningen opprettholdes.
Valpekurs
Når valpen passerer fire måneder
er det på tide å melde den på et
valpekurs. Lokale hundeklubber
arrangerer slike flere ganger i året.
Der får valpen treffe og bli kjent
med andre hunder på samme alder,
og du treffer andre med interesse
for hund. Her får du lære mer om
hvordan du kan arbeide med hunden din, og du får hjelp til å takle
problemer som kan oppstå i valpe
og unghundalderen. Ikke minst det
å omgås fremmede hunder.

SOSIALISERING: Å gå på tur med andre folk og hunder er
både trivelig og lærerikt for valpen. (Foto Gunn Tove Ormseth)
TREFFE ANDRE DYR: Noen valper er så heldig å få bo
sammen med andre hunder, slik som Amie, som leker med
storesøster Sookie. Selv om valpen er enehund, bør den få
treffe andre hunder av alle størrelser for å lære å omgås
sin egen art. (Foto Solveig B. Steinnes)

Det er mange andre ting enn det
jeg har nevnt som du kan og må
lære hunden din, men hvis du har
en hund som tolererer å kjøre bil,
er husren, liker fremmede mennesker, kommer på innkalling og kan gå
fint i bånd, så vil den kunne fungere
hvor som helst i samfunnet. Hvis
den i tillegg er uredd, glad og sosial,
vil den være en pryd for rasen sin,
og du kan med stolthet vise den
fram til omverdenen, på en hundeutstilling, en hundeklubb eller der
det måtte passe deg.
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RESULTATER
BSBK UTSTILLING
27 - 28 SEPTEMBER 2014

GRUPPE 1 - Dommer: Hans Erik Pedersen, Danmark.
1. Briard – DK N UCH JWW-10 DKV-11-12 KBHV-12 NORDV-12 NV-13 C’YOU LUCKY 		
MORAVIA CAMPANELLA
Eier: Beate Midtun, Nesttun.
2. Pyreneisk Gjeterhund – BLACK REGENCY’S DIVINE ZIP
Eier: Hilde Kathrin Gramstad, Haugesund.
3. Bearded Collie – NJV-11 N UCH T-BOB’S BEYLONE.
Eier: Merete Løbrot Nydal, Kalandseidet.
4. Shetland Sheepdog – N DK UCH NJV-12 CROFT’S ANOTHER ONE BITES THE DUST.
Eier: Kjell Arvid Torgersen, Stavanger.

BEST IN SHOW - Dommer: Karl Erik Johansson, Sverige.
1. Briard – DK N UCH JWW-10 DKV-11-12 KBHV-12 NORDV-12 NV-13 C’YOU LUCKY 		
MORAVIA CAMPANELLA
Eier: Beate Midtun, Nesttun.
2. Pekingeser – N UCH EL’MAMBEE’S COLD PLAY
Eier: Brit Varhaug, Bryne.
3. St. Bernhardshund Langhåret – N SE UCH NV-12-13 DREAMER DE LA VALLES DE L’HOGMIAU
Eier: Katarina Elin Helland Andersen, Hauglandshella.
4. Dalmatiner – INT NORD UCH PRICE-SPOT’S ARE YOU READY.
Eier: Heidi Price, Nordre Toten.
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GRUPPE 2 - Dommer: Carsten Birk, Danmark.
1. St. Bernhardshund Langhåret – N SE UCH NV-12-13 DREAMER DE LA VALLES DE L’HOGMIAU
Eier: Katarina Elin Helland Andersen, Hauglandshella.
2. Berner Sennenhund – NELLYVILL’S LONDON CALLING.
Eier: Britt-Mari Tveit, Kleppestø.
3. Rottweiler – BLACK REGENCY’S CENTURIAN XAVIER.
Eier: Hilde Kathrin Gramstad, Haugesund.
4. Dansk-Svensk Gårdshund – KLAUS MIO.
Eier: Linn Løkeland Krebs, Bergen.
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GRUPPE 3 - Dommer: Karl Erik Johansson, Sverige.

GRUPPE 6 - Dommer: Rune Fagerström, Finland.

1. Jack Russell Terrier – PRIXMOS GP BELLY DANCER.
Eier: Monica-Helen Tellnes, Fjell.
2. West Highland White Terrier – KRISWESTIN UNIQUE.
Eier: Kristin Høgstad, Sagstua.
3. Norfolk Terrier – N SE UCH ADORABEL HELT PRINSESSE.
Eier: Jan Thorén, Blomsterdalen.
4. Australsk Terrier – JASKARIN FANDANGO.
Eier: Marie Skutlaberg Kjøsnes, Norheimsund.

1. Dalmatiner – INT NORD UCH PRICE-SPOT’S ARE YOU READY.
Eier: Heidi Price, Nordre Toten.
2. Hannoveransk Viltsporhund – LADYHAWKE.
Eier: Asbjørn Gjerde, Olden.
3. Rhodesian Ridgeback – N UCH ULWAZI’S ADJUA ANGEL BY EDELROOD.
Eier: Sonja Helene Olsen, Isdalstø.

GRUPPE 5 - Dommer: Zorica Salijevic, Sverige.

GRUPPE 8 - Dommer: Vidar Grundetjern, Norge.

1. Japansk Spisshund - N UCH JASAM’S ORIENTAL GRANDSON OF COLA.
Eier: Hanne Nærland Ånensen, Kopervik.
2. Pomeranian – DEVIL IN DISQUISE AV VESTVARDEN
Eier: Karen Vetaas, Brattholmen.
3. American Akita – ØLENSKJOLD’S IN BLOOMING.
Eier: John Aareskjold Tjøtta, Bryne.
4. Keeshond – MIMOISELLE’S VENIVIDIVICI FERDINAND.
Eier: Karen Farsund Fossheim, Ulset.

1. Golden Retriever – FENWOOD ELLES BELLES.
Eier: Laila M. Otterstad, Fana..v
2. Amerikansk Cocker Spaniel – NORDJV-10 N UCH SE U (u) CH MIAVO’S TIMEFOREURO.
Eier: Mette Iversen/ Vidar Olsen, Heggenes
3. Labrador Retriever – N UCH SU (u) CH NV-07-10 SURPRISING’S VALIANT.
Eier: Eva og Anne Mjelde, Eidsvåg I Åsane.
4. Spansk Vannhund – FERRYLANDS A TOUCH OF PAELA.
Eier: Johnny Donné, Kalandseidet.
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GRUPPE 9 - Dommer: Carsten Birk, Danmark.

BESTE VETERAN LØRDAG - Dommer: Karl Erik Johansson, Sverige.

1. Pekingeser – N UCH EL’MAMBEE’S COLD PLAY
Eier: Brit Varhaug, Bryne.
2. Mops – N SE DK UCH TANGETOPPEN’S KILKENNY.
Eier: Synnøve Irene Rosvold, Nesttun.
3. Bichon Havanais – TJELLAND’S INNER PEACE.
Eier: Bente Mikkelsen, Frekhaug.
4. Cavalier King Charles Spaniel – TRUDENGA’S FIRST CHOICE.
Eier: Hildegunn Breivik, Nordstrøno.

1. Dalmatiner – INT NORD UCH PRICE-SPOT’S ARE YOU READY.
Eier: Heidi Price, Nordre Toten.
2. Labrador Retriever – N UCH SU (u) CH NV-07-10 SURPRISING’S VALIANT.
Eier: Eva og Anne Mjelde, Eidsvåg I Åsane.
3. Flat Coated Retriever - N UCH COVERSTEAD CATCH THE POINI.
Eier: Svein og Harriet Nesse, Sveio.
4. Dobermann – INT IPO-V BH B N UCH KBHV-07-11 DKV-09 TAMLANDS
VALENTINO GARAVANI.
Eier: Veronica Nakken Cloin, Ulset.

GRUPPE 10 - Dommer: Zorica Salijevic, Sverige.

BESTE VETERAN SØNDAG - Dommer: Karl Erik Johansson, Sverige.

1. Whippet – DOIN THE BEST I CAN YPSYLON.
Eier: Annette Alvær Bergstø, Søfteland.
2. Greyhound - JET’S LEAVING AN IMPACT.
Eier: Gerd Evelyn Aastvedt, Øvre Ervik.
3. Irsk Ulvehund – BALLYGRAN’S GWENEIRA GWENN.
Eier: Anne Mette Mikkelsen, Ytre Arna.
4. Skotsk Hjortehund - N UCH ST FINNIAN DEE.
Eier: Ane Lid Lerheim, Paradis.

1. Shih Tzu – N UCH BEN STAR’S DINO DON JUAN.
Eier: Gerd Førland, Ågotnes.
2. Shiba – N S LV UCH NVV-12 TENKO AV ENERHAUGEN.
Eier: Eirik Knudsen, Paradis.
3. Lhasa Apso – DILEMMA SARAH JESSICA PARKER.
Eier: Morten Sterri, Sævlandsvik.
4. Japansk Spisshund – N UCH ANGEL.
Eier: Marit Totland og Jostein Taule, Kleppestø
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OPPDRETTERKLASSE LØRDAG- Dommer: Karl Erik Johansson, Sverige.
KENNEL PRICE-SPOT, Dalmatiner, Heidi Price, Nordre Toten.

LYDIGHETSPRØVER
KLASSE 1 - Dommer: Svein G. Rønning, Norge.
176,5 p – Mildrid Olsen m/ Kogaråsen’s Xardas.
KLASSE 2 - Dommer: Svein G. Rønning, Norge.
1. 162 p – Elise Midtun m/ Secret-Garden Baronen.
2. 160 p – Tina Vikse m/ Kanjan’s P-Rikke.
KLASSE 3 - Dommer: Svein G. Rønning, Norge.
Det var ingen deltagere som fikk 1. premie.
KLASSE ELITE – Dommer: Svein G. Rønning, Norge.
Det var ingen deltagere som fikk 1. premie.

OPPDRETTERKLASSE SØNDAG- Dommer: Zorica Salijevic, Sverige.
KENNEL T-BOB, Besrded Collie, Merete L. Nydal, Kalandseidet.
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GRUPPE 1 - VALP - Dommer: Hans Erik Pedersen, Danmark.

BESTE VALP IN SHOW - Dommer: Carsten Birk, Danmark.

1. Shetland Sheepdog – BLACK PEARL.
Eier: Yone Hindenes, Knarrevik.
2. Hvit Gjeterhund – ÅKLANGENS ARNANDO.
Eier: Eva Ingebrigsen, Strusshamn.
3. Schipperke – TAREBI’S KOZI.
Eier: Reidar Stangeland, Sandnes.
4. Collie Korthåret – THE ROYAL KRASNA LOUKA.
Eier: Astri Hedenstad, Haus.

1. Engelsk Springer Spaniel – BIG BRAZZEL DAY AFTER TOMORROW.
Eier: Pia V. Eidenbom, Bergen.
2. American Akita – ØLENSKJOLD’S JOHNNY BE GOOD.
Eier: John Aareskjold Tjøtta, Bryne.
3. Engelsk Toy Terrier – HISTORICAL DIAMOND’S DANNIE DEVITO.
Eier: Marianne Ona Hansen, Hokksund.
4. Berner Sennenhund – AURALIS NIKKI.
Eier: Trine-Lise Nystad, Kvaløya.

GRUPPE 2 - VALP - Dommer: Carsten Birk, Danmark.
1. Berner Sennenhund – AURALIS NIKKI.
Eier: Trine-Lise Nystad, Kvaløya.
2. Rottweiler – WISEWEILERS ZEDDICUS.
Eier: Geir Eriksen, Salhus.
3. Leonberger – MAMILI’S WAITING FIR GIRL LIKE YOU.
Eier: Trude Bahus, Hagavik.
4. Dobermann – NEWFORDS KEEP TALKING.
Eier: Veronica Nakken Cloin, Ulset.
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GRUPPE 3 - VALP - Dommer: Karl Erik Johansson, Sverige.

GRUPPE 6/7 - VALP - Dommer: Rune Fagerström, Finland.

1. Engelsk Toy Terrier – HISTORICAL DIAMOND’S DANNIE DEVITO.
Eier: Marianne Ona Hansen, Hokksund.
2. Jack Russell Terrier – DUCKLINGS JR NO WORRIES.
Eier: Maria Huseby, Sandve.
3. Norfolk Terrier – VRENIS CORAZON.
Eier: Kurt Jonny Molland, Fjell.
4. Staffordshire Bull Terrier – EYE CATCHER AV CIRKUSBORGEN.
Eier: Vibeke Borgen, Os.

1. Vorstehhund Korthåret – RUGDELIAS XAV JEAN-PAUL.
Eier: Siw Tvedt, Bergen.
2. Dalmatiner – PRICE-SPOT’S GOLDEN COMPASS.
Eier: Silje Urhaug Paulsen, Ask.
3. Weimaraner Korthåret – MIMMTRIX VIRGINIA AF SUSAN.
Eier: Maria Huseby. Sandve.

GRUPPE 5 - VALP - Dommer: Zorica Salijevic, Sverige.

GRUPPE 8 - VALP - Dommer: Vidar Grundetjern, Norge.

1. American Akita – ØLENSKJOLD’S JOHNNY BE GOOD.
Eier: John Aareskjold Tjøtta, Bryne.
2. Japansk Spisshund – FASVITA’S BELLA.
Eier: Aina Bekkenes, Hauglandshella.
3. Kleinspitz – SMALLWIND’S LOVE DESIGN.
Eier: Toril Johansen, Rådal.
4. Podenko Portugues Liten Strihåret – PRIDE-N-JOY’S FASSIMO OF ALECRIM.
Eier: Marte Bogstad, Flaktveit.

1. Engelsk Springer Spaniel – BIG BRAZZEL DAY AFTER TOMORROW.
Eier: Pia V. Eidenbom, Bergen.
2. Flat Coated Retriever – SUKKERTOPPEN’S LOVELY JOKER.
Eier: Lone Vierdal, Stavanger.
3. Golden Retriever – SHOW OFF AV VERVIK.
Eier: Lise Basmo, Fjell.
4. Portugisisk Vannhund – PORTINBO’S AMOR CRIANCA.
Eier: Barbro Jurnhart Pedersen
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GRUPPE 9 - VALP - Dommer: Rune Fagerström, Finland.
1. Papillon – AXL ROSE VLINDER.
Eier: Karen Sofie Skotheim, Kalandseidet.
2. Toy Puddel – VESTKANTEN’S OLYMPIC QUEEN.
Eier: Mona J. Paulsen, Kleppestø.
3. Mops – MARMELADE’S MARSHMALLOW
Eier: Torunn Johanne Rosvold, Rådal.
4. Chihuahua Langhåret – CHITITSIAS HOMEMADE BROWN SUGAR.
Eier: Toril Johansen, Rådal.

GRUPPE 10 - VALP - Dommer: Zorica Salijevic, Sverige.
1. Italiensk Mynde – EUGENIOS RED ALERT.
Eier: Ingerid Moe, Etne.
2. Irsk Ulvehund – BALLYGRAN’S HIBERNIA HYWELA.
Eier: Anne Mette Mikkelsen, Ytre Arna.
3. Whippet – SIPREX OTUS
Eier: Annette Alvær Bergstø, Søfteland.
4. Saluki – AMASONELANDSPEER GYNTS SERENADE.
Eier: Ine Dyngeland, Isdalstø.
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Brukshundgruppen
Nå når høsten har meldt sin ankomst med kortere dager og frost rett rundt hjørnet, kan vi se tilbake på et aktivt halvår med kurs, treninger og prøver.
Mange av våre medlemmer
har deltatt i både LP og
brukshundprøver med gode
resultater. Det er alltid moro
å få testet om all treningen
har gitt fremgang. Alle har
ikke nødvendigvis like store
ambisjoner,men verdien av det
sosiale rundt det å trene hund
er stor. Treningene tirsdag og
onsdag er et fast treffsted for
medlemmene og vi gleder oss
over de nye som kommer til.
I juni arrangerte vi kveldsstevne i LP med rekordstor
deltagelse. Elin Dahl dømte
og det ble sen kveld før vi var
ferdige. Denne prøven var
også Klubbmesterskap og det
var gledelig at alle klassevinnere var medlemmer og
dermed også Klubbmestere!

Gratulerer!
Klubbens andre LP-prøve ble
som vanlig avholdt under
utstillingen i september.
18.juni hadde vi sommer
avslutning med gøy på lydighetsbanen og grilling.
Det har vært avholdt flere kurs
i høst. Klubben er heldig som
har flere instruktører i stallen.
Takk til disse som stiller år
etter år.Valpe- og grunnkurs begynte i august med
henholdsvis Ann Mari Garen
og Anne Karin Daae som
instruktører.Det er etterspørsel etter slike kurs, kjempebra
at hundeeierne ønsker å lære
mer om hvordan de skal
jobbe med hund. Valpe- og

unghundtiden er viktig for
hvordan livet med voksen
hund skal bli.
Vi har ikke hatt bronse
merkekurs i høst,men avholder Bronsemerkeprøve 19.
november. Denne prøven blir
holdt i samarbeid med Bergen
Hundehall som har holdt et
kurs i høst. De stiller med hall
og vi med dommer. Da kan vi
ikke skylde på været...
Vi regner med å holde kurs til
våren.
10. - 12. oktober arrangerte vi
kurs i Brukslydighet med Ellinor Antonsen som instruktør.
Vi som var så heldige å delta
der, fikk oppleve en meget
engasjert og inspirerende
instruktør som har mye hundefaglig kunnskap. Deltagerne
så gjerne at hun kom tilbake
med nytt kurs!
Tirsdagstreninger tar pause
nå når mørket har senket seg,
starter opp igjen til våren.
Onsdagens lydighetstrening
har juleavslutning 26.november på Myrbø med gløgg og
pepperkaker.

Brukshundgruppen
ønsker alle velkommen til
et nytt spennende år med
brukshund i 2015!
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Lydighetsstevne og klubbmesterskap 2014
4.juni på Stend Ridebane ble et flott LP-stevne
med rekordstor deltagelse. Elin Dahl var dommer og vi holdt på til langt på kveld. Været var
fantastisk og månen lyste opp da solen gikk
ned. Takk til Hilde, Helga og Gerd for flott
jobb i og ved ringen.
20 ekvipasjer stilte til start og vi fikk oppleve
mange fine prestasjoner. Klassevinnerne ble
også Klubbmestere.
Vi gratulerer!
Resultatliste:
Klasse 1
1.Dorothea Halvorsen

Sugar

187 poeng 1.pr

2.Beate K.Hauge

Caper Cailie’s
Veni Vidi Vici

172 poeng 1. pr.

3. Birgitte Vestrheim

Qui Terret Black
Amy

170 poeng 1. pr.

4.Marie Hesjedal

Merjano’s Good
Day Sunshine

162,5poeng 1. pr.

1. Elise Midttun

Secret-Garden
Baronen

154,5 poeng 2.pr.

2. Anne Karin Daae

Donna Stella Av
Thorengen

151,5 poeng 2.pr.

3. Ingrid Aasgard

Jackpot Av
Vikholmen

151 poeng 2. pr.

1. Grethe Olsen

Anjolis De Tiko

265,5 poeng 1.pr.

2. Ann Christin Sjøtun

Doublehiphop

253 poeng 2. pr.

1. Tony Rakner

Get Weiler’s
Frisco

271 poeng 1. pr.

2. Tommy Haukeland

Minipina’s
Damn Goodn
Ready

254 poeng 2. pr.

3. Marie Hesjedal

Flint

204,5 poeng
3. pr.

Klasse 2

Klasse 3

Kasse Elite
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Lydighetsprøve 27.september
Dommer: Svein G. Rønning
Ringsekretær: Vidar Straumøy
Skriver:Helga Buvik
Klasse 1
1. Kogaråsen’s Xardas

176,5

1.pr.

2. NJV-12Flat Garden’s Elwen XXII

141,5

2. pr.

3. Grosserheimen’s A Secret Fairytale

120,5

3. pr.

1. Secret-Garden Baronen

162

1. pr.

2. Kanjan’s P-Rikke

160

1. pr.

3. Vassruggens Disa Fragna

156

2. pr.

Klasse 2

Brukslydighetskurs med Ellinor Antonsen
10.-12.okt. 2014

Klasse 3
1. N VCH Kalexas Zvarte Gull

186

Elite
1. Børves Bingo’s I Like Agira

232,5

2.pr.

TRENINGSTIDER
• Lydighetstrening: Onsdager kl. 19:00 på Stend
Jordbruksskoles ridebane.
• Brukstreningen tar vinterpause. Følg med på facebook og
www.bsbk.no for informasjon om oppstart.
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Kurset startet fredag
kveld med teori i lokalene
på Laksevåg. Vi var 6
forventlingsfulle deltakere som
møtte. Noen hadde vært på kurs
med Ellinor tidligere, andre
ikke.
Under teorien snakket vi
om disse temaene; mentalitet,
individuelle egenskaper,
relasjon, innlæring, påvirkning,
forsterking/belønning,
innlæringsveien og å planlegge
treningen samt forberedelse til
konkurranse. Det ble en meget
interessant kveld som varte
lengre enn oppsatt tid, uten at
det gjorde noe.
Lørdagen startet vi kl. 0900
i Fjellangerhallen. Nå skulle vi
få vise fram hvor langt vi var
kommet i treningen, og hva som
måtte jobbes videre med.
Gruppen bestod av 3
schæfere, 1 border collie, 1
jakt labrador og 1 Rhodesian
Ridgeback i alderen 3 – 5
år, som var på nivå fra «ikke
startet» til klasse A. På lørdagen
var det også med en belgisk
fårehund valp på 12 uker.
En og en ekvipasje entret så
hallen. Ellinor hadde med en
gang fokus på hvordan hund

og fører entret hallen. Hvordan
reagerte hunden? Hvordan
opptrådte hundefører? Hvilke
følelser viste hunden? Dette var
veldig interessant å se og lære
om.
Den første øvelsen som
alle ekvipasjene viste var fri
ved fot/lineføring. Ellinor
kommanderte oss som om det
skulle vært en konkurranse. Når
øvelsen var fullført tok man tak
i hva som måtte forbedres og
måter å gjøre det på.
Det ble forklart, stilt
spørsmål og prøvd ut metoder.
Ingen hunder og førere er like,
så det finnes ikke et fasitsvar på
hvordan ting skal gjøres. Noen
må roes med, mens andre må
engasjeres. Vi ble også forklart
hva som kan være grunnen for
at hundene gjør som de gjør.
Under hele kurset ble det
fokusert på innlæringsveien.
Denne består av 4 faser.
Nyinnlæring, opprettholde/
videreutvikle, generalisere og
hundeføreropplæring. Lørdagen
gikk veldig fort, og hodene våre
ble etter hvert fulle av nyttig
informasjon og tips.
Søndagen startet vi også kl.
0900. Først gikk vi igjennom
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gårsdagen. Kommentarer og
spørsmål ble gjennomgått
og besvart. Så satte vi i gang
treningen.
En og en ekvipasje fikk tips
til de forskjellige øvelsene som
man hadde valgt å fokusere på.
I tillegg hadde vi fellesøvelser
denne dagen. På slutten av
dagen hadde vi oppsummering
av kurset.
Dette var en flott kurshelg
der alle har lært mye mer om
hund. Både når det gjelder
atferd og trening av hund.
Hvorfor oppfører den seg
slik som den gjør (følelser
hos hunden)? Hva må vi som
hundeførere tenke på når
vi trener hund? Passe på at
hunden har rett stressnivå for
å kunne trene. Likheter og
ulikheter mellom hundene. Når
kan man begynne å kreve noe
av hunden? Viktig å finne ut
hva hunden liker, og hvordan
belønne på rett måte for rett
atferd. Gjøre tingene enkelt og
trene delmomenter. Ha en plan
for treningen, og evaluere etter
hver trening. Hva fungerte, og
hva fungerte ikke?
Takk for et lærerikt kurs.

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

BOSTON TERRIER
BONTLABO
Eirin Helen Nese
tellevik@hotmail.no
Glasskaret 43, 5106 ØVRE ERVIK
Tlf.: 456 96 999

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

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

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

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

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

BEAGLE
BANDWAGON
Lille Wagtskjold
lille@bandwagonbeagles.net
Midtunvegen 1 D, 5224 NESTTUN
Tlf.: 909 74 408

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

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.: 412 16 225

BEARDED COLLIE
T-BOB
Merete L. Nydal
merete@nydal.nu
Kalandsneset 14, 5229 KALANDSEIDET
Tlf.: 413 67 722

BICHON FRISÉ
ZOJOMA
Jorunn Gjøen
kennel.zojoma@gmail.com
Gjøn, 5640 EIKELANDSOSEN
Tlf: 926 84 778

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

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

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

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

ENGELSK BULLDOG
BONTLABO
Eirin Helen Nese
tellevik@hotmail.no
Glasskaret 43, 5106 ØVRE ERVIK
Tlf.: 456 96 999
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FINSK LAPPHUND
Ole-Håkon Sælen
hakon.saelen.@veidekke.no
Mobergslien 76, 5200 Os
Tlf: 932 14 735
FRANSK BULLDOG
BOULE ADORÉE
Cecilie Schleer
cecilie.schleer@hjemme.no
Nesttunbrekka 66, 5221 NESTTUN
Tlf.: 55 91 36 55

GROENENDAEL
ASKVIÓR
Vigdis og Nils Johannessen
vj@graceland.nu
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

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

IRSK SETTER
Lina Gaudutiene
lgaudute@gmail.com
Løtveitneset 8
5151 STRAUMSGREND
Tlf: 998 84 421

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

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

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

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

GRIFFON
GROSSERHEIMEN
Anne Hagebø
anhagebo@online.no
Breimyra 244, 5134 FLAKTVEIT
Tlf.: 55 39 09 85
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SURPRISING’S
Eva og Anne Mjelde
ew.mjelde@gmail.com
Tyriveien 40
5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Tlf: 55 95 15 04

OLD ENGLISH SHEEPDOG
AN KA WO
Anne Kari og Terje Wold
ankawo@gmail.com
Grimseidveien 484, 5259 HJELLESTAD
Tlf.: 55 99 16 91

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

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

MOPS
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
RANSA
Egil Andreassen
egil5251@gmail.com
Grunnane 46, 5251 SØREIDGREND
Tlf.: 911 75 105

PORTUGISISK VANNHUND
AQUA DE ZELANTE
Britt Elin Salt
b.salt@online.no
Bergveien 29, 5152 BØNES
Tlf: 481 18 845
RIESENSCHNAUZER
LA-POT-ARJA
Wenche Berntsen
kjebe4@online.no
Mabbursvegen 13, 5353 STRAUME
Tlf.: 56 33 00 41
SANKT BERNHARDSHUND
SAINT WEST
Katarina Andersen og Andre Aase
Davanger, 5310 HAUGLANDSHELLA
Tlf.: 980 58 157
SCHÄFERHUND
BALDERGARD
Bjørn Tonheim
Hordnesveien 103, 5244 FANA
Tlf.: 55 13 02 21
RUSTØLS
Tom Stølen
tom_stolen@hotmail.com
Stativ 11, 5305 FLORVÅG
Tlf 924 77 788

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
egil5251@gmail.com
Grunnane 46, 5251 SØREIDGREND
Tlf.: 911 75 105

YLVAGÅRDEN
Anne Karin Daae
akdaae@online.no
Nipedalsstien 34, 5164 LAKSEVÅG
Tlf.: 55 34 42 55
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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
vj@graceland.nu
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
SHIBATROLL
Gullborg og Eirik Knudsen og Birte Blomli
info@shibatroll.com
Østre Hopsvei 16, 5232 PARADIS
Tlf.: 928 59 411

SKOTSK HJORTEHUND
ST.FINNIAN
Ane Lid Lerheim
ane@lerheim.no
Troldhaugveien 31, 5232 PARADIS
Tlf.: 55 91 17 50
SPANSK VANNHUND
FERRYLAND
Irene og Jonny Donné
irene@ferryland.no
Hamreveien 65, 5229 KALANDSEIDET
Tlf.: 55 12 66 99
ZOJOMA
Jorunn Gjøen
kennel.zojoma@gmail.com
Gjøn, 5640 EIKELANDSOSEN
Tlf: 926 84 778
WHIPPET
BALLYGRAN
Anne Mette Mikkelsen
wolfhound@ballygran.com
Mons Slettens veg 21
5265 YTRE ARNA
Tlf.: 920 22 386
WAG
Familien Aastvedt
arne.johan@aastvedt.com
Kalvatræet 22, 5106 ØVRE ERVIK
Tlf.: 55 18 10 24

Valpekurs • Unghundkurs • Privattimer

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

5011 BERGEN

STINE HANDELAND BERENTSEN

5115 ULSET

RAMONA RICHTER

MARIANNE ENGER
ELISABETH HOLEN

5334 HELLESØY
5221 NESTTUN
5037 BERGEN

BRITA SANDVEN

5259 HJELLESTAD

MARIUS ASKELAND

5238 RÅDAL

ASTRI HEDENSTAD

5286 HAUS

INGELIN LARSEN

5224 NESTTUN

EDGAR HUNDSNES

5096 BERGEN

ÅNOND VIK

5146 FYLLINGSDALEN

ERIK HOPLAND

5183 GODVIK

ALICE HAUSBERG

HANNE CHARLOTTE GUDIM
RAYMOND LÆGREID

GUNN HILDE DYRDAL
NATALIE SOLBERG

5396 VESTRE VINNESVÅG
5239 RÅDAL

Vi har alt du trenger til hunden din!

5236 RÅDAL

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

5093 BERGEN
5152 BØNES

KAROLONE SANDSTØ

AGNETHE L. JOHANNESSEN
OLE ANDRÉ LEKNES

TOM STURLE HANSEN

5004 BERGEN
5063 BERGEN

Trenger du råd og veiledning
hjelper vi deg gjerne.

5215 LYSEKLOSTER
5106 ØVRE ERVIK

TORE GULBRANDSØY

5314 KJERRGARDEN

ANN KRISTIN URE

5227 NESTTUN

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

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

55 13 62 04 / 934 35 900
56 14 58 20 / 970 44 438
55 22 92 00 / 922 44 500
55 92 44 36 / 908 61 265

Vivi Waag
Tone Hagerup

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

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

Jon Wagtskjold

55 92 44 36 / 908 61 265

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

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

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

REVISJON 2015
* Medlem:
Medlem:
* Varamedlem:

Adferdsproblemer
konsultasjoner
privattimer

VALGKOMITÉ 2015
Medlem:
* Medlem:
Medlem:
* Varamedlem:

* Pakketilbud
valper unghunder
voksne

seniorer

KOBBELET 2014

Medlemskontingent BSBK 2014
Medlem
Familiemedlem

kr. 340,kr. 50,-

BSBKs bankforbindelse
BSBKs driftskonto:
Brukshundgruppen:

Butikk & konsulenttjenester

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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Hovedkontor & treningssenter

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

SAN

Tillitsvalgte som er merket ”*” står på valg i 2015

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	
  

