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ha høy oppløsning. Send oss
bildene i stor størrelse!
Redaktør: Jon Wagtskjold

Bildet er fra vår årlige "Åpen Dag"

- Velutstyrt dyreklinikk
- Vet. Gisela Kruse, Ina Nilsen, A.K. Milde
- Øyelysing
- Bein- og leddkirurg
- Pleie av syke dyr
- Homeopati + akupunktur
- godkjent spesialvakt smådyr

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

Klinikkens tjenester kan også utføres under opphold på pensjonatet !
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Aasmul sin Kennel Vestvarden som du finner på side 23 i
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Husk

ÅRSMØTE
Kjære
medlemmer!
Nå siger og skriver vi år 2015, så godt nytt år!
I siste leder berømmet jeg den fine sommer og
høsten, vinteren så langt har kommet med mye
nedbør, godt med regn i lavlandet og særs mye
snø til fjells, og stormen Nina.
På klubbens hjemmeside WWW.BSBK.NO
kommer fortløpende oppdatering av våre
aktiviteter, vi håper riktig mange finner noe
å aktivisere seg og hundene med der. Kler vi
og hundene oss godt, så er det ikke så verst å
komme seg ut.
Og hvem vet, kanskje våren kommer med fint
vær.

Tirsdag 10.mars 2015 kl 19:00
i
Lokalene til Midttun Motell
Midttunheia 3
generelt økte utgifter og at det er 8 år siden sist
vi økte kontingenten.

Vel møtt!

I år får vi inn 2 nye medlemmer I styret, det blir
spennende for oss som er fra det gamle styret å
få inn nye fjes, det ser vi fram til.
Samtidig vil vi takke vårt mangeårige og
trofaste styremedlem Jon Wagtskjold for
innsatsen, heldigvis har han lovet fortsatt å
styre pennen i Kobbelet.
Jeg selv takker for tiden som konstituert leder,
ønsker ny leder og nestleder velkommen,
og selv rykker jeg tilbake til start som
styremedlem.

Med våren kommer NKK’s utstilling i Bergen,
i år 11. - 12. april. Så nå er det bare å legge
seg i trening og melde på, påmeldingsfrist for
elektronisk påmelding er 23. april (9. april
manuell). NB! nye utstillingsregler, les om de
på NKK sine sider.

Brukshundgruppen
arrangerer
NBF SPORPRØVE KLASSE DCB LØRDAG 25.APRIL
NBF RUNDERING KLASSE DCBA SØNDAG 26.APRIL
PÅMELDINGSFRIST 3 uker før til
brukshund@bsbk.no
påmeldingsavgift kr.300

Vel møtt på årsmøtet!
Hilsen
Svein Lothe
Konstituert leder

Årsmøtet vårt går av stabelen 10. mars kl 19,
på Midttun Motell & Camping i Midtunheia
3, på Nesttun. Innkallingen finner du som
vanlig her i bladet.

KVELDSSTEVNE I LYDIGHET
Onsdag 3.juni
Påmeldingsfrist 11.mai

SPOR CUP 2015?
Bruksgruppen har lyst til å få arrangert en uoffisiell sporcup i 2015
med korte spor og ingen lydighet for medlemmer i BSBK. Når planene
er klare, vil nærmere informasjon bli lagt ut på hjemmesiden.

En av de viktige sakene, er at vi ber Årsmøtet
(medlemmene), om at også BSBK kan få øke
medlemskontingenten i år. Dette på grunn av
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Det regnet – tungt og tett vårregn på grensen til sludd. Vi gikk
kveldstur i det vante turterrenget vårt, Vige og jeg. Det er et forlatt
militæranlegg, nå et fredens sted og et eldorado for hundeluftere.
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Smale veger og gjengrodde Vige småtravet et stykke seg mellom trærne fanget
hennes.
stier slynger seg mellom foran meg. Hun var intenst oppmerksomheten
konsentrert om å snuse inn Men med våren i emning var
knauser og mosegrodde
bunkere. Trær og busker har alle luktene omkring seg - på det nok bare travle småkryp
bakken og på busker og tuer. som tuslet og taslet i busk og
fått vokse fritt langs murer og
trapper og tufter etter engang Noen ganger forsvant hun for kratt. Som så ofte før erfarte
forlatte hus. En leikeplass med meg – det var når hun stoppet jeg at Vige så en bevegelse
lenge før meg – nok et
husker og sandkasse var også og plutselig gikk i ett med
blitt temmelig overgrodd med trestammer, brun mark og eksempel på at disse hundene
åra. Bare på fine solsøndager grått berg. Hun var tigerstripet jaktet ved hjelp av synet mer
møtte vi familier med småbarn -brindle– og hadde en enn av lukta.
fabelaktig kamuflasjefarge i
her.
dette terrenget. Det falt meg På fine dager og lyse kvelder
Denne
aprildagen
midt inn at den fargen må ha vært pleide vi å møte andre hunder
her. Det var alt fra en gammel,
mellom vinter og vår hadde vi særlig velegnet i de game
blind puddel og viltre valper, til
dagene da ulvehunden ble
området for oss selv.
brukt til jakt på både ulv og en svær, svart riesenschnauzer,
en røslig St. Bernhard og av og
En enslig jogger sprintet forbi, storvilt.
til en russisk mynde. Det er en
ellers hørtes bare fuglenes
travle og våryre kvitring. På en knaus langs stien hadde slette her som er fin å leike på
Markene var ennå gulbrune Vige utsiktsposten sin. Hun – der raste bikkjene rundt, selv
etter vinteren, knoppene satte seg der og skuet utover om altså størrelsesforholdet
på løvtrærne var små og sitt rike, kikket etter biler kunne variere betraktelig. Når
spede. Til gjengjeld glitret på vegen nedenfor, og båter de små og lette hundene fòr
vanndråpene på de blanke på sjøen. Med ett ble hun avgårde med raske snuinger,
brune greinene og illuderte stiv og rett i hele kroppen av kom Vige til kort. Med sin
aktpågivenhet - noe som rørte store, tunge kropp trengte hun
bristeferdige knopper.

flere meter å bremse på, og
da var lekekameraten alt på
motsatt ende av sletta. Men
like moro hadde de det. De
sprang til de datt sammen av
utmattelse – men ikke lenge
etter var det full fart igjen.
Hundeeierne hadde en mer
eller mindre uttalt avtale om
at her i dette lufteparadiset
lot vi bikkjene slippe båndet.
Det hendte jo at andre folk
kom hit også, både barn og
voksne. Men alle syntes å
godta hundenes behov for
frihet og leikmuligheter. Og
skulle noen vise seg redde for
hunder, tok vi jo kobbelet på.
Noen ganger var sletta opptatt
av en guttegjeng som spilte
fotball. Da var Vige helt med,
og ville gjerne delta. Men hun
var en usosial spiller – ville
beholde ballen for seg selv.
Vi ruslet langs en tilgrodd veg
og kom ned i et lite skogholt.
Det raslet i greinene over oss,
og Vige skvatt til. Et ekorn
fòr oppover en trestamme og
svevde over i et annet tre der
det ble sittende og knastre ivrig.
Vige strakte hals og kikket på
den lille medskapningen som
var så langt utenfor hennes
rekkevidde.

Så bestemte hun seg, og som
et lyn fòr hun i lange byks
oppetter en lang skråning, og
var på stien foran meg, ovenfor
trappa, på noen øyeblikk.
Tilbake på sletta igjen fikk hun
en ”tussebyge” – sjeldnere etter
hvert som hun ble eldre – og
spurtet i lange sprang rundt
på gresset. Hun var et flott
skue, en eksplosjon av styrke
og livsglede. I en nordvendt
skråning lå en snøflekk igjen
etter vinteren. Vige heiv
seg ned og jafset i seg noen
munnfuller snø.
Været lettet litt, solglimt
skimtet til gjennom skyteppet
over Askøy, og et gløtt av blå
himmel viste seg i havranden.
Stien vi gikk på, klatrer
oppetter en berghammer, og
her er vidt utsyn over hav og
øyer.
Jo, det var deilig
dette
turterrenget vårt. Vi gikk her
stundom på dagtid, men oftest
la vi kveldsturen hit, særlig
når dagene var blitt lange og
lyse, men noen ganger også

Midt i stien er det bygd ei
lita tretrapp over et ulendt
bergparti. Den har bare firefem trinn, men Vige ble aldri
venn med den trappa. På
våte dager, som det var denne
kvelden, blir den sleip og glatt,
og Vige var veldig redd for
å skade de lange beina sine.
Hun stanset og så betenkt på
at jeg gikk opp de få trinnene.

En fredet plett for store og små på to og fire
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på månelyse snøkvelder om
vinteren. I all slags vær trasket
vi rundt her og erfarte hvordan
årstidene skiftet. Denne flittige
bruken gjorde at vi fikk et helt
spesielt forhold til området.
Når vi på fine dager møtte
vanlige turgåere her, følte vi
dem nesten som inntrengere.
De opplevde bare sola og
fuglesangen, mens vi var her
også den dagen det pøsregnet,
den dagen det var storm, og
i snøkavet midtvinters. Det
ga oss, syntes vi, en slags
eiendomsrett til stedet – det
var vi som levde i det hver
eneste dag gjennom hele året i styggevær og når sola skinte,
vi som hadde gått alle de stier
og trapper, bakkeskrenter og
krinkelkroker som fins her.
Det var ingen hunder å leike
med denne kvelden. Men for
Vige veide nok vårluktene opp,
og jeg hadde hatt min stille
stund med småfilosofering.
Hjemme ventet tørrfisken, et
helt lite ritual som avslutning
på kveldsturen. Både Vige og
matmor var godt fornøyd.

Trapp? Nei takk, heller en steinete skråning-9-

ÅRSMØTE
Årsmøtet avholdes

TIRSDAG den 10. mars 2015 KL. 19.00.
i

LOKALENE TIL MIDTTUN MOTELL
MIDTTUNHEIA 3.

For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2015
være betalt og registrert hos NKKs Medlemservice.
Kontingenten kan IKKE lenger betales på årsmøtet.
Styret.

VELKOMMEN !
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HOVEDREGNSKAP
DRIFTSINNTEKTER:

DAGSORDEN:

Kontingent
Renter
Utstilling
Diverse inntekter
Totale inntekter

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

8.
9.
10.

Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to representanter til å underskrive
årsmøteprotokollen
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av regnskap for 2014:
1. Brukshundgruppens regnskap
2. Hovedregnskap
Godkjenning av årsmeldinger for 2014:
1. Fra Hovedstyret
2. Fra Brukshundgruppen
3. Fra Utstillingsgruppen
Budsjettforslag for 2015
Valg
Økning av medlemskontingenten

BUDSJETT

90 000
4 000
25 000
0

91 900
3 703
16 743
6 242

119 000

kr 118 588

2 000
25 000
30 000
5 000
5 000
10 000
40 000
117 000

3 356
14 985
38 823
5 018
5 092
14 578
48 090
kr 129 941

2 000

kr -11 353

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

ÅRETS UNDERSKUDD

BALANSE
Omløpsmidler
Kasse
Handelsbanken I
Handelsbanken II
Varebeholdning
Depositum Kringsjåv.
Brukshundgruppen
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BSBK 2014

Egenkapital
104,00
39 720,78
353 552,00
181 476,70
6 000,00
46 344,18
kr 627 197,66

Kapital
Utstillingsfond
Frimerker
Årets resultat

596 477,64
39 978,12
2 095,00
-11 353,10
kr 627 197,66
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Resultatregnskap BSBK Brukshundgruppen 2014

Oversikt "Utstilling"
Utstilling NKK Hordaland
Utstilling BSBK

9 242,00
7 500,52

Overskudd utstillinger 2014

kr 16 742,52

Oversikt "Diverse utgifter"
Styrehonorarer
Postboks 6
Kjøp av doméne bsbk.no
Oppgradering regnskapsprogram

9 450,00
1 020,00
3 125,00
1 390,00

Diverse utbetalinger totalt

kr 14 985,00

Inntekter:

Utgifter:

Kurs
Arrangementer
Diverse inntekter
Renter

42 850,00
7 865,00
10,00
104,00

Kurs
Arrangementer
Div. utgifter

26 272,30
7 018,00
10 136,00

Sum inntekter

50 829,00

Sum utgifter

43 426,30

Årets resultat

7 402,70

Eiendeler.
Pr. 01.01.14

38 941,48

Kasse
Handelsbanken

300,50
46 043,68
Årets resultat

Totalt

46 344,18

46 344,18

Sandsli den 9. januar 2015

Tone Hagerup
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7 402,70

Edgar Waag
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ÅRSMELDING - BSBK - 2014

1 AV 2

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

Lille Wagtskjold (frem til 24.03.14)
Svein Lothe jr. (Leder fra 02.06.14)
Edgar Waag
Jon Wagtskjold
Knut Alme
Tone Hagerup
Vivi Waag

Det er egne årsmeldinger for Brukshund- og Utstillingsgruppen.
Det har i perioden vært avholdt 5 styremøter.
VERV I NKK.
Styrets kasserer er leder i NKK Region Hordaland, og delegat til NKKs Representantskapsmøte. Han ble i 2011 tildelt NKKs Sølvmerke. Er også medlem av NKKs BIT (brukerutvalg for IT) for gruppe 3.
MEDLEMSMØTER.
Det har vært avholdt 2 medlemsmøter i 2014, i lokalene til Midttun Motell som er vårt
medlemsmøtested.
På møtene fikk medlemmene gratis bevertning med kaffe / te og kringle på årsmøtet,
og med julegløgg og julekaker på julemøtet.
Den 11. mars ble det avholdt årsmøte i vårt medlemsmøtelokale på Midttun.
Årsregnskap, årsmeldinger, valgkomiteens forslag og budsjettforslag for 2014
ble enstemmig godkjent.
Etter årsmøtet fortalte klubbens medlem Dörte Jensen om sine «nesten 300 konsultasjoner for hunder med atferdsproblemer».
Julemøtet den 2. desember hadde et greit fremmøte.
Her holdt veterinær Helen Øvregaard et interessant foredrag om reproduksjon.

ÅRSMELDING - BSBK - 2014

2 AV 2

KOBBELET.
Kobbelet ble fra 2013, av økonomiske grunner, kun utgitt med 3 nummer.
Bladets redaktør Jon Wagtskjold har også i 2014 fått hevet kvaliteten enda et par hakk på
medlemsbladet. En meget stor honnør til Jon for dette.
Vi er også takknemlig for våre trofaste og nye annonsører som støtter klubben.
Annonsørene våre får også profilere seg på vår hjemmeside.
ARRANGEMENT.
5. - 6. april arrangerte NKKs internasjonale utstilling på Bergen Racketsenter,
hvor klubben som vanlig er teknisk arrangør.
NKK hadde også dette året øket antall stands og det gjorde at det ikke var så god plass til
utstillerne som i 2012.
Int LP-prøver er flyttet til samme helg i juni som den Int. agility konkurransene.
4. juni arrangerte Brukshundgruppen offisielle Lydighetsprøver på Stend med Elin Dahl
som dommer. 21 ekvipasjer påmeldt.
27. og 28. september arrangerte vi vår egen nasjonale utstilling med lydighetsprøver
på Bergen Racketsenter.
Så å si alle utstillerne melder seg nå selv på og betaler via «Min side» på www.nkk.no.
Det var også i 2014 dessverre færre påmeldingen til utstillingen,
De store faste utgiftene til utstillingen er de samme uavhengig av antall påmeldte.
Det er kun overskuddet som minker når antall påmeldte går ned.

MEDLEMSTALLET.
Medlemstallet i klubben har vært stabilt gjennom året.
På «Min side» på www.nkk.no kan medlemmene selv endre adresse eller melde seg inn
og ut av klubben.
Grunnet mangelfull rapportering fra NKK, er det ikke enkelt å kunne følge med på alle innog utmeldinger.
Pr. 31.12.14. hadde klubben 506 medlemmer, herav 40 familiemedlemmer.
NKK er blitt pålagt av sin revisor å gjøre store endringer i rutinene for innkrevingen av
kontingenten for klubbene.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen 31. januar, mister sine rettigheter fra
1. februar og frem til kontingenten blir betalt.

INTERNETT.
Klubben fikk i slutten av 2013 «no»-domenet og hjemmesideadressen er nå
www.bsbk.no.
Dette året har vi også jobbet med videreutvikling av database for
påmelding til Brukshundgruppens kurs og arrangement.
Webmaster for hjemmesidene er Lille Wagtskjold, som gjør en glimrende jobb.
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ØKONOMI.
Grunnet et lavere påmeldingstall til utstillingen vår enn forventet, fikk vi i 2014 et
underskudd på kr. 11 353.-.
Klubben har fortsatt en sunn og solid økonomi.
Vi foreslår at årets underskudd belastes Kapitalkonto.
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Årsmelding for Brukshundgruppen

Årsmelding Utstillingsgruppen BSBK 2014

Brukshundgruppen 2014 har bestått av følgende:
Tone Hagerup(leder), Helga Buvik, Gerd Orderud, Hilde B. Røssevold, Dorothea H. Halvorsen
Brukshundgruppen har holdt 4 møter i løpet av året.
Brukshundgruppen har hatt følgende arrangementer og aktiviteter i tillegg til fast lydighetstrening
hver onsdag på Stend og brukstreninger hver tirsdag.

Utstillingsgruppen har i 2014 bestått av:
Vivi Waag, Siren Næs, Cecilie Schleer, Anne Mette Mikkelsen og Janet Longberg,
Gruppen har hatt 7 møter - inklusiv pakke- og ettermøte i forbindelse vår utstilling.
Komitéen har vært representert i HS gjennom året ved Vivi Waag.

Våren
- Dressurkurs: Ett grunnkurs og ett valpekurs med instruktører fra klubben.
- NBF-prøve i spor klasse DCB og rundering klasse DCB 5. og 6. april. 3 ekvipasjer i spor og
4 i rundering. Dommere var Alf Skaar og Erling Aarbakke.
- Bronsemerkeprøve avholdt på Stend 9.april. En ekvipasje deltok og bestod.
- Offisiell LP-prøve og Klubbmesterskap på Stend 4.juni. Dommer Elin Dahl.Stor deltagelse
med 21 ekvipasjer fordelt på alle klasser. Vinnere av alle klasser var medlemmer i BSBK og
dermed Klubbmestere.
- Sommeravslutning for lydighetstreningen med moro på lydighetsbanen og påfølgende
samling rundt grillen 18.juni på Stend.
- 2 andre kurs var planlagt denne våren,men ble avlyst grunnet for lite påmelding.
Høsten
- Dressurkurs: Ett grunnkurs og ett valpekurs med instruktører fra klubben.
- Brukslydighetskurs med Ellinor Antonsen ble holdt i Fjellangerhallen 10-12.oktober. 6
aktive ekvipasjer og en observatør.
- KM i Bruks 26.oktober ble avlyst p.g.a. for få påmeldte.
- Bronsemerkeprøve avholdt i samarbeid med Bergen Hundehall 19.november. 7 påmeldte.
Dommer Ann Christin Sjøtun.
- Juleavslutning med gløgg og moro på Myrbøbanen 26.november.
Både lydighetstreningene på Stend og Brukstreningen på tirsdager har varierende oppmøte, men en
fast kjerne er trofast. Noen nye ekvipasjer kommer til og vi prøver å rekruttere flere. Miljøet er
godt, vi forsøker å ta oss av nye medlemmer slik at de ønsker å fortsette treningen. Vi har også
alltid samling med sosialt samvær en gang vår og høst. I den kaldeste årstiden har vi hatt en
innendørstrening. Nytt i år er også samarbeidet om Bronsemerkeprøven. Bergen Hundehall stilte
med hall og vi med dommer. Det var fint med hall i sure november.
Å arrangere prøve i Bruks og LP krever mange gode hjelpere. Særlig sporprøve opp til klasse B var
en ny utfordring både terrengmessig og i forhold til logistikk, men folk stilte opp og gjorde en god
jobb. Vi lærte mye som vi tar med oss til neste års prøve.
Bruksgruppen er glad for at vi har mange flinke instruktører i klubben som holder forskjellige typer
kurs. Valpe- og grunnkurs er kjernevirksomheten, men vi prøver også å ha tilbud i bruks- og
konkurranselydighet, både på begynnernivå og viderekommende.

Den 5. og 6. april var BSBK teknisk arrangør for NKK på Bønes.
Komitéens oppgaver er å dekke inn folk til å skrive i ringene, vakthold og
kjøkkentjeneste.
Vi kom i mål denne gang også, men vi sliter med å få folk til å si ja til å hjelpe.
27. og 28. september avholdt vi vår egen utstilling på Bønes. Edgar Waag var
utstillingsleder, Svein Lothe jr. plassjef, gruppens medlemmer dekket selv
sekretariatet og Ellen Fåberg var kjøkkenansvarlig.
Det at utstillere benytter seg av elektronisk påmelding og betaling, gjør at arbeidet ,
både før utstillingen og ikke minst i sekretariatet er blitt enklere.
Det var kun påmeldt 682 voksne, 154 valper og 16 LP.
Det gikk greit i ringene og vi retter en stor takk til ringsekretærer, skrivere og
hjelpere.
Utstillingskomitéen var ansvarlig for julemøte som ble avholdt 2. desember på
Midttun Motell.
Vi hadde invitert veterinær Helen Øvregaard som holdt et interessant foredrag om

reproduksjon.

Det ble servert kaffe, gløgg, hjemmebakst fra Anne Mette og julekaker. Vi hadde
lotteri og premier var juleblomster og sponsorgaver fra Royal Canin.

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

Sandsli 20.01.2015
Vivi Waag

Askøy 25.01.2015
Tone Hagerup
Brukshundgruppen
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BUDSJETT

Bergens Selskaps- og Brukshundklubb

Innstilling på kandidater til årsmøtet 10.03.15.

BSBK 2015

Hovedstyret:

INNTEKTER:
MEDLEMSKONT.
RENTER
UTSTILLINGER
DIVERSE INNTEKTER

90 000
3 500
30 000
0

SUM INNTEKTER:

123 500

Lill Solberg (Leder)

Ny, velges for 2 år.

Arne Johan Aastvedt (Nestleder)

Ny, velges for 2 år.

Svein Lothe jr (styremedlem)

Gjenvalg, velges for 2 år.

Edgar Waag og Knut Alme står ikke på valg.
Utstillingsgruppen:
Cecile Schleer
Anne Mette Mikkelsen

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

2 000
18 000
38 000
5 000
10 000
48 000
5 000

SUM UTGIFTER:

126 000

UNDERSKUDD

-2 500

10. ØKING AV MEDLEMSKONTINGENTEN

Medlemskontingenten i BSBK på kr. 200.-. for hovedmedlem
og kr. 50.- for familiemedlem, ble vedtatt på årsmøtet i 2006,
med virkning fra 2007.
Kontingenten har siden vært uendret, mens de faste utgiftene har de
siste årene øket.

Hovedstyret foreslår derfor for årsmøtet å heve medlemskontingenten for
hovedmedlem med kr. 50.- til kr 250.- fra 2016.
Familemedlem blir uendret på kr. 50.-.

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

Vivi Waag , Janet Longberg og Siren Næs står ikke på valg.
Brukshundgruppen:
Solfrid Træet

Ny, velges for 2 år.

…………………….

Ny, velges for 2 år.

Tone Hagerup, Helga Buvik og Dorothea H. Halvorsen står ikke på valg.
Revisjon:
Elin Hjortland Løtvedt

Gjenvalg for 2 år.

……………………..

Ny, velges for 1 år.

Liv M. Aastvedt (varamedlem)

Ny, velges for 1 år.

Valgkomiteen:
………………………..

Ny, velges for 2 år.

………………………..

Ny, velges for 1 år.

…………………………

Ny, velges for 1 år.

…………………………(Vara)

Ny, velges for 1 år.

Kandidatene er forespurt og har sagt seg villig til tillitsverv i BSBK.
Bergen 30.01.2015

Forslag:

Anne Karin Daae

Medlemskontingenten for hovedmedlemmer økes med kr. 50.til kr. 250.- fra 2016.
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Kennelpresentasjon:

Spesialist i problematferd hos hunder og katter

KENNEL
VESTVARDEN

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.

Oppdrett av
schäferhund og pomeranian

Animal Therapy samarbeider tett med veterinærer hos Myrbø
Dyreklinikk.

Hvor lenge har dere drevet som oppdretter?
Vi heter Karen og Helge og vår store lidenskap er
Schäferhunder som vi har drevet med i over 30
år. For 10 år siden fikk vi vår første Pomeranian
og vi har også fått stor sans for denne lille vakre,
tøffe og sosiale rasen.
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

Hva var det som fikk dere til å starte med oppdrett?
Vi begynte livet vårt sammen i 1986, og det har
stort sett bestått av hund fra morgen til kveld ved
siden av jobb, familie og barna våre. Før denne
tid drev vi begge aktivt med lydighet og ble kjent
med hverandre i lydighetsmiljøet på åttitallet.

Etter hvert meldte også interessen for eksteriør
og utstilling seg. I 1989 hadde vi anskaffet oss 2
bra hunder, Toraks Quita, som ble Norsk utstillingschampion og Inka Filsperle, som vi importerte i voksen alder fra Tyskland, sammen med
John Torsvik og Henry Gjøen. Inka var SCHH
II, hadde vært bündes sigerin og hadde også en
del gode avkom etter seg i Tyskland. Disse to er
fortsatt stammødre til de hundene vi i dag driver
oppdrett på.

Hvordan kom dere fram til kennelnavnet?
Vi fikk godkjent vårt kennelnavn “Vestvarden” i
1989. Gateadressen vår er Storevarden, og vi bor
- 22 -

Hundene bor sammen med oss som familiemedlemmer, og etter at barna har flyttet hjemmefra og stiftet egen familie, er det stor stas for
barnebarn å komme på besøk til våre firbeinte.

I 2005 fikk vi en herlig liten Pomeranianvalp
som het Pom-Classic Queen of Hearts (Mia),
fra Eva og Stephen McQuiston, Pom-Classic
kennel. Schäferhundene våre forgudet henne fra
første øyeblikk, og vi er blitt mye mer interessert
i å drive med rasen enn hva som var utgangspunktet. Når Helge, som har vært en innbitt
Schäferhund mann i alle år, også falt helt for Mia
og rasen, var det gjort. Mia ble også Schäferhund
klubbens “maskot”, og når vi var på Schäferhund
arrangement, sloss alle om å få låne henne. Dessuten er oppfølgingen vi har fått av oppdretterne
til Mia, Eva og Stephen årsak til at vi er blitt mye
mer interessert i å drive aktivt med rasen og utstilling enn hva som var utgangspunktet. Vi er
også blitt samarbeidspartnere og eier flere hunder sammen.
På Sotra som ligger vest for Bergen.
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Hvem var din første hund?

Karen fikk sin første hund som var en mellom
Puddel i 1966 og var aktiv i BSBK med Puddelen
i ungdomsårene. Deltok i lydighets konkurranser, litt utstilling, var instruktør og med i brukshund gruppen. Tok imot Pudler til klipp og stell,
og litt oppdrett ble det også. Puddelen fikk sitt
første kull på begynnelsen av 70 tallet og det
ble i alt 3 kull. På midten av 1970 tallet kom det
også en Dobermann inn i familien, hun ble 13 år
gammel, men hadde ingen kull.
I 1985 fikk Karen sin første Schäferhund og siden kan en vel si at hun ble helt frelst i Schäferhundrasen, men det var først når hun ble samboer med Helge at det ble alvor av å drive som
oppdretter.

Helge fikk sin første Schäferhund i 1978. At det
ble en Schäferhund var en ren tilfeldighet, da det
i utgangspunktet var kun en hund han var ute
etter.
Etter gjennomgått dressurkurs fattet han interesse for lydighet og etter ett års trening debuterte
han på Sjølystutstillingen. Dette var i den tiden
det fortsatt var over 100 deltagere i klasse 1.
I tillegg til at Helge var aktiv i lydighetsringen, var han med i brukshund komitéen i
BSBK. Hund nummer to ble innkjøpt fra kennel Bjørnulfs. Hunden het Bjørnulfs Quint, og
skulle være en kombinert utstilling og lydighetshund. Sannheten ble at han var mer egnet til
lydighet enn utstilling, og de vant mange lydighetskonkurranser sammen.

Fikk dere hjelp i begynnelsen, noe som inspirerte dere?
I denne forbindelsen må vi få nevne BSBK.
Klubben og måten nye medlemmer ble ivaretatt
på, er vel årsaken til at hundeinteressen vår ble
som den ble for vårt vedkommende.

være av beste kvalitet. Intensjonen var vel ikke
så mye utstilling, men når Mia sin første valp
startet sin utstillingskarriere med å bli best in
show valp, ble vi selvfølgelig mer bitt av basillen.

Vi har først og fremst hunder for hobby og fritid, og hundene er blitt en livsstil for oss.

Kvaliteten har vist seg overveldende, og Mia har
vist seg som en framragende avlstispe. Også
at hennes avkom avler bra, og to av Mias barnebarn er akkurat blitt nye Norske og Svenske
Champions.

I og med at vi begge er levende opptatt av Schäferhundrasen, var vi også opptatt av å være med
på å jobbe for å bevare Schæferhunden som verdens beste
bruks og familiehund.
Når vi først hadde bestemt oss
for en Pomeranian, skulle det

Hvilke hunder har dere
nå?

hennes datter Bibbi (NUCH A New Edition av
Vestvarden) på syv år. Celin (Lykke Rianna
Adagio) på fire år, og hennes datter Keilie (Great
Happening) på fire måneder.

Han blir snart tre år og er barnebarn av Mia. I
år har han klart å bli Norsk og Svensk utstillings
champion, og han oppnådde tittelen Norsk og
Nordisk vinner på Dogs4all.

Her bor også vår store stolthet for tiden, som
eies sammen med Pom-Classic kennel, Dennie
(Devil in the Disquise av Vestvarden).

Han ble også beste Pomeranianhanne i Norge
2014.

Er det en eller flere av deres hunder dere husker spesielt?
Det var de første hundene vi hadde som førte
oss inn i hundemiljøet og som førte til at vi ble
interessert å drive aktivt med hund, bli oppdrettere og drive med klubbarbeid.

Vi har hatt masse flotte hunder som har betydd
mye for oss opp gjennom årene. Det er vanskelig
å nevne en spesiell hund, da alle har en plass i
vårt hjerte.

Hva er det vanskeligste med oppdrett av deres rase?
Selv om vi nå har både Schäferhund og Pomeranian, er det Schäferhund vi har drevet med
lengst, fortsatt brenner mest for og har mest meninger om.

Grunnet populariteten og en del “uaktsom” avl
på Schäferen, er det også en del svært stressede og nervøse individer som langt fra er idealet
som karakteriserer en god schäferhund.

Schäferhundens popularitet har ikke bare vært
til det positive for rasen.

Enkelte brukshund interesserte skal ha en ”ekte”
brukshund. Dette er ofte hunder som er kvadratiske uten vinkler, man kan gjerne kalle dem
“brukshunder”, men de minner ikke mye om
hvordan en Schäferhund skal se ut.

Schäferhunden er en sunn og hardfør rase, men
dens popularitet har ført til mye ukritisk avl, og
det fører dessverre ofte til at det blir en del
mindre heldige resultater.
Som hos mange andre hunderaser er det
også hos Schäferen oppstått en del sykdommer som delvis skyldes uvitenhet ved
avl, og miljømessige endringer.
Rasen er dessverre også arvelig disponert
for hofteleddsdysplasi (HD) og albuleddsartrose (AA). HD og AA en arvelig misdannelse av hofteledd og albuer, som kan
føre til at hunden blir invalid før den når
midt i livet.
Allergi hos Schäferhund og andre raser ser
ut til å være et økende problem, om dette
skyldes miljøfaktorer eller arvelige årsaker
er usikkert.

Rikke av Vestvarden på snart
syv år og kull søskene Tonic og
Tila av Vestvarden på 2,5 år.
Av Pomeranian er det Mia
(Pom classic Queen of Heart),
som snart er ti år gammel, og
- 24 -

- 25 -

På utstilling får slike hunder ofte problemer
med sitt bevegelses mønster og fremstår som
lite ønskelige typer.
Enkelte fremmer kun Schäferens eksteriør og
bevegelser, da man får gjerne en vakker Schäferhund, men ingen brukshund.
Ellers i media og på diverse forum blir Schäferhunden «rakket” ned på som om det ikke
finnes friske eller brukbare individer, og at
rasen er ødelagt.
Dette er gjerne mennesker som har vært
uheldig med sin Schäferhund og “spyr” ut negativ omtale om rasen.
Voldsomt ødeleggende for verdens beste
hunderase med slike uttalelser fra mennesker
som ikke har kunnskap om rasen, og urettferdig
mot de oppdretterne som jobber for rasen, og
oppdretter flotte individer når det både gjelder

Hva synes dere er bra med deres rase?

Schæferhunden er en av verdens mest allsidige
brukshunder og den kan brukes i samfunnets
tjeneste som politi- og militærtjenestehund, i ettersøkninger og annet humanitært arbeide.
Den er også en meget populær familiehund som
egner seg bra til både trekking av pulk, agility,
kløving og andre former for hundesport.
Schäferhunden er en godlynt hunderase, den
skal ikke vise nervøse tendenser men ha gode
nerver, den skal være selvsikker, frimodig og
oppmerksom, den skal være trofast, modig og
være villig til å vokte.
Dette er de mest fremtredende og karakteri

sunnhet, mentalitet og korrekt oppbygde Schäferhunder.

stiske trekk hos Schäferhunden, og får man en
god Schäfer er det ingen rase over eller ingen
ved siden, når det gjelder anvendbarhet.
Schäferhunden passer godt for aktive folk og
kan også bli en fantastisk familiehund, men den
er mer krevende enn hva mange tror.
Den trenger dressur, oppgaver og utfordringer
for å trives og egner seg dårlig som bare “kosehund”.
Har man tenkt å skaffe seg en hund, som stort
sett skal ligge i ro i sofaen og tusle fredelig på en
kveldstur, må man vurdere en annen rase.

Har dere hatt samarbeid med oppdrettere i andre deler av landet, eller utenlandske
oppdrettere?
Lokalt har vi hatt og har samarbeid med oppdrettere både når det gjelder Schäferhund og
Pomeranian. Ellers har vi hatt kontakt angående

bruk av hannhund i andre deler av landet, og i
tillegg Tyskland med Schäferhund.
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Har dere eksportert/importert noen hunder til/fra kennelen deres, og hvis dere har
det-hva er deres erfaringer?
Som nevnt ovenfor importerte vi SCHH II Inka
Filsperle fra Tyskland, og hun var også mor til
vårt første Schäferhundkull. Flere av hennes
etterkommere har vært gode bruks, patrulje og
tjenestehunder og flere har også oppnådd CK og

Cert på utstilling.

Det har vært sunne og friske hunder og mesteparten av dem har oppnådd en alder på mellom
10-14 år.

Har dere hunder på fôr, evt. hva synes dere om det?
Det er ikke mange hunder vi har satt ut på for,

men har ingen dårlig erfaring.

Hvordan synes dere at dommerne bedømmer hunder fra rasen deres?
Det har den siste tiden vært mye fokus på Schäferhundens anatomi og spesielt Schäferhundens
vinkler. Filmer, av ukorrekte oppbygde hunder
med sterkt avfallene kryss som er overvinklet i
bakparten og har problemer med bevegelsene,
blir omtalt som om det er slik Schäferhunden
ser ut.

reduserer fastheten og utholdenheten og derved
bruksegenskapene”.

Dette er eksteriøre feil og rasedommerne både i
Tyskland og Skandinavia slår ned på disse feilene. I rasestandarden til Schäferhunden står det:
“Enhver tendens til overvinkling i bakparten

På spesialutstillinger for Schäferhunder, setter
en god dommer, disse ukorrekte oppbygde hundene som har problemer med bevegelsesmønsteret, bakerst i klassene.

England og USA som ikke er medlem av FCI,
liker ekstremiteter, og man finner nok flere av
slike overvinklete individer i disse landene som
kan bli godt premierte.

Hva er din visjon for ditt fremtidige oppdrett av rasen og kennelen din?
Det ikke ofte vi har hatt valpekull, da det kreves
masse arbeid og tid med valpene og eventuell
oppfølgning av valpekjøperne i ettertid.

de blir vant med huslige lyder og gjøremål, og de
blir fra fødselen av handtert daglig slik at de blir
godt preget og sosialisert på mennesker.

Vi legger stor vekt på pregning og sosialisering
av valpene. De bor inne i huset med oss slik at

Når vi planlegger å ha kull, prøver vi etter
beste evne å bruke vår kunnskap om rasen og
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foreldredyrene, slik at resultatet
av vår avl ikke blir tilfeldig.
Etter 30 år med Schäferhund
vil nok rasen fortsatt ligge vårt
hjerte nærmest, men alder og
helse krever sitt, og derfor vil vi
nok mest satse på oppdrett av
pomeranian de kommende år.
Vi ønsker å ha Schäferhund så
lenge helsen tillater det, men er
nok mer usikkert med videre
oppdrett av rasen.
Vi er begge mentaltestdommer/
beskrivere for Karaktertest og
MH og veldig opptatt av hunders mentalitet, og dette er også noe vi ønsker å
bidra videre med.
Vi mener at mentalitet, sunnhet og anatomi alle
er like viktige egenskaper når man skal avle,
uansett rase.
Det er ikke god dyrevelferd å bruke hunder
som er redde for skudd og skrammel og engstelige for mye annet, i avl. Det er viktig å tenke
på at denne redselen mest sannsynlig kan være
arvelig, og hunder med angst har det ikke bra i
dagens samfunn.
Dette er også grunnen til at NKK arrangerer
mentaltester. En del raseklubber av bruksraser
krever at hundene må klare testene for å kunne
bli godkjent til avl.

KENNEL
VESTVARDEN

Oppdrett av
schäferhund og pomeranian

Det å drive aktivt med hund, klubbarbeid og
hundesaken har betydd mye for oss. Barna er
oppvokst med hunder og de ble til stadighet tatt
med på treninger, konkurranser og utstillinger,
og vi er takknemlig for at de har holdt ut med
oss og hundegalskapen vår i alle år.
Det er også veldig sosialt, og opp gjennom årene har hundeinteressen skaffet oss mange gode
venner.
Vi håper at hund, hundevenner og hundeaktiviteter fortsatt skal gi oss mye glede i årene som
kommer.
Hilsen Karen og Helge

Karen Vetaas & Helge Aasmul
Storevarden 58
5350 Brattholmen
Tel: 56 33 13 95
www.vestvarden.com
e-post: kennel@vestvarden.com
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Brukshundgruppen

Oppdretterguide

Hei,
et nytt år med nye muligheter ligger foran oss.
Det blir forhåpentligvis fylt med mye trening
og moro med hundene våre. LP-treningene er
på Stend som før kl.19:00. Så venter vi på lyset
som skal gjøre det mulig å komme igang med
tirsdagstreningene i bruks også. Dette kunngjøres på hjemmesiden og facebook.
Jeg har gjennomført mitt første år som leder
i brukshundgruppen, noe som har vært lærerikt og interessant. Det tar litt tid å finne ut av
alt som skal gjøres, så dere får bære over med
mine feilskjær. Heldigvis er det en fin gjeng i
brukshundgruppen som hjelper til med å holde orden på alt som skal skje.
Brukshundgruppen ønsker å ha kurstilbud
til medlemmer innenfor både bruks og LP på
flere nivå. Det er ikke alltid like lett å få tak
i instruktører utenfra som har anledning når
det passer for klubben. Her må det til tider
planlegges lang tid i forveien. Vi er åpen for
innspill fra medlemmene både når det gjelder
type kurs, aktuelle instruktører,
foredragsholdere eller annet. Send gjerne en
mail til bruksgruppen@bsbk.no.

Utover vinteren og våren er det foreløpig
planlagt valpe- og grunnkurs og bronsemerkekurs. Vi kommer også til å sette opp en
Bronsemerkeprøve etter at kurset er ferdig,
dato vil bli kunngjort på hjemmesiden og
facebook.
I tillegg har vi helgekurs i spor og rundering.
Vi håper vi gjennom kursene kan rekruttere
flere til å trene aktivt med hundene sine. Om
du vil være med på brukstreningen på tirsdager ønsker vi at du tar et begynnerkurs først.
Dette er en glimrende anledning til å bli introdusert for brukshundtrening! Meld deg på!
I januar hadde vi et tilbud om innendørstrening i Fjellangerhallen en onsdag kveld.
Oppmøtet var bra og det var gledelig å se et
par nye ekvipasjer.
Vi skal også i år arrangere NBF-prøver i spor
og rundering i april og en LP-prøve i juni. Vi
trenger mange hjelpere, håper det er mange
av dere som er villige til å gi av sin tid for å
gjennomføre disse arrangementene!
Jeg ønsker alle et godt nytt treningsår!
Hilsen
Tone Hagerup

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
merete@nydal.nu
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
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BICHON FRISÉ
ZOJOMA
Jorunn Gjøen
kennel.zojoma@gmail.com
Gjøn, 5640 EIKELANDSOSEN
Tlf: 926 84 778
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
BOSTON TERRIER
BONTLABO
Eirin Helen Nese
tellevik@hotmail.no
Glasskaret 43, 5106 ØVRE ERVIK
Tlf.: 456 96 999
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BULLMASTIFF
RAINBULL
Lill og Malvin Solberg
malvinsolberg@gmail.com
Markaneset 22, 5251 SØREIDGREND
Tlf: 902 05 374
CAIRN TERRIER
CAIRNDALE
Dagny Ann Dale og Atle Evensen
post@kennelcairndale.com
Hetlebakkveien 201 B, 5131 NYBORG
Tlf.: 55 18 53 36
JAKRILO
Janet K. Longberg
janet@jakrilo.com
Haukelandsveien 48, 5096 BERGEN
Tlf.: 472 94 433
COCKER SPANIEL
LOVE ACTUALLY
Elin Tengs
eliten@tele2.no
Haukedalsbotn 131, 5119 ULSET
Tlf.: 486 01 050

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

NORDIC GIANT
Lisbeth Sørflaten Høgmo
kjelis@tele2.no
Sollia 22, 5200 OS
Tlf: 40872587

DOBERMAN
UNIQUESTAR
Alf Skaar og Siri Ann Farestvedt
uniquestar@c2i.net
Grønnestølsveien 33, 5073 BERGEN
Tlf.: 412 16 225

VESTLED
Jorunn Mykland
joru-mi@online.no
Voreland, 4700 VENNESLA
Tlf.: 918 48 495

DVERGSCHNAUZER SORT/SILVER
HJELLEUREN’S
Elsebeth Ellingsen
elsebeth.ellingsen@online.no
Hjelleveien 62 A, 5200 OS
Tlf: 56 57 63 69
ENG. SPRINGER SPANIEL
Marian Janet Nossen
kennel@merjano.no
Brendahaugen 1, 5652 Årland
Tlf.: 900 77 434

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

GROSSERHEIMEN
Anne Hagebø
annehagebo58@gmail.com
Litleåsveien 100, 5132 NYBORG
Tlf.: 413 24 442

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

GROENENDAEL
ASKVIÓR
Vigdis og Nils Johannessen
vj@graceland.nu
Åslia 6, 5306 ERDAL
Tlf.: 56 14 05 81

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

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

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

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

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

GRAND DANOIS
HIGHESTEEM
May-Britt Karlsen/ Thomas Sopp
may-bk@online.no
Dalsroaveien 19, 3158 ANDEBU
Tlf.: 922 54 481
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GULLSTEINEN
Elin Dahl
elin@gullsteinen.net
Rekdalsveien 47
5151 STRAUMSGREND
Tlf.: 55 12 12 53
SURPRISING’S
Eva og Anne Mjelde
ew.mjelde@gmail.com
Tyriveien 40
5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Tlf: 55 95 15 04
LHASA APSO
SING-TUK
Gro Mandt
Øyjordslien 14, 5035 BERGEN
Tlf.: 55 95 12 41
MOPS

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

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

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

RANSA
Egil Andreassen
egil5251@gmail.com
Grunnane 46, 5251 SØREIDGREND
Tlf.: 911 75 105
TESSMIRA
Kirsten Stensund
post@tessmina.com
Vallalia 44, 5227 NESTTUN
Tlf: 55 10 43 43
NORFOLK TERRIER
RANSA
Egil Andreassen
egil5251@gmail.com
Grunnane 46, 5251 SØREIDGREND
Tlf.: 911 75 105
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OLD ENGLISH SHEEPDOG
AN KA WO
Anne Kari og Terje Wold
ankawo@gmail.com
Grimseidveien 484, 5259 HJELLESTAD
Tlf.: 55 99 16 91

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

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

SHETLAND SHEEPDOG
ASKVIÓR
Vigdis og Nils Johannessen
vj@graceland.nu
Åslia 6, 5306 ERDAL
Tlf.: 56 14 05 81

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

SHIBA

RIESENSCHNAUZER
LA-POT-ARJA
Wenche Berntsen
kjebe4@online.no
Mabbursvegen 13, 5353 STRAUME
Tlf.: 56 33 00 41

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

SANKT BERNHARDSHUND
SAINT WEST
Katarina Elin Andersen
katta_anne@hotmail.com
Gamle Skulevegen 110,
5310 HAUGLANDSHELLA
Tlf.: 980 58 157
SCHÄFERHUND
BALDERGARD
Bjørn Tonheim
Hordnesveien 103, 5244 FANA
Tlf.: 55 13 02 21
RUSTØLS
Tom Stølen
tom_stolen@hotmail.com
Stativ 11, 5305 FLORVÅG
Tlf 924 77 788
VESTVARDEN
Karen Vetaas & Helge Aasmul
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

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

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
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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
TONE THORVALDSEN
BJARTE MÅRSTIG		
LISBET HAGEN		
JON GULBRANDSEN		
MATTIS MÅLBAKKEN
GERD DAHL			
TRYGVE SKODVIN		
WENCHE JENSEN		
INGUNN OLSEN		
RENATE MILICEVIC		
ANITA KVITFJELL		
NARVE NIELSEN		

5089 BERGEN
5252 SØREIDGREND
5145 FYLLINGSDALEN
5179 GODVIK
5057 BERGEN
5113 TERTNES
5039 BERGEN
5173 LODDEFJORD
5258 BLOMSTERDALEN
5178 LODDEFJORD
5142 FYLLINGSDALEN
5281 VALESTRANDFOSSEN

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

Trenger du råd og veiledning
hjelper vi deg gjerne.

Velg en Buddy butikk når du
skal handle til hunden din!
Buddy Arken
Åsane Storsenter
Tlf. 55 18 84 80

Buddy Askøy
Askøy Senter
Tlf. 55 01 65 79

Buddy Vestkanten
Vestkanten Senter
Tlf. 55 93 10 40

Vi gleder oss til vårturene: her Hilde Røssevold med Fie
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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

Adferdsspesialist

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

Kurs og privattimer
Man - lør: 10-20 (16)

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:
KOBBELET 2014
Redaktør:

Jon Wagtskjold

55 92 44 36 / 908 61 265

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

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

kr. 340,kr. 50,-

BSBKs driftskonto:
Brukshundgruppen:

9521 66 45740
9521 66 45627

Obs: Medlemskontingent kan kun betales ved tilsendt giro fra
Norsk Kennel Klub sin Medlemsservice, eller fra «Min side» på www.nkk.no
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SAN

Medlem
Familiemedlem

BSBKs bankforbindelse

LUPO ®

Medlemskontingent BSBK 2014

Forhandler av organisk hundefôr og
tilskuddsprodukter til hund og katt.

Registrer deg her!

RETURADRESSE:
BSBK
Postboks 6 Sandsli, 5861 Bergen
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  HUNDEPENSJONAT	
  

HUNDESKOLE	
  

TRENINGSHALL	
  

MEDLEMSKAP	
  I	
  FJELLANGER.	
  
Du	
  kan	
  tegne	
  deg	
  som	
  medlem	
  
og	
  få	
  en	
  rekke	
  fordeler:	
  

Hundeskole:	
  Reduserte	
  priser	
  
på	
  utvalgte	
  seminarer	
  og	
  kurs	
  
og	
  drop-‐in	
  treninger.	
  
	
  
Gratis	
  deltagelse	
  som	
  
observatør	
  på	
  enkelte	
  kurs	
  og	
  
seminarer.	
  	
  

Fjellangerhallen:	
  	
  Reduserte	
  
timepriser	
  -‐	
  5	
  medlemmer	
  kan	
  
trene	
  sammen	
  på	
  en	
  timepris.	
  

	
  

Pensjonat:	
  10%	
  på	
  opphold	
  
utenom	
  sesong.	
  Prioritert	
  
dersom	
  venteliste	
  for	
  opphold.	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Info/innmelding:	
  
Tlf:	
  56	
  30	
  02	
  79	
  
Epost:	
  silke@fjellanger.net	
  

	
  

www.fjellanger.net	
  	
  -‐	
  Tlf.	
  56	
  30	
  02	
  79/456	
  114	
  61	
  

