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BERGEN RACKETSENTER, BØNES 10. og 11. OKT. 2015.
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% av avgiften. BSBKs servicetelefon mellom kl. 19.00 - 22.00: 922 44 500.
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B S B K, Postboks 6 Sandsli, 5861 Bergen. Kontonummer: 9521 66 45740
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Kjære
medlemmer!
Som nyvalgt leder må jeg få
takke så mye for tilliten, og jeg
trer ydmykt inn i stillingen og
gleder meg til et spennende
verv.
Samtidig vil jeg takke Svein
Lothe Jr., som har vært
konstituert leder, for arbeidet,
og for at han fortsetter som
styremedlem i styret.
Jeg er fra Finnmark og har
flyttet litt rundt i Norge før jeg
for 11 år siden kom til Bergen.
Jeg startet med hund for 20 år
siden og falt for Bullmastiffen
i 2007. Jeg har gått mye på
utstilling, noe som har gitt meg
stor glede. For en tid tilbake,
ble jeg lokket til å prøve meg
som skriver. Det gav mersmak
og har ført meg rundt omkring
i landet for skriveroppdrag,
men mest av alt har det gitt
meg økt kunnskap om hundens
oppbygging og eksteriør. I den
senere tid har jeg fått øynene
opp for nok en rase, både i
type og størrelse. Den rasen
gleder jeg meg til å utforske
videre.
Klubbens årsmøte ble avholdt
10. mars. Referat fra årsmøtet
finner dere i bladet
Utstillingsgruppen har
arrangert skriverkurs i forkant
av NKK Bergen.

Klubben har, også i år, vært
teknisk arrangør av NKK
Bergen 11. – 12. april. Jeg
vil i den forbindelse takke
alle for utmerket utført jobb.
Tilbakemeldingene fra NKK
er at de er svært fornøyd med
klubbens arbeid.

triveligere for oss alle.

Vår aktive og engasjerte
brukshundgruppe, har i
vår gjennomført valpeog grunnkurs, samt
runderingskurs.

Husk båndtvangen.

25. – 26. april arrangerte
brukshundgruppen
bruksprøver (NBF).
Bronsemerkeprøven ble
arrangert i samarbeid med
Bergen Hundehall den 12.
mai. Bilder ligger på vår
Facebook-side.
På vår hjemmeside blir
aktivitetene fortløpende
oppdatert.
Håper mange vil finne veien
til kjekke aktiviteter med sin
4-beinte venn.
En liten påminnelse til oss
alle hundeeiere er at vi må
bli flinkere til å ta vårt ansvar,
rydde opp etter våre 4-beinte
og bruke søppelkasser til å
kaste posene i. Offentlige
rom uten hundemøkk er mye
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La oss alle ha et ansvarlig
hundehold, slik at vi
hundeeiere og våre 4-beinte
kan ha det fint i samfunnet,
og derav håp om å slippe flere
begrensninger.

Utstillingen vår på Bønes i år
er litt senere enn vanlig fordi
NKK Rogaland er forskjøvet
på grunn av EDS.
Utstillingen vil derfor av
stabelen den 10. – 11. oktober
og jeg håper selvfølgelig
på mange påmeldte.
Utstillingsannonsen finner du i
bladet og på vår hjemmeside.
Om noen har lyst til å hjelpe til
som skriver eller hjelper, er det
bare å melde seg til vår dyktige
utstillingsgruppe. Det vil bli
satt stor pris på hjelp.
Til slutt vil jeg ønske alle vår
medlemmer en virkelig god
sommer. Nyt denne deilige
årstiden som er i anmarsj.
Med beste hilsen
Lill Solberg
Leder

Dommere lørdag 10/10:
Gruppe 2: Alle. Boxer, bullmastiff,
dobermann, dvergschnauzere, engelsk
mastiff, grand danois, newfoundlandshund,
pyreneerhund, riesenschnauzer, rottweiler,
schnauzere, st. bernhardshund: Steve Hall
(GB) Dvergpinscher, landseer, leonberger:
Joyce Manton (IRL) Pincher: Laurent Picard
(CH). Affenpinscher, berner sennenhund,
bordeaux dogge, dansk-svensk gårdshund,
engelsk bulldog, hovawart, napoliansk
mastiff, pyreneisk mastiff, shar pei + øvrige:
Des Manton (IRL)
Gruppe 6: Alle unntatt harehunder.
Basset-rasene, dalmatiner, rhodesian
ridgeback + øvrige: Joyce Manton (IRL)
Gruppe 7: Bracco italiano, italiensk spinone,
stabyhoun + øvrige: Des Manton (IRL)
Gruppe 8: Alle. Chesapeake-, curly coated-,
flat-coated-, golden-, labrador-, ns duck
tolling, retriever: Svein Helgesen (N). Kooikerhund, lagotto romagnolo, portugisisk vannhund, spaniels, spansk vannhund, wachtelhund, + øvrige: Laurent Picard (CH)
Gruppe 10: Alle unntatt irsk ulvehund.
Øvrige: Des Manton (IRL)
Lydighet kl. I, II, III og Elite: Jan Odd-Geir
Sørmarken.

Gruppedommere:
Gr. 2: Steve Hall
Gr. 6/7: Joyce Manton.
Gr. 8:. Svein Helgesen
Gr. 10: Des Manton
Beste oppdrettergr: Laurent Picard
Beste avlsgruppe: Steve Hall
Beste veteran: Joyce Manton

Dommere søndag 11/10:
Gruppe 1: Alle unntatt border collie.
Australian shepherd, bearded collie, belgiske fårehunder, briard,
collie, old eng. sheepdog, welsh corgies: Steve Hall. Hvit
gjeterhund, puli, shetland sheepdog: Joyce Manton. Portugisisk
gjeterhund, pyreneisk gjeterhund, schipperke: Svein Helgesen.
Beauceron, bouvier des flandres, hollandsk gjeterhund + øvrige:
Des Manton.
Gruppe 3: Alle: Am. staffordshire, australsk, border, bull, engelsk
toy, manchester, miniatyr bull, staffordshire bull: Svein Helgesen.
Airedale, bedlington, brasiliansk, cairn, cesky,dandie dinmont, fox
glatthår, fox ruhår, irsk, irish glen of imaal, irish soft c wheaten,
jack russell, japansk, kerry blue, lakeland, norfolk, norwich, parson
russell, sealyham, silky, skotsk, skye, tysk jakt, welsh, west
highland white, yorkshire: Des Manton.
Gruppe 5: Alle unntatt: jagende spisshunder, finsk og norrbotten
spets. Alaskan malamute, jap. spisshund, samojed, siberian husky:
Steve Hall. Kleinspitz, mexikansk nakenhund, mittelspitz,
pomeranian, shiba, volpino italiano: Joyce Manton. Akita, american
akita, basenji, chow chow, eurasier, , faraohund, finsk lapphund,
grønlandshund, islandsk fårehund, keeshond, lapsk vallhund, norsk
buhund, norsk lundehund, podenco-rasene, svensk lapphund,
västgötaspets + øvrige: Svein Helgesen.
Gruppe 9: Alle. Cav. king charles spaniel, shih tzu: Steve Hall.
Pudler, tibetansk terrier: Joyce Manton. Russian toy terrier l/k:
Svein Helgesen. Boston terrier, fransk bulldog, king charles
spaniel, mops, pekingeser: Des Manton. Bichon frisé, bichon
havanais, bolognese, chihuahua l/k, chinese crested, cotton de
tulear, griffons, japanese chin, lhasa apso, løwchen, malteser,
papillon, phalene, petit brabancon, tibetansk spaniel, russian toy
terrier, tjekkisk rottehund + øvrige: Modwena Johnston (IRL)
Gruppedommere:
Gr. 1: Steve Hall. Gr. 3: Des Manton
Gr. 5: Svein Helgesen. Gr. 9: Modwena Johnston.
Beste avlssgr: Modwena Johnston Beste oppdrettergr: Steve Hall
Beste valp in show: Des Manton.
Beste veteran og BEST IN SHOW: Joyce Manton.

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

Collies, Dalmatiner, Retrievere, Spaniels og Terriere.
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I tidas fylde fikk Vige en søster. Det var ikke en
ulvehundsøster – der satte gemalen grensen. I
stedet falt valget på ”en liten lykkebringer fra
Tibet”, som det het i annonsene – med andre
ord en Lhasa Apso.

OM Å FÅ MINI
NÅR MAN HAR MAXI
Tekst og foto: Gro Mandt

Hun var eksotisk svartpelset
med
oppstoppernese
og
mørke mandeløyne under
panneluggen, og hun lød det
like eksotiske navnet Sa-Skya
– skjønt Saska til daglig. Når
hun hang halvsøvning over
matmors skulder, var hun myk
og varm som en pelskrage,
men i våken tilstand var
hun en kanonkule av fart og
fantestreker, full av spillopper
og godt humør, med et stabilt
og robust gemytt.
Det første valpen gjorde da
hun kom i huset, var å pile
inn under sofaen, der hun
i trygghet kunne titte ut på
den ruvende samboeren.
Nysgjerrig, men også noe
forbeholdent tvilrådig bøyde
Vige seg ned så langt hun
kunne, og snuste under sofaen:
”Hva er nå dette for slags kryp?
Kan jeg være sikker på at
det ikke er en katt matmor
har prakket på meg”? Etter
en stund måtte Vige likevel
innrømme at ”krypet” tross alt
tilhørte arten hund. Både lyd
og lukt og atferd overbeviste
henne om det. Men Vige var
seg meget bevisst at hun –
Ulvehunden og Menneskets
Jevnbyrdige - i rang stod
langt over denne krysningen
av skinnfell og sprettball.
Vige visste jo ikke da at også
Lhasa Apsoene hadde aner i
de høyere samfunnslag – som
voktere av Tibets templer.
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viftet innsmigrende med hele
kroppen, prøvde å slikke Viges
munnvik og ører, og ”ba pent”
med alle fire labbene på én
gang. Vige sukket resignert og
fant seg i det meste.

Vige var ikke riktig sikker på For Saska var Viges store
kropp et helt landskap med
hvordan hun skulle forholde
bakketopper og dalsøkk som
seg til det småvokste nye
flokkmedlemmet. Men Saska måtte utforskes. Hun kravlet
tok saken i egen pote og rundt og over henne, og
adopterte ulvehunden som endte til slutt sammenrullet
reservemamma fra første som en liten lodden ball tett
stund. Dette fikk vi bekreftet inntil Viges mage. Det varte
alt et par dager etter at valpen ikke lenge før nurket fant ut
var kommet. Bikkjene skulle at ulvehundens lange hale var
ha sin første ”alene-hjemme” et velegnet leketøy beregnet
kveld, og for sikkerhet skyld – mente hun - spesielt på
plasserte vi bikkjene i hvert henne. Hun beit seg faste i
sitt rom med solid (trodde Viges hale og prøvde å dra
vi!) stengsel mellom. Men ”byttet” til seg. Tålmodig lot
da vi kom hjem, viste det seg Vige den lille herje med seg,
at tibetaneren hadde forsert men etter en stund sukket
stengselet og lå og sov godt hun tungt og så på oss med
og lunt i armkroken til Vige. bedende, brune øyne: ”Er
Selv om ulvehunden var stor det ikke nok snart”? Når hun
og annerledes skapt, ga hun syntes valpens tilnærmelser
ble for geskjeftige, reiste hun
behagelige assosiasjoner til det
tidlige valpestadiet da Sakas seg og ruslet avgårde med
egen mamma var tilværelsens Saska på slep, eller hun ristet
trygge
midtpunkt
som seg og løftet halen så høyt at
sørget for å tilfredsstille både ugagnskråka tumlet over ende,
og så trakk hun seg tilbake til
materielle og åndelige behov.
sofaen sin.
Det tok ikke lang tid før
”maxi’en og ”mini’en levde i ”MIN mat” og ”DIN mat”
fredelig og stadig mer kjærlig kunne jo blitt et ømtålelig
sameksistens. Nøkkelen til det tema. Vige, som var et matvrak
gode forholdet som utviklet av rang, syntes egentlig ikke at
seg mellom dem, var nok ”krypet” behøvde noe å spise.
at Apsoen lot ulvehunden Men Saska var en fremmelig
tro at hun var sjefen: hun liten dame, og hun var snar til
underkastet seg samtidig å inspisere Viges matfat. Et par
som hun holdt på sine ganger satte Vige i til henne
rettigheter. Tillitsfull og med når hun ble for nærgående, og
ustoppelig utholdenhet gikk det respekterte valpen. Etter
Saska inn for å innynde seg hvert sto de fredelig sammen
hos den store damen. Hun og spiste fra hver sin skål.
-7-

Når de var ferdige, sjekket
de hverandres skåler. Et lite
problem var at Vige slukte
maten og alltid var først ferdig,
mens Saska ga seg god tid.
Så der sto ulvehunden med
lutende hode og sørgmodige
”jeg-er-så-sulten” øyne, og
ventet forhåpningsfullt på
at nurket skulle bli ferdig og
kanskje levne noen smuler.

intenst opptatt av å gjemme
byttet. Hun prøvde kroken bak
blomsterpotta, under sofaen,
bak gummistøvlene i gangen,
og endte med å deponere det
under matmors dyne.
Valpen var en robust og livlig
liten krabat som frydet seg når
hun fikk sprette og springe i
skog og lyngmark, og hun fòr
som en hvirvelvind etter den
langbeinte ulvehundsøsteren.
Kondisen hennes var det
ingenting å si på, og hun hadde
ingen problemer med å holde
følge på våre daglige lufteturer,
uansett hvor lange de var. Men
da sommerferien nærmet seg,
og vi –vår vane tro – tok sikte
på lange turer i fjellheimen,
stod vi overfor en utfordring.
Valpens utholdenhet
til
tross, ville vi ikke belaste
den lille valpekroppen med
timelange vandringer i ulendt
høyfjellsterreng, og selv en
minivalp kan bli tung å bære
på armen i lengden.

Godbiter ble selvsagt likelig
fordelt. Men Saska var
mange hakk raskere – og
trolig smartere – enn Vige,
og rett ofte hendte det at en
liten svart rakker snappet
godsaken fra Vige før hun
skjønte hva som foregikk. Som
lørdagskos fikk damene hvert
sitt oksehudbein. Vige gnaget
velbehagelig på sitt, mens
Saska knapt snuste på sitt. I
stedet sirklet hun rundt Vige,
småskjente og voktet på henne.
Med sine kraftige kjever hadde
Vige snart delt beinet i to, og
mens hun konsentrert tygget
i veg på den ene halvdelen,
erobret Saska den andre. Vige ”Putt henne i ryggsekken”
ante ikke hva som hadde foreslo en kollega som også
skjedd, trodde vel hun hadde var mini-eier, og vi så prøvde.
spist alt. Men Saska var resten Men den lille damen likte
av kvelden – og halve natta – dårlig å dingle bakpå matmors
rygg, og hun
gjorde
sitt
beste for å
krabbe
ut
av
sekken,
med fare for
å ramle ned.
Matmor la
hodet i bløt
og tenkte at
forskjellen
på
hundebabyer
og
menneske-8-

babyer kanskje ikke er så stor,
så kanskje det ville hjelpe med
kroppskontakt? Vi fant fram
til en liten lett sekk som viste
seg å være akkurat stor nok til
å romme fire måneder Lhasa
Apso. Med valpen i sekken
og sekken på magen i stedet
for på ryggen, la matmor
og gemalen og ulvehunden
ut på fjelltur. Nå slo damen
seg til ro, trygt og lunt mot
matmors bryst, med matmors
hender til trøst og støtte, og
med matmors stemme som
småpratet godord rett over
hodet hennes. Nyfikent kikket
hun fram under panneluggen,
tilfreds med å overskue den
store, nye fjellverdenen fra et
høyere ”ståsted” enn vanlig.
Når terrenget flatet ut og tørre
lyngrabber avløste vierkratt
og myr, fikk hun slippe ut
av sekken, og hun tumlet
frydefullt over bergsva og
myke mosetuer.
At Saska fant seg til rette på
Norges tak, var det ingen tvil
om. Men så kommer jo anene
hennes fra ”Verdens tak”, der
de små langhårete hundene
var skattede følgesvenner for
fjellfolket i Tibet.
Når vi merket at valpens
tempo avtok, ble hun stappet i
sekken igjen, og selv om hun
ikke sovnet i den stillingen, var
det tydelig at hun var fornøyd
og avslappet. Så det kan bli
mange fjellturer selv om man
er valpe-eier, eller rettere: fordi
man er minivalp-eier. For jeg
innrømmer at sekke-metoden
aldri ville fungert med en
ulvehund-valp.
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Brukshundgruppen
Tekst og bilder fra gruppeaktivitetene: Tone Hagerup

Vi nærmer oss sommer, selv om værgudene ikke helt har skjønt det! Vinterog vårhalvåret har vært en aktiv periode med kurs, prøver og treninger.
LP-treningene på Stend har gått som vanlig
på onsdager. I tillegg til en onsdagstrening i
Fjellangerhallen, leide vi Bergen Hundehall i
Fyllingsdalen i 2 timer 3 mandager før påske
for å gi medlemmene et innendørstilbud.
Som alle har registrert, har dette året vært
preget av mye ruskevær og selv om vi alle
liker å være ute med hundene, kan det innimelom være ok å trene inne når det stormer
som verst :)

er mer sliten og fornøyd etter turen.
I april ble årets NBF-prøve i spor og rundering gjennomført. Alf Skaar var dommer
begge dager. Takk til alle som bidro til
gjennomføringen. Slike prøver krever mange
hjelpere. «Nina» lagde noen utfordringer til
oss da vi skulle forberede sporene,men vi
kom i mål til slutt.

Apropos storm: Uværet Nina ødela
runderingsløypen i Hordnesskogen. Det lå
trær på kryss og tvers overalt! Skogen er nå
ryddet,men vi vet ikke når det er mulig å
trene der igjen. Foreløpig har vi hatt tirsdags
treninger på Kokstad.
Valpe- og grunnkurs og bronsemerkekurs er
gjennomført. I tillegg har det vært helgekurs i rundering i mars og et sporkurs som
avsluttes nå siste helg i mai. Stor takk til våre
instruktører. Det har vært stor interesse for
våre brukskurs, det var dessverre noen som
ikke fikk plass denne gang, men vi håper å
se dere neste gang vi arrangerer kurs. Følg
med på hjemmesiden og vær tidlig ute med
påmelding!

I mai hadde vi Bronsemerkeprøve,også
denne gang i samarbeid med Bergen Hunde
hall, stor deltagelse og mange som bestod
prøven.
3.juni var det tid for vårens LP-prøve som
også er klubbmesterskap. I år som i fjor var
det stor deltagelse, hele 22 påmeldte! Det er
max av hva vi kan ta på et kveldsstevne.
Til slutt må Sporcup nevnes, et nytt spennende tiltak som Helga og Gerd har tatt initiativ
til. Denne går over vår og høst og vil bli mere
omtalt i Kobbelet til høsten. Se ellers vår
Facebook-side.

På oppfordring fra deltagere på runderings
kurset, har vi satt opp et kurs i feltsøk siste
helg i mai. Vi håper det kan bli flere slike
kurs. Feltsøk er en fin øvelse alle kan bruke
for å aktivisere hundene sine, i hagen eller på
tur i skogen. Hundene liker å bruke nesen sin
og om den kan jobbe sammen med deg får
dere begge variasjon på den vanlige runden.
Bonusen er at du får med deg en hund som

Brukshundgruppen ønsker alle velkommen
til sommeravslutning for LP-treningen på
Stend onsdag 24.juni med grilling og moro
på banen :)
Vi ønsker ellers alle en god sommer med
mange fine aktiviteter med hundene.
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Med hilsen fra Brukshundgruppen
v/ Tone Hagerup

KURSPLAN HØST 2015
KURSPLAN HØST 2015

KURS

INSTRUKTØR

DATO

STED

Valpekurs

Grethe Olsen

Mandager, start
24.august

Sandsli (kan bli
endret)

Runderingskurs

Marit Jæger

4.-6.september

Bergensområdet

Grunnkurs

ikke bestemt

start ca. uke 40

Sandsli (kan bli
endret)

Brukslydighet

Ellinor Antonsen

16.-18.oktober

Bergen Hundehall

Belønning/
apportering

Ikke bestemt

Ikke bestemt

ikke bestemt

TRENINGSTIDER
HØST 2015
TRENINGSTIDER HØST 2015
Følg med på facebook for oppstart og endringer
TRENING

STED

TID

Bruks

Hordnes/Kokstad

Tirsdager kl.17:30(18:00)

Lydighet

Ridebanen på Stend

Onsdager kl.19:00

- 15 -

Runderingskurs 13.-15. mars
Tekst og bilde: Grethe Olsen

Alltid litt «spennende» med
kurs såpass tidlig på året
med tanke på været, men vi
kunne ikke fått bedre vær å
ha kurs i, strålende solskinn
og fin temperatur for både
to- og firbeinte. Erfaringen
på deltakere var spredt
både på de på to bein og
fire bein. Det var med en
australsk kelpie, blanding
av puddel og ??, rottweiler,
to flatcoated retrivere og
en («jakt») labrador. En fin
blanding av raser klar til
gøy i skogen.
Den første gangen lar jeg
alle deltakerne være med
for å se alle hundene. Dette
for at alle skal få bli litt
kjent med hundene, vis
versa og ikke minst se litt
på hvordan hver enkelt
hund oppfører seg. Jeg tar
da en og en hund (de andre
blir værende i bilen) og
lar de komme løs bort til
gruppen, og vi observerer
hvordan hunden oppfører
seg og hilser/ikke hilser på
oss. Så ser vi på interessen
for leken og evt. interesse
for godbiter. Man lærer
mye av dette og ikke minst
får en forståelse av hvordan

vi skal oppføre oss over for
akkurat den hunden for å få
en best mulig start i løypen.
Det er utroligt artig å se
forskjell på hundene når de
kommer inn i løypen andre
gang. Forventingen til at
det skal skje noe positivt er
nå tilstede, og gruppen er
blitt til kjekke mennesker.
Å skape god relasjon til
hunden gjennom lek eller
godbiter med figuranene
i første fase er viktig. Her
spiller deltakerne en stor
rolle, og å være figurant
er faktisk en gave og ikke
minst en meget viktig jobb!
Hundene er forskjellig
både i oppførsel og lynne
og dermed blir det litt
småforskjeller for å få de til
å løpe ut å finne personen
som hadde «gjemt» seg.
Felles for alle hundene
var at i løpet av kurset så
begynte hundene å skjønne
litt hva de skulle og vokste
på oppgaven. Dessverre
så var en av deltakerne
forhindret fra å være med
dag to, men spesielt på
denne hunden så vi hvor
den vokste fra økt en til

økt to. Første gang var den
nølende med å løpe ut til
figuranten, men gang to føk
den av gårde så snart «mor»
ga signalet. Kjempefint.
Du vet det er riktig når
hunden vil mer og synes
det er topp å komme fram
til løypen der «det gøye»
skjer. Ved å prøve å trykke
på de riktige knappene
for hvert individ og ha
tålmodighet så kan man få
ut den hundens potensiale.
Rundering er en sosial
øvelse for oss på to bein og
en super aktivitetsøvelse
for hunden der den får løpe
og bruke hodet samtidig.
Ønsker man å komme
videre og konkurrere er det
ikke å komme fra at man
må ha tid, tålmodighet
og noen gode hjelpere
for å få ting satt i system,
men rundering er også en
kjempefin aktivitetsøvelse
som man kan ta med hele
familien med på.
Ønsker kursdeltakerne
lykke til videre med
treningen! Husk
brukstrening tirsdager.

Det kommer sannsynligvis nytt kurs til høsten (første mann til mølla).
Ta kontakt med bruksgruppen.
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Rottweiler Ziggy godt fornøyd etter å ha søkt i skogen
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BRONSEMERKEPRØVE
12. MAI 2015
i Bergen Hundehall

Bronsemerkeprøven denne våren
ble arrangert i samarbeid med
Bergen Hundehall. Det var god
påmelding,hele 10 ekvipasjer
stilte. Både Bergen Hundehall og
BSBK har hatt bronsemerkekurs
og noen hadde gjennomført det i
forkant av prøven.
Det var høyt nivå på deltagerne
denne gang, hele 7 bestod
prøven. For andre ble det
stang ut, men de kommer nok
sterkere tilbake, det var mange
fine øvelser. Vi regner med å se
flere av dere i lydighetsringen
etterhvert.

Deltagere med dommer Marit Jæger

Takk til Marit Jæger som var
dommer og som gjorde prøven
til en positiv opplevelse for alle
deltagerne.
Bestått prøve:
• Gjertrud Hansen m/Hasina,
• Marianne Enger m/Rusken,
• Ida Marie Solbrekke m/Iver,
• Marte Bogstad m/Midas,
• Linn Solsvik m/Dina,
• Sissel Ruste m/Zera
• og Simen Sandvik m/Luna
BSBK Gratulerer!
Takk for godt samarbeid med
Bergen Hundehall!
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Gjertrud og Hasina er stolte
over bestått
bronesmerkeprøven

- 19 -

NBF-PRØVER 25. og 26. april 2015
Resultater

NBF - PRØVER 25. OG 26. APRIL 2015
Resultater
SPOR Kl.D

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.

HUND

RASE

KLUBB

SUM

Godkjent

Opprykk
X

Vargfjellets
Pherro

Schæfer

Voss HK

582

X

Vangteigens
Eloke

Schæfer

Sunnmøre
HK

528

X

SPOR Kl.B
HUND

RASE

KLUBB

SUM

Godkjent

Iliadens
Eresos

Labrador
Retriever

BSBK

473,5

X

Anjolis
DeTiko

Schæfer

BSBK

392

X

Opprykk

RUNDERING Kl.D

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

HUND

RASE

- 20 -

SUM

Godkjent

Opprykk
X

Vangteigens
Eloke

Schæfer

Sunnmøre
HK

587,5

X

Vargfjellets
Pherro

Schæfer

Voss HK

437,5

X

RUNDERING Kl.C

post@animaltherapy.no
Les mer om våre tjenester her: www.animaltherapy.no

KLUBB

HUND

RASE

KLUBB

SUM

Godkjent

Opprykk
X

Iliadens
Eresos

Labrador
Retriever

BSBK

579

X

Lindjaxz
Hera

Belgisk
fårehund

NBFKl

554

X

Lex av
Midälvaland

Schæfer

Norsk Sch.
Kl.

460,5

X

AquatassAgrippi
na Di san Luca

Portugisisk
Vannhund

Voss HK

264
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Sporprøven
Den 25. april avholdt klubben NBF-prøve
i spor. Spor, felt og kryp ble gjennomført
i Hordnesskogen, mens lydigheten ble
avholdt på schæferhundklubbens bane på
Grimseid.

Til slutt skulle klasse D ekvipasjene
gjennomføre sine felt. Begge ekvipasjene
fikk godkjent. Så var det tid for å forflytte
seg til lydighetsbanen på Grimseid.
Til tross for litt rufsete vær kom alle
ekvipasjene seg vel igjennom lydigheten
også. Sluttresultatel ble godkjent for alle
ekvipasjene. I tillegg fikk en av klasse D
ekvipasjene opprykk til klasse C.

I klasse D skal sporet ligge i ca 30 min,
være ca 300 m lagt og det skal være 4
gjenstander. I klasse B skal sporet ligge i ca
90 min, være ca 1200 m og det skal være
8 gjenstander. I tillegg skal det foretas et
sporoppsøk i klasse B.

Siv Jøssang Shields med Vang
teigens Pherro. Vinner klasse D
Spor med opprykk til C

Det møtte 2 ekvipasjer i klasse D, og 2
ekvipasjer i klasse B. En av ekvipasjene i
klasse D kom langveisfra (Ørsta) mens
den andre var fra Voss. I klasse B er begge
ekvipasjene medlemmer av klubben.
Dommer var Alf Skaar.
Dagen startet med feltet for klasse B.
Feltet var på marken mellom gården
og Skinfloren. Det viste seg at dette
feltet var en liten utfordring for begge
hundene denne dagen, men en hund
oppnådde godkjent karakter. Så var det
tid for sporoppsøk og å gå selve sporet.
Både sporoppsøkene og sporene ble vel
gjennomført av begge ekvipasjene. Mens
klasse B ekvipasjene gikk sine spor var
det tid for klasse D sporene. Her ble også
sporene vel gjennomførte.

Dommer var Alf Skaar

En av lydighetsøvlsene i klasse B er kryp.
Her skal hunden krype 8 meter, med holdt
midtveis. Siden denne øvelsen skal foregå
på gress ble den gjennomført i nærheten av
der feltet for klasse B hadde vært.
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Tone Hagerup med Iliadens Eresos,
Vinner spor klasse B, vinner Rundering
klasse C med opprykk til B

- 23 -

Runderingsprøven

Runderingsprøven 26.april hadde totalt 6
deltagere. 2 i klasse D og 4 i klasse C. Rundering, felt og kryp foregikk på Kokstad, lydigheten på Schæferhundklubbens bane på
Grimseid. Været var litt bedre denne søndagen, og vi kunne glede oss over mange
strålende enkeltøvelser.

Det var flere toppkarakterer i rundering og
felt! Det ble godkjent sum på de fleste og ett
opprykk i hver klasse.

Deltagere og dommer Alf Skaar klare for rundering klasse D og C.

Helga gjør stor innsats som skriver!

Deltagere Rundering klasse B med dommer Alf Skaar
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Vibecke Carlsson med Vangteigens Eloke. Vinner av
Rundering klasse D og opprykk til C.
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Kveldsstevne i lydighet 3.juni 2015

Onsdag 3.juni var kvelden
for vårens offisielle lydighetsstevne 2015. Det var
stor påmelding med maksimum av hva vi klarer med
en ring på en kveld. Totalt
22 påmeldte hvorav 12
tilsammen i klasse 3 og elite
gjorde at klokken ble 23:00
før vi pakket sammen. Men
det er gledelig at det er stor
interesse for lydighetssporten! Vi var alle spente på

været etter høljregn tirsdag.
Men under over alle undre:
Det ble en kjølig kveld,men
værgudene var med oss og
bortsett fra noen drypp var
det oppholdsvær! Vi fikk
se mange fine prestasjoner
i ringen og mange forskjellige raser var representert.
Moro å se raser som Silky
terrier og Kleiner Münsterländer i ringen!

Dommer var Ann C
 hristin
Sjøtun som sammen
ringsekretær Hilde
Røssevold jobbet raskt
og effektivt. Stor takk til
dere! Takk også til skriver
Helga Buvik og medhjelper
Lille Wagtskjold som hadde
kontroll på tall og premier!

Resultatliste, LP-stevne 3.juni 2015
Klasse	
  	
   Hundefører
Klasse	
  1 Sissel	
  Ruste
Katrine	
  Bjønnes	
  Larsen
Yvonne	
  Endresen
Lisa	
  Linn	
  Lorentzen

Hund
Zera
Popsi
Sunny
Vips

Golden	
  retriever
Silky	
  terrier
Springer	
  spaniel
Stor	
  puddel

Klasse	
  2 Birgitte	
  Vestrheim	
  Hornæs
Anne	
  Gramstad
Monica	
  Nyland
Erika	
  von	
  Geijerstam

Black	
  Amy
Chicka
Udo
Penny

Svart	
  schæfer
Flatcoated	
  retriever	
  
Blandis
Schæfer

164,0
125,5
121,5
107,5

Klasse	
  3 Ingrid	
  Aasgard
Hilde	
  Finsås
Elise	
  Midttun
Vibeke	
  G.	
  Kildal
Marie	
  Hesjedal
Line	
  Gaska

Tahlly
Jax
Baronen
Storm
Flax
Fibi

Groenedael
Labrador
Golden	
  retriever
Flatcoated	
  retriever	
  
Springer	
  spaniel
Lagotto

241,5
235,5
215,0
183,0
168,5
125,0

Elite

Blink
Flint
Malin
Frisco
Chana

Kleiner	
  munsterlænder	
  
Border	
  collie	
  
Tervuenen
Border	
  collie
Malenois	
  

226,0
218,0
213,0
195,0
165,5

Astrid	
  Weider	
  Ellefsen
Marie	
  Hesjedal
Roger	
  Igelkjøn
Tony	
  Rakner
Aud	
  Flemsæter

Stor takk til Dyreklinikken
Bergen Vest som stilte med
premier til prøven.

BSBK gratulerer vinnerne:
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

1:
2:
3:
E:

Sissel Ruste med Zera (Golden retriever) 175 poeng
Birgitte Vestrheim Hornæs med Black Amy (Svart schæfer) 164 poeng
Ingrid Aasgard med Tahlly ( Groendael) 241,5 poeng
Astrid Weider Ellefsen med Blink ( Kleiner Münsterländer) 226 poeng

Stevnet var også Klubbmesterskap. Kriteriet for å bli klubbmester er medlemsskap og
minimum 2.premie. I år ble det kåret 2 klubbmestere:
Klasse 1: Yvonne Endresen med Sunny (springer spaniel) 156,5 poeng
Klasse 3: Hilde Finsås med Jax (Labrador retriever) 235,5 poeng
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Klubbmester klasse 1:
Yvonne Endresen med Sunny

Klubbmester klasse 3:
Hilde Finsås med Jax
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Poeng
175,0
158,5
156,5
151,5

Klassevinnerne på lydighetsstevnet 3.juni 2015

Dommer
Ann Christin Sjøtun
(t.v) og ringsekretær
Hilde Røssevold i
arbeid

Vinner klasse 1: Sissel Ruste med Zera

Vinner klasse 2:
Birgitte Vestrheim Hornæs med Black Amy

Amy og Birgitte

Vinner klasse 3:
Ingrid Aasgard med Tahlly

Vinner elite:
Astrid Weider Ellefsen med Blink
Travelt i sekretariatet
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Oppdretterguide
Denne spalten kan være til nytte for både
oppdrettere og lesere som funderer på å
skaffe seg en ny rase.
Spalten er kun for BSBK-medlemmer, og vi
håper at flere kennelnavn vil komme på listen
i neste nummer av Kobbelet.
Vil du være med, send informasjon om rase,
kennelnavn, navn på oppdretter, e-mail,
adresse og telefonnummer til:
KOBBELET - BSBK
Boks 6 Sandsli, 5861 BERGEN,
ePost: kobbelet@bsbk.no
BEAGLE
BANDWAGON
Lille Wagtskjold
lille@bandwagonbeagles.net
Midtunvegen 1 D, 5224 NESTTUN
Tlf.: 909 74 408

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

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

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

RETTVEST
Venke Eggøy
info@kennelrettvest.com
Mustadveien 21, 5363 ÅGOTNES
Tlf.: 472 95 980
WEST MEADOW
Olav Henrik Vik
olavvik@broadpark.no
Skipanesv 138, 5259 HJELLESTAD
TLF.: 55 99 09 46
BERNER SENNENHUND
EMMA TUNET
Linda og Jan Kåre Rongved Brunsvik
lrongved@yahoo.no
Øvre Mjelde, Kalvtræet, 5286 Haus
TLF.: 97754543
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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
BULLMASTIFF
RAINBULL
Lill og Malvin Solberg
malvinsolberg@gmail.com
Grimseiddaalen 90, 5239 RÅDAL
Tlf: 902 05 374
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CAIRN TERRIER
JAKRILO
Janet K. Longberg
janet@jakrilo.com
Haukelandsveien 48, 5096 BERGEN
Tlf.: 472 94 433

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

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

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

COLLIE LANGHÅRET
MIDTUNSTIEN
Helga og Bjørn Dahle
Midtunbrekka 18 A, 5224 NESTTUN
Tlf.: 55 10 25 51
VARIO
Marianne Kalvenes
m.kalvenes@sencewave.com
Tunesveien 126, 5264 GARNES
Tlf.: 55 24 21 62
VESTTUN
Turid og Torbjørn Hitland
torb-hi@online.no
Espelandsveien 178
5258 BLOMSTERDALEN
Tlf.: 55 22 71 79
DACHSHUND LANGHÅR
PETLAN
Connie Petterson
connie.e.petterson@gmail.com
Foldnesvegen 220, 5353 STRAUME
Tlf.: 56 32 36 02

FRANSK BULLDOG
BOULE ADORÉE
Cecilie Schleer
cecilie.schleer@hjemme.no
Nesttunbrekka 66, 5221 NESTTUN
Tlf.: 55 91 36 55
GOLDEN RETRIEVER
SEKRET-GARDEN
Laila Bratland
secret-g@online.no
Postboks 247 Nesttun, 5853 BERGEN
Tlf.: 913 07 070
GRAND DANOIS
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

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

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

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

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

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

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

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

IRSK SETTER
Lina Gaudutiene
lgaudute@gmail.com
Løtveitneset 8
5151 STRAUMSGREND
Tlf: 998 84 421
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IRSK ULVEHUND
BALLYGRAN
Anne Mette Mikkelsen
wolfhound@ballygran.com
Mons Slettens veg 21
5265 YTRE ARNA
Tlf.: 920 22 386
		
KAUKASISK OVCHARKA
KEMOKA-K9
Kent Mohan Kathiravelu
Plutti69@hotmail.com
Hardangerveien 490, 5268 ESPELAND
Tlf.: 943 61 448
LABRADOR RETRIEVER
CIBORIA
Ina Bilberg og Freddy Bjørndal
As-iren@online.no
Kirkeveien 17
5072 BERGEN
Tlf: 55 28 49 18 / 413 20 893
GULLSTEINEN
Elin Dahl
elin@gullsteinen.net
Rekdalsveien 47
5151 STRAUMSGREND
Tlf.: 55 12 12 53
SURPRISING’S
Eva W Mjelde og Anne Mjelde Myhr
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
NEWFOUNDLANDSHUND
FERRYLAND
Irene og Jonny Donné
irene@ferryland.no
Hamreveien 65, 5229 KALANDSEIDET
Tlf.: 55 12 66 99

NOVA SCOTIA D. T. RETRIEVER
LILLEHUSET
Åseline og Liv Margrethe Hudson
lillehuset@gmail.com
Øvre Kråkenes 91, 5152 BØNES
Tlf.: 990 05 646
TOLLERJENTENE’S
Karen-Anne Stordalen
karen@havheksen.no
Katlavika 15, 5177 BJORØYHAMN
Tlf.: 915 91 119
OLD ENGLISH SHEEPDOG
AN KA WO
Anne Kari og Terje Wold
ankawo@gmail.com
Grimseidveien 484, 5259 HJELLESTAD
Tlf.: 55 99 16 91
POMERANIAN
VESTVARDEN
Karen Vetaas & Helge Aasmul
kennel@vestvarden.com
Storevarden 58, 5350 BRATTHOLMEN
Tlf.: 56 33 13 95
PORTUGISISK VANNHUND
AQUA DE ZELANTE
Britt Elin Salt
b.salt@online.no
Bergveien 29, 5152 BØNES
Tlf: 481 18 845
RIESENSCHNAUZER
LA-POT-ARJA
Wenche Berntsen
kjebe4@online.no
Mabbursvegen 13, 5353 STRAUME
Tlf.: 56 33 00 41
SANKT BERNHARDSHUND
SAINT WEST
Katarina Elin Helland Andersen
katta_anne@hotmail.com
Gamle Skulevegen 110,
5310 HAUGLANDSHELLA
Tlf.: 980 58 157

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

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

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

RUSTØLS
Tom Stølen
tom_stolen@hotmail.com
Stativ 11, 5305 FLORVÅG
Tlf 924 77 788
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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
SEALYHAM TERRIER
SEALY WEST
Vivi Waag
vivi@sealywest.net
Postboks 6 Sandsli, 5861 BERGEN
Tlf.: 986 39 600
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

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

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

Valpekurs • Unghundkurs • Privattimer

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

Konsentrasjon på LP-banen:
Katrine Bjønnes Larsen med
Silky terrier Popsi
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Nye medlemmer
ANNE MAY HAUGSVÆR

5252 SØREIDGREND

MONICA AMUNDSEN

5252 SØREIDGREND

BJØRNAR MYHRE

5173 LODDEFJORD

SYNNEVE FJELLDAL

5119 ULSET

CHRISTIAN LAASTAD

5226 NESTTUN

KAREN-ANNE STORDALEN

5177 BJORØYHAMN

SVERRE BJORTVEIT

5055 BERGEN

MARGOT HEGGELAND

5212 SØFTELAND

LIV MARIT GJØEN

5268 HAUKELAND

EIRIN STANGELAND

5033 BERGEN

HILDE STRAND

5038 BERGEN

FRODE NILSEN

5115 ULSET

MØYFRID HØNSI

5221 NESTTUN

HILDE FINSÅS

5229 KALANDSEIDET

LENE BRANDAL

5267 ESPELAND

NATALIE STENFELDT

5015 BERGEN

TERJE ROSSELAND

5610 ØYSTESE

BEATE SANDAL

5011 BERGEN

SILJE MIDTSÆTER

5237 RÅDAL

ERIKA AF GEIJERSTAM

5200 OS

LISE TORSVIK SOLEM

5184 OLSVIK

MARITA TØRSET

5268 HAUKELAND

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

Trenger du råd og veiledning
hjelper vi deg gjerne.

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

Buddy Askøy
Askøy Senter
Tlf. 55 01 65 79

Buddy Vestkanten
Vestkanten Senter
Tlf. 55 93 10 40

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

www.buddy.no

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

HOVEDSTYRET 2015

Fast tel. / Mobil tel.

Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:

Lill Betty Solberg.
Arne Johan Aastvedt
Edgar Waag
Knut Alme

900 52 960
55 18 10 24 / 452 42 383
55 22 92 00 / 922 44 500
56 14 58 20 / 970 44 438

Repr. Utstillingsgruppen:
Repr. Brukshundgruppen:

Vivi Waag
Tone Hagerup

55 22 92 00 / 986 39 600
906 79 735

Adferdsspesialist

BRUKSHUNDGRUPPEN 2015
Gruppeleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Tone Hagerup
Helga Buvik
Dorothea H. Halvorsen
Gjertrud Hansen
Anette Metland

906 79 735
918 23 313
934 96 811
911 47 427
922 10 934

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

Connie Petterson
Liv M. Aastvedt
Olav Henrik Vik

900 77 065
55 18 10 24 /995 65 072
55 99 09 46 / 913 49 086

Vigdis Johannessen (leder)
Ann Christin Sjøtun
Linda Vabø
Elen Øye

484 90 236
922 64 523
55 29 99 33 / 908 39 141
55 29 34 64 / 911 73 235

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

UTSTILLINGSGRUPPEN 2015
Gruppeleder:
Møtesekretær:
Dommeransvarlig:
Medlem:
Medlem:
REVISJON 2016
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
VALGKOMITÉ 2016

KOBBELET 2015
Jon Wagtskjold

Medlemskontingent BSBK 2015
Medlem
Familiemedlem

kr. 340,kr. 50,-

908 61 265

Tlf. 994 88 022
post@hundeparadiset.no
www.hundeparadiset.no

BSBKs bankforbindelse
BSBKs driftskonto:
Brukshundgruppen:

9521 66 45740
9521 66 45627

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

- 38 -

SAN

Redaktør:

Lill-Ann Morgan

LUPO ®

Medlem:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Forhandler av organisk hundefôr og
tilskuddsprodukter til hund og katt.

Registrer deg her!

RETURADRESSE:
BSBK
Postboks 6 Sandsli, 5861 Bergen

	
  

Fjellanger	
  Hundeskole	
  &	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Hundepensjonat	
  AS	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  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	
  

