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KOBBELET 

er BSBKs medlemsblad 

Bladet sendes ut til medlemmene i 
BSBK 4 ganger i året. 

Redaktøren mottar gjerne stoff for 
publisering i bladet. Mottatt stoff 
publiseres i samsvar med tidsfristene 
for levering til redaksjonen. Innlegg og 
artikler kan leveres som PC-filer eller 
på papir-format. 

PC-filer bør være i RTF eller Word- 
format. Papirformatet må være A4 og 
sendes ubrettet til redaksjonen. Benytt 

gjerne skrifttypen Times New Roman 

– 12 pkt i artikkelen. Digitalbilder må 
leveres i høy oppløsning (min 200 dpi). 
Send oss bildene i stor størrelse. 

Stoff kan sendes som eMail-vedlegg til 
redaktøren på adressen 

kobbelet@bsbk.org 

eller på diskett eller papirformat til 
redaksjonens adresse hos hos klubben: 

BSBK Kobbelet, Boks 6 Sandsli, 

5861 Bergen 

 
Neste nummer sendes ut 

ca 18. september 2005 

 
Frist for innlevering av stoff 

er 1. september 2005 til redaktøren 

 

 

Av innholdet 
Lederen har ordet 
Stop press.. 
Med en dommers øyne 
Februarvær 
Bruksgruppen informerer 

Redaktørens hjørne 

 
Så var andre utgave i 2005 klar for 

utsending! 

Takket være at mange har sendt meg 
stoff, kan klubben fortsette med å gi ut 
et fyldig medlemsblad. Stor takk til alle 
bidragsyterne også denne gangen - det 
er deres fortjeneste! 

I dette nummeret tar Gro Mandt oss 
med på en vandring i Museumshagen i 
februar og Christen Lang fortsetter med 
sine artikler om utstillingsmiljøet – 
foruten dommerbetraktninger denne 
gangen med en reiseskildring fra et 
dommeroppdrag i Frankrike. 

Vi presenterer to hunderaser i dette 
nummeret. Monica Røssland beskriver 

Dansk/svensk Gårdshund, mens Hilde 
Gullaksen presenterer West Highland 
White Terrier. Karin Oldervik fortsetter 
sin lille serie med hverdagstips, mens 
Grethe Olsen tar seg av Bruksgruppens 
aktiviteter. I tillegg finer du de vanlige 
klubbspaltene bakerst i bladet. 

Fortsett å send meg innlegg: artikler, 
med eller uten bilder mottas med takk! 

God sommer til dere alle! 

Red. 

Forsidebilde denne gangen er hentet fra NBF- 

prøven på Kokstad i begynnelsen av mai. Det er 
tatt av Lille Wagtskjold og fikk umiddelbart 

tittelen ”Halegeledd”. 

 
 

s  4 
s  5 
s  6 
s  8 

s 10 

Rallylydighet, en ny hundesport 
Å dømme i Frankrike 
Dansk/svensk Gårdshund 
West Highland White Terrier 
Oppdretteguiden 

s 14 
s 16 
s 18 

s 23 

s 31 
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VELKOMMEN TIL 

MYRBØ DYRESENTER 

ALT PÅ ET STED - KUN 20 MIN FRA BERGEN SENTRUM 

ET SPENNENDE MILJØ MED HYGGELIG ATMOSFERE 

- OMSORG MED DYRENE I FOKUS - 
 

Bildet er fra vår årlige "Åpen Dag" 
 

 

 

 
- Velutstyrt dyreklinikk - Byens store utvalg i fôr og utstyr 

- Vet. Gisela Kruse, Ina Nilsen, A.K. Milde til hund og katt 

- Øyelysing - Rikt utvalg i hundebur 

- Bein- og leddkirurgi - Hunde- og kattepensjonat 

- Pleie av syke dyr - Kurslokale 

- Homeopati + akupunktur - Treningsbane 

- godkjent spesialvakt smådyr - Variert kurstilbud 
 

Klinikkens tjenester kan også utføres under opphold på pensjonatet ! 

55 24 21 44 55 24 00 98 
Mandag til fredag 10-19 Mandag til fredag 10-20 

Lørdag 10-14 Lørdag 10-19 

Søndag 17-19 

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

http://www.myrbo.no/
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Lederen har ordet 

 
Kjære medlemmer! 

 
Så er våren her igjen – med yngletid for fugler og 
småvilt. Også i år vil jeg minne dere om at 
båndtvang skal hindre at våre hunder gjør skade 
ved å skremme eller drepe nytt liv i naturen. 

Andre steder er det husdyr, spesielt sauer og lam, 
som kan være fristende for våre firbente venner. 
Bruk langline! 

 
Årsmøtet 8. mars ble avviklet på under en time, og 
vi å takker tillitsvalgte som tar gjenvalg i styre og 
komiteer. Og velkommen til de nye, Jon 
Wagtskjold i Hovedstyret og Marit Brakstad Jæger 
i Brukshundgruppen. 

 
Etter årsmøtet fikk vi en fyldig og interessant 
orientering om utdanning og bruk av hunder i 

politiets tjeneste ved Gunnar Rasmussen og Ole Bjørn Brudvik. 

 
I april var det tid for årets Representantskapsmøte i NKK, og denne gang 
kom den avgjørende avstemningen om forslaget til lover for ”nye NKK” - ble 

disse forkastet, ville prosessen med omorganisering avsluttes og alt ville bli 
ved det gamle. 

 
Det ble bestemt i fjor at ved avstemninger som gjaldt omorganiseringen, 
skulle samarbeidende klubbers stemmer telle likt med NKKs egne stemmer. 
Hele 61.949 stemmer skulle telles opp, og forslaget ble vedtatt med 
overveldende majoritet - hele 56.289 for , bare 5.163 mot og 497 blanke. 

Det betyr at der var flertall for både hos samarbeidende klubber og NKKs 
representanter. Et betryggende resultat som gir et godt grunnlag for videre 
samarbeid. 

 
Det betyr at vi må omarbeide våre egne lover i 2006, men her blir det 
hovedsakelig redaksjonelle endringer. Det nye blir at vi skal velge 
representanter til Årsmøte i ”Region Hordaland”, som i første omgang vil ha 

samme geografiske utstrekning som nåværende NKK-avdelinger. 

Våre medlemmer vil få flere rettigheter som bare ”direktemedlemmer i NKK” 
har i dag - de kan drive oppdrett med kennelnavn og delta på utstillinger og 
konkurranser i utlandet. Og ikke minst - hvert medlems stemme veier tyngre 
når saker som gjelder hele organisasjonen blir behandlet i 
Representantskapsmøtet. 

 

Vennlig hilsen 

Torunn Urheim 

leder 
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STOP PRESS 
Av Norvald Thunestvedt 

 
 

Dobsafe Amazing Ace (Acie) med fører Norvald Thunestvedt er blitt 
Norsk Lydighetschampion. 

I 2001 fikk vi vår første 1.pr, og da var jo planen å stå på i Eliteklassen. Men 
slik gikk det ikke. Det ble i stedet husbygging og sykdom på oss begge to. Men 
de siste årene har vi vært med i en positiv treningsgruppe, med en konstruktiv 
trening. Så nå følte jeg at tiden var inne. 

 
For å bli Lh.ch. kreves minst 2. pr i ekstriør, 3 stk. 1. pr. 

i eliteklasse av tre ulike dommere. 

 
24.4.99 Eksteriør : 1ak – 4vk NKK/Bergen 

Dommer Wencke Eikeseth 

 
15.9.01 Lp.Elite : 258p 

N.Sch.kl/Bergen. Dommer Berit Foss 

 
3.4.05 Lp.Elite : 263p NKK/ 
Bergen.  Dommer Finn T. 

Skyvund 

 
10.4.05 Lp.Elite : 279p Kvam 
Hkl/ Norheimsund. Dommer 
Knut Veland 

 
Det er litt morsomt å ha ført fram 
to hunder til N.Lh.ch. i hver sin 
Lydighetsepoke. 

 
Først : Nuch. NLh.ch. Doberhill`s 
Black Claudia (Cherie) som ble 

NLh.ch. etter de gamle reglene i 
1.9.1983. 

 
Og så nå NLch. Dobsafe Amazing 
Ace (Acie) etter dagens regler. 

 
 

To flotte representanter av rasen Dobermann. Av alle våre dobermann gjennom 
35 år, har disse to hundene utmerket seg med sin personlighet. Vi har hatt 
mye moro opp gjennom årene, og jeg er glad for at jeg valgte Dobermann som 
rase. 

 
Hilsen Norvald Thunestvedt 
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Med en dommers øyne 
Av Christen Lang 

 

I kobbelet fremover vil jeg skrive litt om hundesport sett fra en 

dommers synspunkt, og om turer og andre opplevelser jeg har 
vært med på. Jeg håper dette vil være av interesse. 

 

Å utdanne seg til eksteriørdommer 
er en lang og kostbar prosess. Man 
legger ned mye tid på utdannelsen 
og må regne med at det meste av 
fritiden i de årene utdannelsen 
pågår vil gå med til dette. Man 
betaler selv for de mange reiser 
som må til for å få sett nok hunder 
til å danne seg et bilde av rasene. Å 
se mange gode hunder er en 
forutsetning for å bli en god 
dommer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Å dømme er hardt arbeide og det er 

frivillig arbeid, dommeren tjener 
nemlig ingenting hvis det var noen 
som trodde det. Man får dekket 
reise og hotellutgifter, samt 
dagpenger etter gjeldende satser. 

Inntil ganske nylig var dagpengene 
kr 100.-!, så rik blir man 

altså ikke. Men man får jo 
mulighetene til å utøve sin 
interesse/ lidenskap - eller skal 
vi kalle det galskap? 

 
En dommer starter dømmingen 
som regel kl 09:00 og den pågår 
uten særlig opphold til klokken er 
15:00. Det vil si ca. 6 timers 
intenst arbeide. For her må man 
konsentrere seg. Tenk på alle 
detaljene i de forskjellige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

standardene dommer MÅ kunne. 
For det er verken tid til, eller virker 
særlig betryggende hvis dommeren 
hele tiden må lese i standarden 

underveis. Kunnskapen må sitte 
før vi går i ringen, og husk vi har 
INGEN å konferere med. Å være 
dommer er en ensom oppgave. Vi 
må være like opplagt og gå like 
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nøye igjennom den siste hunden 
som den første. Det er en selvfølge 
at alle utstillere og hunder får en 
lik behandling. Så ja, vi blir sliten 
etter en dag i ringen. 

 
Men hva er det da som gjør at 
dommere år etter år reiser rundt og 
jobber gratis? Og attpåtil av og til 
blir frakjent all ære? 

 
Det viktigste for meg er muligheten 
til å få se mange fine hunder i de 
rasene jeg er interessert i. Har du 
valgt å bli dommer er det jo 
nettopp fordi du er inderlig 
interessert i nettopp hund, og ikke 
kan tenke deg et liv uten. Det er jo 

greit å ha noen hunder rundt seg 
hjemme, men som dommer får du 
muligheten til å se et stort antall 
hunder, mange av topp 

kvalitet. Og også kanskje få reise til 
andre land. 

 
Selvfølgelig er det en bonus å få lov 
til å reise verden rundt. Selv har 
jeg hatt mange flotte turer og 
opplevelser. Men det kan også være 
slitsomt med lange flyreiser og mye 
venting på flyplasser. Selv opplevde 
jeg dette nettopp da jeg reiste hjem 
fra NKKs utstilling i Harstad nylig. 
Dommerne ankom flyplassen i 18 
tiden får så å få vite at flyene var 
forsinket. Da jeg endelig kom meg 
til Oslo nærmere midnatt var 
selvfølgelig siste fly til Bergen gått 
og jeg måtte overnatte på hotell og 
stå opp kl 05:30 får å reise med 
første fly. Det var ikke så kjekt, 
men verre var det for de dommerne 
som ikke kom med " mitt" Oslofly. 
Når de kom frem vet jeg ikke. Men 
det ble i hvert fall mange lange 

timer på flyplassen etter en 
hyggelig, men strevsom to dagers 
utstilling. 

 
 

 

Christen Lang vil i tiden framover skrive flere artikler i Kobbelet. Han vil ta opp 
tema omkring utstillingsaktiviteter i inn- og utland. Du kan lese mer om Christens 
hundevirksomhet på nettstedet hans: http://home.no/enerhaugen (Red). 

 
 

 

http://home.no/enerhaugen
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Februarvær 
Av Gro Mandt 

 

Mischa småtripper utålmodig ved siden av meg mens jeg tar på 

yttertøyet. Med hele kroppen sier han: "Skynd deg Skynd deg 
Skynd deg!!" Så snart vi er ute av døra, ivrer han i veg så 

kobbelet strammer - tar inn lyset, luften og luktene med hele seg. 
 

Det var helt andre signaler han 
formidlet gjennom kroppsspråket 
sitt tidligere i vinter, i den tre 
måneder lange regntida. Regn i 
vannrette vindkast fristet ikke 
nettopp til uteaktiviteter, snarere 
tvert imot. Når vi åpnet ytterdøra 
og bikkja fikk regngufset i fjeset, 
snudde han tvert og løp til 
verandadøra i det fåfengte håpet at 
været var bedre på andre sida av 
huset. Det måtte både lokking og 
godord og stundom mild tvang til 
for å få ham med på de nødtørftige 
lufteturene, og både morgen- og 
kveldsturene ble sterkt amputert. 
Det ustoppelige vinterregnet holdt 
på å ødelegge hele turformen som 
Mischa og matmor hadde bygget 
opp i løpet av sommeren. 

 
Men så kom endelig sola tilbake en 
dag i februar! Kaldt var det, men 
likevel spredte vårtegn. I noen uker 
alt hadde enkelte forsiktige 
snøklokker boret seg opp av den 
vasstrukne jorda, og i 
museumshagen på Nygårdshøyden 
skimtet det blekblått i noen 
hustrige krokus. Men viktigst var 
lyset, den blå himmelen - tenk at 
den virkelig fantes fortsatt! - og så 
sola som gyllet verden rundt oss og 
varmet vintervåte sjeler. 

 
At det ikke bare er tobeinte som 
frydes over godvær, men at også 
firbeinte får livslysten tilbake, er 
Mischa et godt eksempel på. Det 
merkes at han nærmer seg 14 år. 
Han ser ikke så godt lenger, han 
hører dårligere enn før, og særlig i 

vinter har han sovet mye mer enn 
han har pleid å gjøre. Men med 
sola og vårlyset har livsgnisten 
våknet igjen. Det er en glede å se 
hvordan en så pass gammel hund 
blir som en ungdom frisk når han 
får komme ut på tur i solskinnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mischa traver fornøyd av gårde i 
raskt tempo, stopper innimellom 
for å lese beskjeder som 
artsfrender har skrevet inn i 
steiner og busker, og innimellom 
blir han fanget inn av en 
duftverden vi tobeinte ikke engang 
kan forestille oss. Sola og vårlyset 
lokker visst fram ekstra mange 
spennende lukter. Der i 
grøftekanten som han inspiserer så 
nøye, får jeg også en vårlig 
opplevelse. Innunder en stein 
skimter det fram noe gult - ved 
nærmere ettersyn viser det seg å 
være det lille pjuskete hodet til en 
hestehov. For en østlending er 
rufsete hestehov som stikker opp 
av gråbrun vinterjorda tifold mer 
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vårtegn enn alle snøklokkene og 
krokusene til sammen! Men den 
gjeveste vårblomsten av dem alle - 
blåveisen - må jeg til 
museumshagen for å mimre over. 

 
Et sted er ei skjære opptatt med på 
å flytte på en halvspist meisekule i 
grønt nett. Når den ser oss, trekker 
den seg unna, og på behørig 
avstand kikker den avventende på 

oss. Verken Mischa eller jeg er 
selvfølgelig interessert i 
fuglemåltidet, men det vet jo ikke 
skjæra! Vel forbi, kikket jeg meg 
tilbake - joda, skjæra er i full gang 
med å fullføre matauken. 

 
På veg oppover til et friluftsområde 
går vi forbi noen strantete busker. 
Det er bringebærkrattet som i fjor 
sommer bugnet av bær. At de bare 
kvistene har båret frukter og 
kanskje gjør det igjen til 
sommeren, må være et av verdens 
største undere! Vi hadde mang en 
pause for å plukke bær her, 
Mischa og jeg. Bikkja synes ikke 
noe særlig om det, men han lærte 
fort av hvis han var "Flink hund og 
vente!" vanket det en godbit eller 
to. Da satt han som et lys mens jeg 
fylte bærspannet! 

 
Nede i vegen kommer en mann 
med en svart hund av storvokst 
rase i flexikobbel. Trolig en litt 
udisiplinert unghund - for på langt 
hold hoier eieren "Er det en 

hanhund du har?" Når jeg svarer 

bekreftende, hanker han bikkja inn 
og trekker til siden: "Er nok best å 
holde litt avstand da!" Godt at vi 
har å gjøre med et ansvarsbevisst 
hundemenneske, for den 
storvokste haler i båndet og gir 
tydelige mishagsytringer fordi han 
ikke får nærkontakt med den lille 
artsfrenden. Mischa har holdt seg 
klokelig i bakgrunnen mens 
samtalen har pågått - han har 
tross alt respekt for store 
fremmede firbeinte. 

 
Siste delen av turen går gjennom et 
lite skogholt der vi har fri utsikt 
mot Askøy. Sola er i ferd med å gå 
ned, gyldne solfingre leter seg inn 
mellom trestammene, og fjellene er 
badet i et fiolett skjær. Det er bare 
å gi seg over, sette seg på benken 
som står lagelig til på et 
utsiktspunkt og nyte synet. Herfra 
kan vi følge med hvordan solskiva 
ligger og vipper en stund på 
fjellkammen, før den synker bakom 
og forsvinner i et fyrverkeri av røde 
nyanser. Også Mischa er fornøyd 
med en pause her - for ham betyr 
det en svært velkommen 
benkekjeks. 

 
Men vårvinteren er en ustadig 
gjest. Værvarslinga på Vestlandet 
har forberedt oss på hvit nedbør de 
neste dagene. Derfor må vi nyte 
dette første glimtet av vår så lenge 
vi kan, før vi vender nesa 
hjemover. 

 
 

Med ønske om mer sol og godvær 
fra Mischa og matmor! 
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Dato Aktivitet 
 

Påmeldings- 
frist 

 
Hver onsdag kl. 

 
Lydighetstrening ved Spar Kjøp 

 
på 

 

19:30 Kokstad   

15. juni Klubbmesterskap i lydighet  8. juni 

 

Høsten 
 

Felles brukshundtreninger 
  

22. oktober Brukshund klubbmesterskap  14. oktober 

29. oktober Blodspor klubbmesterskap  21. oktober 

5.-6. november Adferdsseminar - Runar Næss   

NB! Med forbehold om at datoer kan endre seg 

 
 

 

Fra Grunnkurs i lydighet: Instruktør Marit Jæger demonstrerer 
feltøvelse for en av kursdeltakerne 
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Brukshundgruppen informerer 
Av Grethe Olsen 

 

Vi nærmer oss nå sommer og ferie.☺ I skrivende stund gjenstår 
nå kun to arrangementer igjen før vi avslutter dette halvåret; 
brukstrening 26. mai og Klubbmesterskapet 15. juni. Vi håper på 

mange påmeldte til Klubbmesterskapet! 
 

Antallet deltakende på 

brukstreningene ser ut til å ha tatt 
seg opp. Det begynte heller med litt 
laber deltakelse på første trening 
(rundering/felt) i mars med to 
stykker foruten to fra bruksgruppen, 
men dette skyldes muligens 
tidspunktet – palmesøndag 20. 
mars? På den neste brukstrening 
med blod-/spor var det mange som 
tok turen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra sportrening på Kokstad 

Den tredje brukstreningen med 
felt/rundering var antallet noe 
mindre enn for spor, men som en av 
de fremmøtte sa: da blir det mer på 
oss. Vi konsentrerte oss kun om felt 
den dagen. Forhåpentligvis har vi 
klart å få flere interessert i annet 
enn å gå tur. Dette er noe de aller 
fleste hunder liker og har godt av, og 
det er ingenting i veien for at hele 
familien kan settes i sving… 

Lydighetstreningen på onsdagene 

har det vært litt opp og ned med 
deltakelse. Vi har derfor blitt enige i 
bruksgruppen om å gjøre noen 
forandringer: det vil alltid være en 
kommandør som setter ekvipasjene i 
sving, men nå tar kommandøren inn 
en og en i en laget ring. Hver og en 
får selv bestemme to øvelser som 
utføres i ringen. Med dette håper vi å 
få mer tilpasset trening til hver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enkelt. Tilslutt vil det som regel være 
enfellesdekk. Til høsten vil det også 
av bruksgruppen bli gjennomgått en 
øvelse fra Kl I/Kl D når disse er 
kommandør. Mer informasjon 
kommer på web-siden.  Siste 
offisielle onsdagstrening blir 22. 
juni. Vi satser i år også på og 
avslutte med grilling, så ta med mat 
og drikke. Grill holder vi. Husk å 
trene på momenter, og å trene på det 
vi IKKE er så gode på… 



- 12 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fra venstre: A. Vetaas (Kl B), M Sivertsen (Kl 
D), Dommer K. Berntzen, T Hagerup (Kl C), 

Dommer K Nilsen, M Jæger (Kl A). 

 
Den største 
begivenheten for 
våren som er 
unnagjort er nok 
NBF-prøven. Den ble 
i år holdt 7. og 8. 
mai. Vi må si oss 
godt fornøyd med 
påmeldingen, 11 stk 
både lørdagen og 
søndagen. Lørdag 4 
stk i Kl D, 2 stk i 
KlC, 1 stk i Kl B og 4 
stk i Kl A. Søndag: 4 
stk i Kl D (to møtte 

ikke opp), 2 stk i Kl C og 5 stk i KlA. 
Dommere var Kari Nielsen fra 
Bergen og Kjell Berntzen fra 
Trondheim.  Været var meget surt 
og kaldt lørdagen, men heldigvis ble 
det ikke særlig regn og alle holdt seg 
stort sett tørre. Søndagen ble det 
strålende solskinn og hyggeligere for 
både figuranter, funksjonærer, 
deltakere og ikke minst publikum. 

Det så ut til at hundene også likte 
seg bedre søndagen, da de som 
hadde deltatt lørdagen også fikk 
bedre resultater å appellbanen 
søndagen. Appellen ble holdt på 
Dekkmann denne gang. 

Det må nevnes at 
en av Norges beste 
i rundering var en 
av deltakerne 
søndagen; Turid 
Stavn. Det er en 
fryd å se denne 
ekvipasjen i 
aksjon i skogen 
(undertegnede fikk 
dessverre ikke 
med seg appellen). 
Hun fikk da også 
Cert sammen med 
Geir B. Larsen, 

som også hadde en meget 
imponerende rundering – faktisk den 
beste søndagen med fullt hus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra venstre: M Sivertsen (Kl D), T Hagerup 
(Kl C), dommerne K. Berntzen og K Nilsen, 
G B Larsen og T Stavn (Kl A) delt 
førstepremie. 

 
Det er bare å gratulere begge med 
cert! Ellers så hadde vi ett opprykk 
denne helgen, Kl D til C: vi 
gratulerer Monica Sivertsen og Lizz ! 
De gikk Kl D begge dager og fikk 
opprykk begge dager…. Vi ønsker 
alle deltakerne lykke til videre. 

 
Tilslutt må vi sende en STOR TAKK 
til alle funksjonærer og figuranter! 
Uten disse - intet stevne…. 
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KLUBBMESTERSKAP I LYDIGHET 
Avholdes 15. juni 2005 ved Sparkjøp på Kokstad. 

Påmeldingsfrist er 8. juni, benytt brukshund@bsbk.org 

eller til Grethe Olsen tlf 55 52 01 68 / Espen Børresen tlf 55 16 81 14 

Startavgift kr 100,- betales ved fremmøte. 

Oversikt øvelser med poengberegning 

BEGYNNERKLASSE 
 

ØVELSE Koeffisient 
Maks 

Poeng 

1 Fellesdekk 2 minutter (Kl. 1) 3 30 

2 Lineføring (Kl. 1) 2 20 

3 Dekk fra holdt (Kl. 1) 2 20 

4 Innkalling fra sitt (Kl. 1) 2 20 

5 Stå under marsj (Kl. 1) 3 30 

6 Apportering (Kl. 2) 2 20 

7 Fritt hopp over hinder m/sitt (Kl. 2) 2 20 

8 Helhetsinntrykk 1 10 

MAKSIMAL SUM POENG: 170 

VIDEREGÅENDEKLASSE 
 

ØVELSE Koeffisient 
Maks 

Poeng 

1 Fellesdekk 4 minutter m/skjult fører (Kl. 3) 4 40 

2 Fri ved fot (Kl. 3) 3 30 

3 Dekk under marsj (Kl. 2) 2 20 

4 Innkalling fra sitt, m/stå (Kl. 2) 3 30 

5 Kontroll over hunden på avstand (Kl. 2) 2 20 

6 Apportering over hinder (Kl. 3) 3 30 

7 Fremadsending med dekk og på plass (Kl. 3) 4 40 

8 Helhetsinntrykk 1 10 

MAKSIMAL SUM POENG : 220 

mailto:brukshund@bsbk.org
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Rallylydighet, en ny hundesport 
Av Karin Oldervik 

 

I fjor høst så jeg at Fjellanger skulle ha kurs i rallylydighet. Dette 
var noe jeg hadde lenge hatt lyst å prøve men kursene var alltid 

på feil kant av landet, så nu skulle vi være med. 
 
 

Alle typer hunder kan delta, og det 

blir tatt hensyn til om du eller 
hunden har et handikap. 

Hver ekvipasje har ca.3-4 minutter i 
banen, har du eller hunden et 
handikap får du mer tid. I 
nybegynnerklasse går hundene i 
kobbel, og det er ikke lov med noe 
form for strupelenke. Det skal være 
positivt for fører og hund, så derfor 
er det lagt mer vekt på iver etter å 
utføre øvelsen enn på presisjonen i 
momentet. 

Her som i alt vi trener på med 
hunden vår er det lurt å trene med 
mange forskjellige hunder og førere. 
Så vi ønsker at du med din/dine 
hunder vil trene med oss det trengs 
ingen forkunnskap, gi en lyd så kan 
vi bli enig om tid og sted. 

Det var bare teori fredagskveld og 
teori og praksis lørdag. Søndag 

hadde vi litt praksis og de som ville 

kunne få prøve seg på en 
konkurranse etterpå. Selv om det for 
vår del ikke gikk så bra så var dette 
veldig gøy, så jeg fikk laget 
skiltholdere og fikk skilt til så vi 
kunne trene. 

I etterkant har jeg sett at Ally er blitt 
mer ivrig til å trene, dette er en mye 
mer avslappet form for lydighet. 

Hvor fører og hund følger skilter med 
forskjellige øvelser i banen. Du kan 
snakke/synge hele tiden til hunden, 
og du kan gi godbit etter hver ferdige 
øvelse hvis du vil.. 

Det er kommet en norsk versjon 
(skilter med norsk skrift og norske 
farger)av rallylydighet. For oss som 
er norsk er jo det absolutt en fordel. 
Jeg har både skilt og skiltholdere. 

 

Høres dette spennende ut? Så bli med og prøv da vel. Kontakt meg på telefon 

56 35 06 11 eller mobil 97 78 12 72, eller send en mail til : olav-o@online.no 
 
 

Vil du vite mer om sporten kan du lese litt om den på min hjemmeside 

http://home.online.no/~olav-o/index.cfm eller på Skogli hundeskole sin 
hjemmeside http://www.skogli.net/html/rally_lydighet.html 

mailto:olav-o@online.no
http://home.online.no/~olav-o/index.cfm
http://www.skogli.net/html/rally_lydighet.html
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Et lurt tips: 

DEL OPP I MOMENTER 
Av Karin Oldervik 

 

Uansett hva du trener på med hunden din, er det lurt og 

nødvendig å gå tilbake i treningen. 
 
 

Hvorfor det da? Det skjer at ting den 
har kunnet lenge plutselig er glemt. 
Et godt eksempel på dette er 
fellesdekk. Hunden ligger i både 2 og 

3 minutter med synlig fører, så vi 
begynner å gå i skjul(og det går jo og 
bra en tid). Når hunden så reiser seg 
for eksempel p.g.a. ny plass, ukjente 
mennesker eller annen forstyrelse 
bør vi gå tilbake i læringen. 

Men istedenfor sier vi dessverre så 
altfor ofte at dette kan hunden, og 

fortsetter. Dermed blir det jo gjerne 
til flere gangers feil. Hunden lærer at 
å reise seg og gå kan være i en 
fellesdekk. M.a.o. lærer den å gjøre 

feil. Vi blir sur, og hunden forstår 
ikke hvorfor og kan oppleve dette 
som veldig urettferdig. Den kan 
miste lysten på å trene med oss. 

Det er derfor lurt å gå tilbake i 
øvelsene av og til selv om den kan 
hele øvelsen. Vi skal alltid dele 
øvelsene opp i momenter(deler av en 
fullendt øvelse)og vise/hjelpe 
hunden å utføre momentet rett. Når 
den presterer rett, rose og premiere 
like mye som for en fullendt øvelse. 

Vi kan på den måten få en mye 
tryggere hund som klarer hele 
øvelsen den gangen vi prøver på det. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bildet er sendt til 
Kobbelet av Benedikte 
Haukanes som her sees 

sammen med Cita, hennes to 
år gamle labrador 
retrievertispe. 
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Å dømme i Frankrike 
Av Christen Lang 

 

Helgen før påske dømte jeg for første gang i Frankrike. Et land vi 

her nord ikke kjenner så godt til, i hvert fall ikke når det gjelder 
hunder og hundesport. 

 

Så det var med stor nyskjerrighet jeg 
dro. Det var en to dagers utstilling. 

Første dag – lørdag, hadde diverse 
klubber sine spesialutstillinger og 
andre dag – søndag, var det stor 
internasjonal utstilling. 

Arrangementet var lagt 
til en liten by, 
Montlucon som ligger 
sentralt plassert mitt i 
Frankrike. Dette for at 
flest mulig skulle ha 
mulighet til å delta. Det 
kom også mange 
utstillere fra nabo 

landene så dette var 
virkelig en internasjonal 
hundeutstilling. 

Før utstillingen benyttet 
min samboer Jorunn og 
jeg mulighetene til en 
ukes ferie i Paris. Vi var 
utrolig heldig med 
været. Da vi dro var det 
snøvær i Bergen men da 
vi ankom Paris var det 
var 20 grader og sol i en 
hel uke og det er ikke 
vanlig på den tiden av 
året. Paris var virkelig 
en fantastisk 
opplevelse, og vi fikk 
med oss de viktigste 
severdighetene. 

Hundene vi så på 
gatene i 
Frankrike var for det meste 

av de mest typiske franske rasene 
som Breton, Fransk Bulldog, 
Papillon etc. Men noe som forbauset 
oss var at de alle gikk løse (de fulgte 
lydig med sin herre/dame). Men 

dessverre var ikke eieren flinke til å 
plukke opp etter hundene sine. 

Fra Paris tok det ca.3 timer med tog 
til Montlucon. Da vi kom frem og 
hadde fått lastet bagasjen inn i en 

ledig drosje kom jeg 
frem med lappen med 
navn på Hotellet vi 
skulle bo på. Da så 
sjåføren oppgitt på oss, 
pekte rett over på 
andre siden av gaten 
og hev ut all bagasjen 
samt oss. Vi følte oss 
jo litt dum akkurat da, 
men har ledd godt av 
episoden siden. 

Lørdag dømte jeg for 

klubben for Nordiske 
og Japanske raser. 

Jeg dømte blant annet 
7 lundehunder og 
disse var av meget høy 

kvalitet. Kanskje ikke 
så rart for BIR var en 
Norsk import. Det var 
ikke den samme 
kvaliteten på den ene 
buhunden som var 
utstilt, selv om den 
ikke var dårlig. Men 
Grønlandshund og 
Japansk Spisshund 
var svake raser med få 
deltagere. Mest tallrike 

rase hos meg denne dagen var 
Samojedhund. Her var 
kvaliteten meget høy. 

Organiseringen av utstillingen var 

ikke som det vi er vant til. Ingenting 
begynte når det skulle. I min ring var 
vi over en 1/2 time forsinket fra 
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start. Min ringsekretær, som også 
var skriver, var meget hyggelig, men 
ikke spesielt god i engelsk og rotet 
dessverre en del i papirene. Det ble 
ikke skrevet kritikker slik som hos 
oss, men det var mulighet til å skrive 
noen kommentarer om hver hund. 

Etter utstillingen var det ingen som 
hadde fått ansvar for å kjøre oss til 
hotellet, så vi og en 

italiensk dommer ble stående en 
time å vente før noen franske 
dommerkolleger med bil forbarmet 
seg over oss, Da hadde vi akkurat tid 
til en dusj før vi måtte kle oss til 
middagen. Og vi ble jo litt oppgitt da 
den heller ikke startet da den skulle, 
men flere timer 

senere. Tenk om vi 
hadde kunnet få 
hvilt oss noen timer 
istedenfor å vente 
på maten i det 
uendelige. Men når 
det er sagt var 
maten vell verdt å 
vente på, med ett 
unntak: Vi 

fikk servert en 
herlig fiskerett 
MEN med en liten 
blodpølse til.! Det 
syntes vi var veldig 
rart, men for 
franskmenn på 
Norgesvisitt er det 

sikkert like rart å bli servert lutefisk 
og gammelost. Apropos ost, så har 
de utrolig mange fine og spennende 
oster i Frankrike, men det er jo 
ingen nyhet. 

Søndag dømte jeg blant annet Akita 
og Shiba på den internasjonale 
utstillingen. 

Akita var av jevn og meget høy 
kvalitet, mens Shiba var mer ujevn 
men med en usedvanlig pen BIR 
hund som hadde kommet fra 
Holland og som ble BIR begge dager 

og også 2 BIG for meg på søndag, 
så eierne hadde ikke reist den lange 
veien forgjeves. Min BIG var en fin 
liten Pomeranien, en rase vi jo er 
meget bortskjemt med her i Norge, 
Vi har nemlig meget høy kvalitet på 
den rasen her, internasjonalt 

sett. Dette til dere som kanskje 
synes det er rart at de så ofte vinner 
gruppen. Forklaringen er at de 
norske hundene er så bra at de også 
imponerer utenlandske dommere. 

Vel, nok om det men denne hunden 
så ut som en liten ball, slik en god 
Pomeranien skal, den gikk som en 
kule og slo derfor knock out på sine 
større konkurrenter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalene tok uendelig lang tid, selv 
om disse faktisk begynte når de 
skulle. 

Av det jeg ellers så i finalene av de 
andre rasene var der 
mange hunder av meget høy kvalitet 
og mange raser vi ikke ser/har her. 
En del av finalistene kom fra 
nabolandene og det var også mange 
importer når jeg studerte katalogen 
etterpå. En stor del av de utstilte 
hundene var av jakthundraser og 
disse ble også brukt til jakt ble det 
fortalt oss. 
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En ”ny” rase i Bergensområdet..? 
Av Monica Røsland 

 

Jeg går langs gatene i Bergen sentrum, og overalt stopper 
mennesker og spør: -” Hvilken rase er det ”? Og ingen har hørt om 

den tidligere. –I hvert fall nesten ingen. Rasen jeg snakker om er 
Dansk/svensk Gårdshund – og mine to små damer er de eneste 

to av sitt slag i Bergensområdet! 
 

Noen vil ha det til å være korthåret 
Jack Russel Terrier, og ja – de ligner 
veldig, men har MYE lengre ben. –Og 
lynne og temperament er veldig 
forskjellig. 

på, den som tiltrekker min 
oppmerksomhet, den som får meg til 
å le... Og jeg fant den – etter 14 år 
med hunder – og 8 år med søken 
etter DEN rasen...! 

 
I Norge har antallet 
gårdshunder 
(registrert i NKK) 
pr.01.02.05 nådd 79 
hunder, og de fleste 
eksemplarer lever i 
Østlandsområdet. 

Noen bor i 
Stavanger, og jeg har 
hørt om èn i Øystese 
og to i Kvinherad... 

 
Jeg bor på Osterøy 
og driver Ross 
Kennel sammen med 
min mann. Vi har to 
raser: Dansk/svensk 
Gårdshund og 
Dachshund 
Langhåret. 

 
Dachs er min manns store lidenskap 
– og den eneste rasen han har hatt 
opp gjennom. Han eier alle dachsene 
hjemme utenom lille Kaisa som er 
min – og fra eget oppdrett. 

 
Gårdshundene er mine og ”min” 
rase. Men hvordan fant jeg denne 
rasen? 

 
I mange år har jeg lett etter ”den 
perfekte rase” – den som jeg kan 
bruke til det meste, den som jeg vil 
stortrives med og vil drive oppdrett 

Jeg satt en dag og 
”lekte meg” på 
internett – på 
Canis sine sider. 
Der fant jeg 
rasevelgeren, 
svarte ved å 
krysse av, og fikk 
til slutt opp en 
liste med raser 
som kunne passe 
til mitt bruk. Det 
var store og små, 
korte og lange – 
de fleste kjente 
raser, som 
mangler akkurat 
”det lille ekstra” 
som jeg lette etter. 

Det var også noen 

raser jeg aldri hadde hørt om før, der 
i blant Dansk/svensk Gårdshund. 

Jo mer jeg leste, desto større ble 
interessen.... 

 
Jeg leste alt jeg kom over på nettet – 
søkte meg inn på nettsider og 
raseklubbene i Danmark og Sverige, 
og ble fort overbevist om at dette var 
”rett” rase for meg. 

 
Jeg skrev en mail til valpeformidler i 
den norske klubben, Bente 
Jonassen, med en liten introduksjon 
av meg og min grunn for å skrive til 
henne, og en liste med spørsmål om 
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rasen. Jeg presiserte også at jeg ikke 
var ute etter valp på dette 
tidspunktet, og ikke lenge etter fikk 
jeg et godt og utfyllende svar – som 
fikk meg til å falle, om mulig, 

enda mer for rasen. 

 
Deretter raste mailene frem og 
tilbake på nettet mellom Bergen 
og Oslo omtrent daglig i noen 
uker: 

Jeg studerte stamtavler, 
rasestandard og bilder, så nøye 
etter hvilke linjer som gikk 
igjen i de forskjellige landene. 

Sendte nye spørsmål til Bente, 
fikk svar – lette videre på nettet 
– dannet meg mine meninger - 

og ”vips”. ....... Der var det gjort! 

Jeg hadde bestilt min første 
gårdshund! –Nettopp av Bente 
Jonassen, som skulle pare sin 
tispe, Luna, men en ung, kjekk 
herremann fra Sverige – 
Ipixuna Douglas. 

 
Jeg fulgte prosessen i spenning: 
Parring i Sverige, et besøk i 
Oslo hos Bente før noen av oss 
hadde den minste anelse om 
Luna var drektig eller ikke. 

Luna var like nydelig som på 
bildene og jeg var sjeleglad for at jeg 
hadde valg nettopp denne rasen. Jeg 
fikk også hilse på Bente og Gjert sin 
hannhund, Hjalte, og to andre 
gårdshunder; Bente hadde invitert 
Anette Nordskogen med sine to 
hunder: Keans Alex og Haritza’s 
Nova. Det var utrolig artig å se 
forskjellene på dem, både i størrelse, 
tegninger og farger. Veldig lærerikt. 

 
Så gjenstod den EVIGLANGE tiden 

som følger før man vet om det blir 
valper - og da det, til min store glede, 
ble et positivt svar var det den siste 
biten: 3 uker med spørsmål: Blir det 
en liten tispe til meg? Tenk om kullet 
kun består av hanner? Tenk om det 
kun er èn tispe? 

 
Fødselen ble fulgt via SMS – det ble 
3 tisper og 2 hanner – og dermed var 
min lille jente født! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg satt hjemme og jublet for meg 
selv! Smilet hadde nok gått rundt om 
det ikke var for ørene! Bilder av 
kullet kom inn via mail allerede 
dagen etter fødselen. Jeg kunne sitte 
i evigheter og bare se på bildene! De 
var så søte alle sammen! 

 
Jeg besøkte Bente igjen da valpene 
var 3 uker, og denne gangen hadde 
jeg med meg Shira og Kaisa også! 
Luna lot begge hundene snuse og 

hilse på valpene, og hun var trygg og 
rolig! –Et stort pluss! Bente lærte 
meg litt om hva jeg skal se etter 
eksteriørmessig på gårdshund, og 
delte gjerne sine erfaringer om 
rasen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lene 
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Enda en gang skulle jeg dukke opp 
hos Bente før jeg skulle hente 
valpen, denne gang med hele 
familien. Valpene var nå 5 uker, og 

jeg skulle velge en av tispene.... 

Kunne det vært mer vanskelig? 
Da valget endelig var tatt, reiste vi 
hjem for å gjøre alt klart til den lille! 

 
Det hele gikk derimot ikke helt som 
planlagt da det viste seg at tispen jeg 
skulle ha hadde en feil i munnen 

som gjør henne uegnet til utstilling 
og avl – noe jeg skulle bruke henne 
til.... 

 
Så jeg fikk da det sjenerøse tilbudet 
om jeg heller ville være fôrvert for 
Luna-Lith’s Arwen inntil hun har 
hatt sitt første kull, for så å få henne 
over i mitt eie. Jeg takket ja til det! 

Heldigvis fikk Bente bekreftet at det 
ikke er en arvelig feil i valpens 
munn, så Luna er klarert for videre 
parringer! 

 
-Så 25. juli 2004 ankom 
vi Oslo, jeg og min dachs, 
Kaisa, for å hente lille 
”Tirill”. Vi overnattet hos 
Kennel Luna-Lith, og om 
natten lå Tirill 
sammenkrøllet i 
halsgropen min og sov 

godt – Kaisa lå også i 
sengen og godtok den lille 
nykomlingen helt fint! 

 
Turen hjemover gikk flott. 
Tirill og Kaisa lå i et stort 
bur i baksetet på bilden, 
og vi stoppen en gang i 
timen hele veien 
hjemover så Tirill kunne 
få gjøre fra seg. Hun 
gjorde derimot fra seg i 
bilen med det samme vi 
begynte å kjøre, og det 
ble vasking og skifting av 
tepper langs veikanten, 

men etter det holdt hun seg hele 
veien! I begynnelsen av turen var det 
en god del pistring og piping, og hun 
ble litt bilsyk med det samme. Dette 
gikk derimot over og hun lå for det 
meste helt inntil Kaisa og sov. 

 
Hjemme ble hun godtatt av hele 
flokken og alle mennesker som kom 
for å hilse på den nye hunden, 
smeltet fullstendig! Til og med min 

beste venninne, som ikke kan fordra 
hunder, smeltet for denne pitte lille 
flekkete hunden som kom logrende 
mot henne! 

 
Hennes oppvekst har vært en fryd å 
følge med på! Jeg kunne ikke ha 

funnet en bedre rase til meg! Hun 
har akkurat det ”lille ekstra” som jeg 
søker, hun er aktiv og lærevillig, hun 
finner på det mest utrolige, og hun 
sjarmerer alle i senk! 

 
Jeg kan vel si at det er den første 
rasen jeg har lest om – og alt 
stemmer i virkeligheten! 
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Jeg har også hentet en ny 
gårdshund i Danmark og er like 
fornøyd med henne! 

 
Nå er det også en raseklubb i Norge 
– oppstartet 17. januar 2004 under 

navnet: Raseklubb for 
Dansk/svensk Gårdshund – 
www.rdsg.no 

 

Rasepresentasjon: 

 
Inntil for få årtier siden var den helt 
vanlig i Danmark og Sverige, især på 
gårdene. 

 
Gårdshundens funksjoner i 

hverdagen var mangfoldige: Den 
holdt rotter og mus vekke fra løe og 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hus. Den passet på og ga hals når 
fremmede nærmet seg. Den holdt 
reven unna hønsene, var med på 
jakt og hentet kyrne inn til melking. 
Den var barnas glade, lille 
lekekamerat som alltid fant på 
spillopper under leken. Dette ble 

også utnyttet i sirkus, hvor man ofte 

så den som klovnens medspiller. 

 
Gårdshunden fantes fra gammelt av 
så langt som det danske land rakte, 
dvs, fra Skåne i øst til Sleswig- 
Holstein i syd, og helt til 
vikingelandet i Normandie. 

 
I takt med industrialiseringen og 
stordriftenes innførsel i landbruket 
ble gårdshunden mer og mer sjelden. 
De var ikke fine nok lenger. Og som 
så ofte før stod et stykke 
hundekultur i alvorlig fare for å 
forsvinne helt. 

 
Et samarbeid mellom Dansk 
Kennelklub og Svenska 
Kennelklubben oppstod i 1985 med 
formålet å redde gårdshundene fra å 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forsvinne helt. Under ettersøkninger 
viste det seg heldigvis at det fantes 

en liten bestand av utmerkede 
sunne og typiske eksemplarer av den 
gamle og hardføre rasen. Hunden 
fikk for første gang sitt eget navn; 
Dansk/svensk gårdshund. 

 

http://www.rdsg.no/
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Dansk/svensk gårdshund er det 
samme som den gamle danske 
foxterrieren – også kaldt skånsk 
terrier. Men det er absolutt ikke en 
terrier, men snarere en pincher. 

Gårdshunden har nemlig ikke det 
beryktede terrier temperamentet. 
Gårdshunden gikk før i tiden fritt 
rundt på gården uten å løpe sin vei, 
det er ikke en hund som streifer, 
tvert i mot har den en sterkt utviklet 
territorialsans. Men pass allikevel 
på: når det er løpetid vil både han og 
tispe gjerne møte det annet kjønn! 

 
Gårdshunden er lynrask, den har et 
meget velutviklet jaktinstinkt og en 
god nese: den er en ypperlig 
rottejeger. Man kan gjerne ha et par 
stykker sammen – gårdshunder 
slåss ikke. 

Gårdshunder er livlige og krever - og 

fortjener - mye oppmerksomhet og 
aktivitet. 

 
Det kan være lydighetstrening, lange 
gå- eller joggeturer eller agility. 
Hunden er utrolig lærenem og 
samarbeidsvillig og lærer lett 
kunster som: rull, finn skoen min, 
osv. Kun din egen fantasi setter 
grenser – hunden vil gjøre alt for at 
glede og tilfredsstille deg! 

 
Gårdshunden kan hoppe utrolig 
høyt, er utrolig sikker på bena og er 

lynrask 

 
Den er glad i barn, og er i det hele 
tatt en hund som fortjener en plass i 
en aktiv familie. 

 

Interesse for Gårdshund? Ta gjerne kontakt! 

 
Monica Røsland 
ROSS KENNEL 
Mjøs, 5282 Lonevåg 

Tlf: 56 39 44 64 
Site: http://home.no.net/mjunick mail: ross.kennel@start.no 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://home.no.net/mjunick
mailto:ross.kennel@start.no
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RASEPRESENTASJON AV 

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 
Tekst og foto: Hilde Gullaksen 

 

West Highland White Terrier, oftest omtalt som Westie, har sin 
opprinnelse i Skottland. 

Terrier kommer fra det latinske 
terra, som betyr jord eller mark. 
Det var nettopp som hi-hunder 
Westien ble brukt, til jakt på 
kaniner, grevling, rev og annet 
småvilt. Til slik jakt måtte man ha 
små, kjappe, 

intelligente og 
uredde 
hunder, som 
sto for en støyt 
både på kropp 

og sjel. Klimaet 
i det skotske 
høylandet var 
kaldt og hardt, 
med vanskelig 
terreng. 

Westiens doble 
pels med 
isolerende 
underull og 
vannavstøtend 

e dekkpels gjorde dem velegnet i 
dette klimaet. 

På slutten av 1800-tallet begynte 
rasen slik vi kjenner den å ta 
form. En av dem vi har å takke for 
dette er oberst E.D.Malcolm fra 
godset Poltalloch. Disse små hvite 
hundene ble først kalt Poltalloch – 
terrier, og også Roseneath - terrier 
og Sky - terrier. 

Historien sier at oberst Malcolm 
en dag var ute å jaktet med sin 
favoritt hund, en rødbrun terrier. 
Han tok den dessverre for en rev, 
og skjøt den ved et uhell. Da 
besluttet obersten at han for 
fremtiden bare skulle ha hvite 

jakthunder, for å unngå liknende 
tragiske hendelser. 

Han var da den første som begynte å 
renavle på hvite terriere, og dette ble 

starten for West Higland White 
Terrieren. Etter 
mye navnekrangel 
fikk rasen sitt 
endelige navn i 
1904 og ble 
godkjent som egen 
rase i The Kennel 
Club. 

Dette var nesten 
hundre år etter at 
de første hvite 
hundene med stor 
likhet med 
Westien, ble 
avbildet på 
malerier i 
England. 

 
Rasen har aldri blitt veldig stor her 
hjemme i Norge, men det har funnets 
Westier her siden 1930 – tallet. 

 
Det finnes dessverre få oppdrettere av 
rasen her hos oss, så ventetiden for å 
få valp er ofte lang. 
Registreringstallene de siste 10 årene 
har lagt på 40 – 70 hunder i året, 
dette er inkludert hunder importert 

fra andre land. 

 
Westien ”i et nøtteskall” 

 
Liten, aktiv, sporty og hardfør med 
stor selvsikkerhet og et frekt 

utseende. Våken, glad, modig, 
selvsikker men vennlig. 
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Det overnevnte er tatt fra 
rasestandarden, og beskriver en 
Westie perfekt! 

 
Det er nok dette, sammen med et 
svært tiltalende utseende, som får 
så mange til å falle for rasen. 
Westien er en glad og positiv 
hund, veier 7-9 kilo og 
skulderhøyden er ca. 28 cm. 
Kroppen skal være kort og 

kompakt. Det som er 
karakteristisk er hodet, som skal 
være rundt med små 
oppadstående ører og et våkent 
uttrykk med mørke øyne og sort 
nese. Halen skal bæres rett opp og 
se ut som en omvendt gulrot. 

Pelsen skal være hvit med strie 
hår ytterst og med bløt 
underpels. 
Westiepelsen skal trimmes 
(nappes ut) ca. hver 8. uke. 
Dette er veldig viktig for at 
den skal få den strie pelsen 
som er dens varemerke. Å 
holde en Westie i 

utstillingspels er en helt 
annen sak, da trimmes 
den ukentlig. 

 
En Westie med ordentlig 
stri pels er fantastisk lett å 
holde ren, selv om den er 
hvit. Skiten ”ramler av” og 
det er sjelden nødvendig å 
bade en Westie. 

 
Westien er en meget lærevillig og 
intelligent hund, med stor tillit til 
sine eiere. Oppdragelsen er svært 
viktig, selv om den er en liten 
rase. Alle som får en valp i huset 
anbefales å ta hunden med på 
valpekurs, og gjerne følge opp med 
et kurs i vanlig hverdagslydighet. 
Legger du ned litt arbeid det første 
året, så har du det igjen de 15 
neste! 

Dette er en typisk all-round hund for 
de fleste familier, glad i barn og andre 
hunder. Vær bare oppmerksom på; 
Westien trenger mosjon selv om den 
er liten, og en voksen Westie kan du 
ta med på lange fjellturer uten 
problemer. Eieren blir sannsynligvis 
trøtt lenge før hunden! 

 
Vil du prøve deg på agility, spor, eller 
lydighet? 
Westien elsker å bli brukt til noe, den 
er lettlært og arbeidsvillig, og spesielt 
på spor er den suveren. 

Såvidt jeg har fått opplyst, finnes det 
bare en norsk Westie som er 
agilitychampion, og en som er 
lydighetschampion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Westie kan ”brukes” til alt, og 
den er i sannhet en stor hund i en 

liten kropp! 
 

Vil du vite mer om rasen? 

 
Du finner masse nyttig informasjon 
på Westieklubbens hjemmeside 

www.westie.no. 

http://www.westie.no/


 

PÅMELDINGS- OG BETALINGSFRIST 27. AUGUST 2005. 

 

Bergens Selskaps- og Brukshundklubb 
ønsker velkommen til 

UTSTILLING, LYDIGHET OG VALPESHOW 

BERGEN RACKETSENTER, BØNES 24. OG 25. SEPTEMBER 2005. 

Påmeldingsblankett: 

Både NKK påmeldingsskjema, de gamle A4-skjemaene, eller NKK Giropåmeldingsblankett kan brukes. 

Du kan også melde deg på elektronisk på vår hjemmeside: http://www.bsbk.org 
Påmeldinger kan også fakses til: 55 22 93 30. BSBKs servicetelefon etter kl. 18.00: 55 13 05 00. 

Avgifter: 

Eksteriør/lp: kr. 280.-, veteran: kr. 140.-, eksteriør og lp: kr. 380.-. F.o.m. 3. hund med samme eier ½ avgift. 

(Gjelder ikke veteran.) Innbetalinger med betalingsdato senere enn påmeldingsfrist, gir et tillegg på 50% av avgift. 

 

Påmeldingsadresse: 

B S B K, Postboks 6 Sandsli, 5861 Bergen. Kontonummer: 7877 08 04859 

Utstillingen avholdes etter NKKs regler. Påmeldingen er økonomisk bindende. Husk gyldig vaksinasjonsattest! 

Dommere lørdag 24/9-2005: 

Gruppe 2: Alle. Doberman, dvergschnauzer, grand 

danois, riesenschnauzer, rottweiler, schnauzer: Liz 

Cartledge (GB). Berner sennenhund, boxer, 

pyreneerhund: Andrew Brace (GB). Bordeaux dogge, 

newfoundlandshund, shar pei, øvrige mastiffer: Torbjørn 

Skaar (S). Engelsk bulldog, engelsk mastiff, hovawart, 

leonberger, russisk sort terrier, st. bernhardshund: Paula 

Heikkonen-Lehkonen (SF). Affenpinscher, 

dvergpinscher, pinscher, bullmastiff, great japanese dog 

+ øvrige: Karl-Erik Johansson (S). 

Gruppe 6/4: Alle unntatt harehunder. Basset-rasene, 

dachs: Paula Heikkonen-Lehkonen (SF). Dalmatiner, 

rhodesian ridgeback: Andrew Brace (GB). 

Gruppe 7: Bracco italiano, italiensk spinone, ungarsk 

vizsla: Paula Heikkonen-Lehkonen (SF). 

Gruppe 8: Alle. Flat-coated-, labrador retriever: Peter 

Woolf (GB). Golden retriever, eng. springer-, welsh 

springer spaniel: Bjarne Sørensen (N). Am. cocker-, 

cocker spaniel, Curly coated-, cesapeake-, 

ns duck toller retriever, portugisisk vannhund og øvrige 

gr. 8: Karl-Erik Johansson (S). 
Gruppe 10: Alle. Torbjørn Skaar (S). 

Lydighet kl. I, II, III og Elite: Arild Eriksen (N). 

Stevnet er avdelingsmesterskap for NKKU 

Gruppedommere: Gr. 2: Andrew Brace. 

Gr. 4/6: Liz Cartledge. Gr. 7: Paula Heikkonen- 

Lehkonen. Gr. 8: Peter Woolf. Gr. 10: Torbjørn Skaar 

Beste avlsgruppe: Paula Heikkonen-Lehkonen 

Beste oppdrettergruppe: Liz Cartledge. 

Beste Veteran: Andrew Brace. 

Dommere søndag 25/9-2005: 

Gruppe 1: Alle unntatt border collie, australsk kelpie og 

schäferhund. 

Bearded collie, old eng. sheepdog: Torbjørn Skaar (S). 

Collie, puli: Mona Selbach (N). Bouvier des flandres, 

briard, belgiske fårehunder, schipperke + øvrige: Paula 

Heikkonen-Lehkonen (SF). Shetland sheepdog: Liz 

Cartledge (GB). Welsh corgies: Andrew Brace (GB). 

Gruppe 3: Alle: Dvergterriere: Mona Selbach (N). 

Øvrige: Liz Cartledge (GB). 

Gruppe 5: Alle unntatt: jagende spisshunder, finsk- og 

norrbotten spets. 

Jap. spisshund, keeshond, samojedhund, siberian husky: 

Mona Selbach (N). Podenco: Torbjørn Skaar (N). 

Pomeranian: Andrew Brace (GB). Øvrige: Paula 

Heikkonen-Lehkonen 

Gruppe 9: Alle. Bichon frisé, bichon havanais, chinese 

crested: Mona Selbach (N). Fransk bulldog, griffons, 

malteser, mops, pekingeser, pudler, shih tzu: Birgit Seloy 

(DK). Cav. king charles spaniel, chihuahua, tibetansk 

spaniel, tibetansk terrier: Torbjørn Skaar (S). Japanese chin, 

king charles spaniel, lhasa apso, papillon, phalene: Andrew 

Brace (GB) Øvrige: Paula Heikkonen-Lehkonen. 
Gruppedommere: 

Gr. 1: Paula Heikkonen-Lehkonen. Gr. 3: Liz Cartledge. 

Gr. 5: Paula Heikkonen-Lehkonen. Gr. 9: Torbjørn Skaar 

Beste avlsgruppe: Paula Heikkonen-Lehkonen. 

Beste oppdrettergruppe: Liz Cartledge. 

 

Beste veteran og BEST IN SHOW: Andrew Brace. 

 

Valpeshow: Det blir også arrangert valpeshow for alle raser. Det blir to klasser: 4-6 mnd. og 6-9 mnd. 

Avgift pr. valp kr. 150.-. Påmeldingsfrist som for utstillingen. 

O B S ! Følgende lokale raseklubber har også utstilling i Bergen denne helgen og dere har da 
mulighet til dobbelutstilling: Dachshundklubben, Miniatyrhundklubben, 

Newfoundlandshundklubben, Retrieverklubben, Rottweilerklubben, Spanielklubben og Terrierklubben 
. 

BSBKs HOVEDSPONSOR: Royal Canin Norge AS 
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bsbk.org 
BSBKs hjemmesider på internet 

 

 

 

 

BSBK har hatt egne hjemmesider på internett siden høsten 1998. 

Tidlig i 2004 opprettet klubben eget domenenavn. Du kan nå 

dette domenet på internett-adressen www.bsbk.org. 

Hvis det er noe du lurer på, så ta kontakt med webmaster Edgar 

Waag på adressen webmaster@bsbk.org 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.bsbk.org/
mailto:webmaster@bsbk.org
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BSBKs BIBLIOTEK 

 
Alt om hunden Iwan Swerdrup 
Anatomi of the dog The UV. Of Bristol 
Basenjis, the barkless dog V. Tudor-Williams 
Bichon Frise Ester Stray 
Den norske hundeboka Flere 
DVD fra BSBKs utstilling fra 1997 BSBK 
Elementær dressur av hund Eivind Mjærum 

Flink Hund L. Nordlander & C-J Adlercreutz 
Genetikk, avl og oppdrett Norsk Kennel Klub 
Glade hundedager Harald Grftegreff 
Ha hund S. Ahlberg & C. Jacobsen 
Hund, avl og helse Red. Astrid Indrebø 

Hundeavl og opdræt A. P. Nørlund 
Hundeejerens førstehjelp Henning Holm 
How to raise and train a Basenji J. Schofer & B. Mankey 
How to raise / train Italian Greyhound Louis T. Russo 
Hundeejerens ABC C. Rowland 
Hundekjøring Jan T. Bull 
Hunden. Dens afstamningsforhold, 
sanseliv og sjæleverden Dr. W. W. Petersen 

Hunden i fokus. I, II og III Flere 
Hundens pasning og pleje A. M. Levison 
Hundens pleje, opdragelse og dresur Hohter Tolderlund Borgen 

Jakthunder Flere 
Liten lagbok for hundegare K. Norstrøm 
Problemhund og hundeproblem A. Hallgren 
Puddelboken Hege Sitje Fjeldstad 
Riktig hundehold Aftenposten 

Schäferhunden B. Rasmussen & O. Berthelsen 
Schweisshunden, trening i sporarbeid 

og eftersøkning. Torben Barkholt 
Selskapshundens vænd och dressyr E. Sandstedt 
Skødehunde W. Soya-Jensen 
Storbyens Hundeliv Sven Sambroe 

Terrierbogen V. H. Parkild 
The complete dog book American Kennel Club 
Training your dog Spratts 
Trimming og klipping W. Soya-Jensen 
Træn ditt menneske Binzo Jones 

Velkommen valp K. Sandberg 
Vi ventar valpar K. Sandberg 
Vår valp Iwan Swedrup 

 
 
 

 
Bøker / DVD lånes ut til medlemmer i 30 dager. 

Kontakt BSBK på tlf 55 13 05 00 for lån fra klubbens bibliotek 
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OPPDRETTER GUIDE ! 

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 og e- 
mail adresse og hjemmeside adresse til: 

 
KOBBELET – BSBK, Boks 6 Sandsli, 5861 BERGEN 

Tlf.: 55 13 05 00 – e-post: bsbk@bsbk.org 
 

 
 

AUSTRALSK SHEPHERD VESTTUN Turid og Torbjørn Hitland 

Espelandsveien 178 

5258 BLOMSTERDALEN 

Tlf.: 55 22 71 79 

 
VINSTI 

olav-v@online.no 
Karin og Olav Oldervik 

Oterdalen 74 

5914 ISDALSTØ 

Tlf.: 56 35 06 11 

BEARDED COLLIE T-BOB 

merete.nydal@c2i.net 
Merete L. Nydal 

Kalandsneset 14 

5229 KALANDSEIDET 

Tlf.: 55 10 01 70 

 
WEST MEADOW 

olav-v2@online.no 
Olav Henrik Vik 

Skipanesv 138 

5259 HJELLESTAD 

TLF.: 55 99 09 46 

BULL TERRIER KEYNOTE Kari Aamodt 

keynote@broadpark.no Junosvei 10 

5173 LODDEFJORD 

Tlf.: 55 26 84 05 

 

CAIRN TERRIER CAIRNDALE Dagny Ann Dale 

post@kennelcairndale.com Hetlebakkveien 201 B 

5131 NYBORG 

Tlf.: 55 18 53 36 

mailto:bsbk@bsbk.org
mailto:olav-v@online.no
mailto:merete.nydal@c2i.net
mailto:olav-v2@online.no
mailto:keynote@broadpark.no
mailto:post@kennelcairndale.com
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COLLIE LANGHÅRET COLLIEANN Ann-Kristin Mykkeltvedt 
 collieann@home.no Hatleflåten 
  5652 ÅRLAND 

  Tlf.: 56 58 87 65 

 
MIDTUNSTIEN Helga og Bjørn Dahle 

  Midtunbrekka 18 A 
  5224 NESTTUN 

  Tlf.: 55 10 25 51 

 
VESTTUN Turid og Torbjørn Hitland 

  Espelandsveien 178 
  5258 BLOMSTERDALEN 

  Tlf.: 55 22 71 79 

DACHSHUND LANGHÅR ROSS 
ross.kennel@start.no 

Monica og Gaute Røsland 

Mjøs 
  5282 LONEVÅG 

  Tlf.: 56 39 44 64 

DALMATINER CIVELDA Kersti og Svein A. Hatlem 
 civelda@online.no Nyhavnsvingen 8 
  5035 BERGEN 

  Tlf.: 55 25 76 02 

DANSK/SVENSK GÅRDSHUND ROSS 
ross.kennel@start.no 

Monica og Gaute Røsland 

Mjøs 
  5282 LONEVÅG 

  Tlf.: 56 39 44 64 

DOBERMAN NORTELL Else og Norvald Thunestvedt 
  Botnafjellsvn 60 
  5353 STRAUME 

  Tlf.: 56 32 18 18 

 
UNIQUESTAR Alf Skaar og Siri Ann Farestvedt 

 uniquestar@c2i.net Grønnestølsveien 33 
  5073 BERGEN 

  Tlf.: 55 28 90 01 

FLATCOATED RETRIEVER BRISAKO Birte og Trond Nordeide 
 kennel.brisako@c2i.net Nordre Nesjavegen 59 
  5108 HORDVIK 

  Tlf.: 55 19 05 16 

  

KRÅKENESET 
 

Lise Grahl-Madsen 
 askjelbr@online.no Kråkenesveien 42 
  5152 BØNES 
  Tlf.: 55 12 26 10 

mailto:collieann@home.no
mailto:ross.kennel@start.no
mailto:civelda@online.no
mailto:ross.kennel@start.no
mailto:uniquestar@c2i.net
mailto:kennel.brisako@c2i.net
mailto:ko@c2i.net
mailto:askjelbr@online.no
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GRAND DANOIS GREAT HILL 

kari-ann@pet.no 
Kari-Ann Breistein 

Dalland 

5936 MANGER 

Tlf.: 56 37 05 68 

 
HIGHESTEEM 

may-bk@online.no 
May-Britt Karlsen/ Thomas Sopp 

Nordeidevn 12 I 

5243 FANA 

Tlf.: 55 91 64 55 

 
VESTLED 

gdjorunn@start.no 
Jorunn Midtun 

Sjovegen 

5957 MYKING 

Tlf.: 56 34 11 22 

GREAT JAPANESE OYAKO Arvid og Evy Wie 

DOG a-wie@online.no Stokkedalen 76 

5151 STRAUMSGREND 

Tlf.: 55 12 30 06 

GREYHOUND WAG 

arne.johan@aastvedt.com 

Familien Aastvedt 

Kalvatræet 22 

5106 ØVRE ERVIK 

Tlf.: 55 18 10 24 

GROENENDAEL ASKVIÓR 

njohannessen@start.no 

Vigdis og Nils Johannessen 

Åslia 6 

5306 ERDAL 

Tlf.: 56 14 05 81 

 
NADJARAH 

reli@broadpark.no 
Linda og Ronny Eliassen 

Tetnesveien 130 

5114 TERTNES 

Tlf.: 55 18 30 60 

IRSK SETTER LYSETUNET Gro Tvedten 

Hellebakkane 22 

5215 LYSEKLOSTER 

Tlf.: 56 30 46 97 

IRSK ULVEHUND BALLYGRAN 

ballygran@tiscali.no 
Anne Mette Mikkelsen 

Mons Slettens veg 21 

5265 YTRE ARNA 

Tlf.: 55 24 78 15 

 
McKENZIE 

thor-iwh@frisurf.no 
Ingun Hinna og Tor Egil Haga 

Skaffamyrane 22 

5267 ESPELAND 
Tlf.: 55 25 65 63 

mailto:kari-ann@pet.no
mailto:may-bk@online.no
mailto:gdjorunn@start.no
mailto:a-wie@online.no
mailto:arne.johan@aastvedt.com
mailto:njohannessen@start.no
mailto:reli@broadpark.no
mailto:ballygran@tiscali.no
mailto:thor-iwh@frisurf.no
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 O’MARKSBAY 
knutowille@c2i.net 

Knut Olav Wille 
Stovnerveien 71 

 0982 OSLO 

 Tlf.: 22 10 81 50 

JAPANSK SPISSHUND REDLANCE 
nina.saebye@pchuset.no 

Nina Sæbye 

Ågotnes 
  5363 ÅGOTNES 

  Tlf.: 21 68 32 52 

LABRADOR RETRIEVER GULLSTEINEN Elin Dahl 
 elin@gullsteinen.net Rekdalsveien 47 
  5151 STRAUMSGREND 

  Tlf.: 55 12 12 53 

 
SURPRISING Eva og Anne Mjelde 

 eva.mjelde@c2i.net Tyriveien 40 
  5104 EIDSVÅG 

  Tlf.: 55 95 15 04 

LHASA APSO SING-TUK Gro Mandt 
  Øyjordslien 14 
  5035 BERGEN 

  Tlf.: 55 95 12 41 

MELLOMPUDDEL LINNIECROFT Linda Stoltz Olsvik 
  Vilhelm Bjerknes vei 80 
  5081 BERGEN 

  Tlf.: 55 28 78 88 

MOPS HIGHESTEEM May-Britt Karlsen/ Thomas Sopp 
 may-bk@online.no Nordeidevn 12 I 
  5243 FANA 

  Tlf.: 55 91 64 55 

NEWFOUNDLANDSHUND BLACK VELVET Mona og Leiv M Løtveit 
 leiv.lotveit@c2i.net Lyngnesveien 38 
  5353 STRAUME 

  Tlf.: 56 33 22 62 

 
FERRYLAND Irene og Jonny Donné 

 irene@ferryland.no Hamreveien 65 
  5229 KALANDSEIDET 

  Tlf.: 55 12 66 99 

 
NUFFEKOMPANIET Wenche Solheimslid 

 kenneth.solheimslid@c2i.net Hedlo 41 
  5353 STRAUME 
  Tlf.: 56 33 17 77 

mailto:knutowille@c2i.net
mailto:nina.saebye@pchuset.no
mailto:e@pchuset.no
mailto:elin@gullsteinen.net
mailto:eva.mjelde@c2i.net
mailto:may-bk@online.no
mailto:leiv.lotveit@c2i.net
mailto:irene@ferryland.no
mailto:kenneth.solheimslid@c2i.net
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 RANSA 

egil.andreassen@smedvig.no 

Egil Andreassen 
Lyngbøveien 64 A 

 5163 LAKSEVÅG 

 Tlf.: 55 34 37 91 

TESSMIRA Kirsten Stensund 
 Vallalia 44 
 5227 NESTTUN 

 Tlf: 55 10 43 43 

ZOJOMA Jorunn Gjøen 

Jorunn-g@c2i.net Gjøn 
 5640 EIKELANDSOSEN 

 Tlf: 56 58 52 10 

NORFOLK TERRIER RANSA Egil Andreassen 
 egil.andreassen@smedvig.no Lyngbøveien 64 A 
  5163 LAKSEVÅG 

  Tlf.: 55 34 37 91 

NORSK BUHUND BUGARDEN’S Christian Magnus og Rigmor 
  Rasmussen 
  Lien 46, 5057 BERGEN 

  Tlf.: 55 29 51 65 

 
REDLANCE 
nina.saebye@pchuset.no 

Nina Sæbye 

Ågotnes 
  5363 ÅGOTNES 

  Tlf.: 21 68 32 52 

OLD ENGLISH SHEEPDOG AN KA WO Anne Kari og Terje Wold 
 terje@video4.no Grimseidveien 484 
  5259 HJELLESTAD 

  Tlf.: 55 99 16 91 

RIESENSCHNAUZER LA-POT-ARJA Wenche Berntsen 
 laportar@frisurf.no Krokavegen 21 
  5353 STRAUME 

  Tlf.: 56 33 00 41 

SCHÄFERHUND BALDERGARD Bjørn Tonheim 
  Hordnesveien 103 
  5244 FANA 

  Tlf.: 55 13 02 21 

 
VESTVARDEN Karen Vetås 

  Storevarden 58 
  5350 BRATTHOLMEN 
  Tlf.: 56 33 13 95 

mailto:egil.andreassen@smedvig.no
mailto:Jorunn-g@c2i.net
mailto:egil.andreassen@smedvig.no
mailto:nina.saebye@pchuset.no
mailto:e@pchuset.no
mailto:terje@video4.no
mailto:laportar@frisurf.no
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YLVAGÅRDEN Anne Karin Daae 

akdaae@online.no Nipedalsstien 34 

5164 LAKSEVÅG 

55 34 42 55 

 

SCHNAUZER KEYNOTE Kari Aamodt 

keynote@broadpark.no Junosvei 10 

5173 LODDEFJORD 

Tlf.: 55 26 84 05 

 
 SPORTY Berit Iversen 

Storevarden 62 
  5350 BRATTHOLMEN 

Tlf.: 56 32 05 22 

SEALYHAM TERRIER SEALY WEST 

vivi@sealywest.net 
Vivi Waag 

Postboks 6 Sandsli 

5861 BERGEN 

Tlf.: 55 22 92 00 

SHETLAND SHEEPDOG ASKVIÓR 

njohannessen@start.no 

Vigdis og Nils Johannessen 

Åslia 6 

5306 ERDAL 

Tlf.: 56 14 05 81 

SHIBA ENERHAUGEN 

christen.lang@tascali.no 

Christen Lang 

Sandviksveien 173 

5035 BERGEN 

Tlf.: 55 95 17 01 

SKOTSK HJORTEHUND ST.FINNIAN 

ane@lerheim.no 
Ane Lid Lerheim 

Troldhaugveien 31 

5232 PARADIS 

Tlf.: 55 91 17 50 

VÄSTGÖTASPETS BUGARDEN’S Christian Magnus og Rigmor 

Rasmussen 

Lien 46, 5057 BERGEN 

Tlf.: 55 29 51 65 

WEST HIGHLAND TERRAWESTIE Hilde Gullaksen 

WHITE TERRIER terrawes@online.no Steintræveien 9 

5238 RÅDAL 

Tlf.: 55 13 78 79 

 

WHIPPET 

 

WAG 

arne.johan@aastvedt.com 

 

Familien Aastvedt 

Kalvatræet 22 

5106 ØVRE ERVIK 
Tlf.: 55 18 10 24 

mailto:akdaae@online.no
mailto:keynote@broadpark.no
mailto:vivi@sealywest.net
mailto:njohannessen@start.no
mailto:christen.lang@tascali.no
mailto:ane@lerheim.no
mailto:terrawes@online.no
mailto:arne.johan@aastvedt.com
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VÅRE 2 BUTIKKER HAR ET STORT UTVALG I 
FÓR OG HUNDEUTSTYR 

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG HUNDEPRAT 

 
VESTKANTEN ZOO 55 93 10 40 

ARKEN ZOO 55 18 84 80 
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BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB 
POSTBOKS 6 - SANDSLI - 5861 BERGEN – Tlf: 55 13 05 00 

 
 
 
 
 

HOVEDSTYRET 2005 

Leder: Torunn Urheim 55 31 69 82 
Nestleder og sekretær: Knut Alme 56 14 58 20 
Kasserer: Edgar Waag 55 22 92 00 

Styremedlem: Svein Lothe jr. 55 13 62 04 
Styremedlem: Jon Wagtskjold 55 92 44 36 
Repr. Brukshundgr.: Grethe Olsen 55 52 01 68 
Rep. Utstillingsgr.: Ellen Fåberg 55 12 35 81 

 

  BRUKSHUNDGRUPPEN 2005  
 

Gruppeleder: Grethe Olsen 55 52 01 68 
Medlem: Lille Wagtskjold 55 92 44 36 

Medlem: Marit Brakstad Jæger 55 91 33 88 
Medlem: Anne Karin Daae 55 34 42 55 
Medlem: Espen Børresen 55 13 85 45 

 
  UTSTILLINGSGRUPPEN 2005  

 

Gruppeleder: Irene Donné 55 11 66 99 
Møtesekretær: Wenche-Line Bergstad 977 23 387 

Medlem: Vivi Waag 55 22 92 00 
Medlem: Ellen Fåberg 55 12 35 81 
Medlem: Wenche Solheimslid 56 33 17 77 

 
  REVISJON 2005  

 

Medlem: Elin Hjortland Løtvedt 55 22 89 00 
Medlem: Arne Johan Aastvedt 55 18 10 24 

Varamedlem: Merete L. Nydal 55 10 01 70 

 
  VALGKOMITÉ 2005  

 

Medlem: Elin Dahl 55 12 12 53 
Medlem: Norvald Thunestvedt 56 32 18 18 
Medlem: Christen Lang 55 95 17 01 

 
  KOBBELET 2005  

Redaktør: Jon Wagtskjold 55 92 44 36 
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Medlemskontingent BSBK 

Medlemskontingent Kr.250,- Familiemedlem Kr. 50,- 

Bankforbindelse 

Bankgironummer Utstillingskonto: 

BSBKs brukskonto: 9521 66 45740 7877 08 04859 

Brukshundgruppen: 9521 66 45627 

Annonsepriser Kobbelet 

Medlemmer Ikke-medlemmer 

1/1 side Kr. 200,- 1/1 side Kr. 400,- 
 

½ side Kr. 100,- ½ side Kr. 200,- 

¼ side Kr. 50,- ¼ side Kr.100,- 

Rubrikkannonser gratis Rubrikkannonser for  
Kr. 75,-

 

for medlemmer ikke-medlemmer 

 
 
 
 

Nye medlemmer i BSBK 

 
DAG FREDRIK BERG 

 
5053 

 
BERGEN 

RANDI TVEIT 5200 OS 
RUBEN BERNTZEN 5200 OS 
MARTIN P. VAHL 5226 NESTTUN 
KRISTINE MERKESVIK 5171 LODDEFJORD 

MARIE-LOUISE GULLIKSEN 5163 LAKSEVÅG 
JAN-PETTER JUSTAD 5353 STRAUME 
MAY LISBETH VINJE 5231 PARADIS 

ANNE ELISABETH HAUKANES 5152 BØNES 
KJERSTI HAUGSBØ 5238 RÅDAL 
LIV DAHLER 5039 BERGEN 
INGFRID NEPSTAD 5136 MJØLKERÅEN 

STEIN INGE FANAVOLL 5225 NESTTUN 
LINDA K. ELIASSEN 5114 TERTNES 
RONNY ELIASSEN 5114 TERTNES 
SVEIN DYNGELAND 5231 PARADIS 

ANETTE MATLAND 5857 BERGEN 
MARIANNE O. NIELSEN 5357 FJELL 
VENKE UTHAUG 5252 SØREIDGREND 

ANNE M. HEGGSTAD 5259 HJELLESTAD 

Vi ønsker velkommen til de nye medlemmene 
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B-BLAD RETURADRESSE: 
BSBK 
Boks 6 Sandsli, 5861 Bergen 

 
 
 

 

              Fjellanger Hundeskole AS 

Vi er et kurs- og treningssenter for hunder og hundeeiere, og har et 
bredt kurstilbud for valper, voksne og problemhunder. Skolen ble 
etablert i 1988 og har i dag 15 høyt kvalifiserte instruktører med 
bred erfaring innen lydighet, bruks, agility og jakt, samt utdanning 

av spesialsøkshunder til ulike formål. 

Våre trivelige lokaler i Fana ligger bare tre 
minutters kjøring fra Lagunen, ved Stend 

Jordbruksskole. 

Vi har en stor innendørs treningshall, slik at vær og 

vind ikke skal være til hinder for fine kurskvelder. 

 

 
VI TILBYR …….. 

 
• Valpekurs hver måned hele året (fra 12 uker) 

• Valpekurs (fra 5 – 8 mnd.) 

• Individuelle kursopplegg 

• Atferds-/kartleggingstimer 

• Instruktørutdanning 

• Hundeeierkurs 

 
Påmelding og informasjon: 
Fjellanger Hundeskole AS 

Tlf. 56 14 57 30/45 61 41 61 
www.fjellanger-hundeskole.no 

Fjellanger Hundeskole AS - Olavegen - 5200 Os, Tlf.: 56 14 57 30/45 61 14 61 
email: post@fjellanger-hundeskole.no 

 

http://www.fjellanger-hundeskole.no/
mailto:post@fjellanger-hundeskole.no
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