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VELKOMMEN TIL 

MYRBØ DYRESENTER 
ALT PÅ ETT STED - KUN 20 MIN FRA BERGEN SENTRUM 

ET SPENNENDE MILJØ MED HYGGELIG ATMOSFÆRE 

- 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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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 papirformat. 

PC-filer bør være i RTF eller Word- 
format. Benytt gjerne skrifttypen 

Times New Roman – 12 pkt i 
artikkelen. Digitalbilder må leveres i 
høy oppløsning. 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 

i løpet av uke 37 / 2006 

 
Frist for innlevering av stoff er 
27. august 2006 til redaktøren 

Redaktørens hjørne 

Så var sommerens utgave av Kobbelet 
klart til utsending, og redaktøren kan 
trekke i kortbuksen og nyte årstiden. 

Kobbelet denne gangen er først og fremst 
redigert rundt bidrag fra medlemmene. 

Gro Mandt har gravd i artikkelarkivet 
sitt og forteller oss om sine opplevelser 
som debuterende utstiller. Noen kjenner 
seg sikkert igjen. 

Kari Oldervoll har fått ny valp og gir oss 
litt tanker rundt det å skifte til ny rase. 

Christen Lang har denne gangen sendt 
en artikkel om rammene for det vi driver 
med – ikke de økonomiske, men de 
sosiale og menneskelige. Les og tenk litt 
igjennom selv! 

Per Olsen har vært på blodsporkurs, og 
blitt helt entusiast. Han deler denne 
entusiasmen med oss i en artikkel i 
bladet. 

Kobbelet skal speile klubbens og 
medlemmenes aktiviteter, og jeg mottar 
gjerne artikler og ikke minst bilder som 
vi kan fylle bladet med. Bruk sommeren 
til å skrive, ta bilder og send dem til 
meg! 

Ha en flott sommer, alle sammen! 
Red. 

Forsidebilde denne gangen er av to 
dachsvalper på vei ut i verden, knipset 

på Os Jeger- og Fiskeforenings 
sporprøve i vår. Bilde tatt av Red. 

 
 
 

 

mailto:kobbelet@bsbk.org
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Lederen har ordet 
 

 

Kjære medlemmer! 

 
 

Nå er både vårt eget årsmøte og 
NKK’s representantskapsmøte 
vel i havn, og alle nødvendige 
vedtak er gjort for at 
organisasjonsendringene blir 
satt i verk fra 1. januar 2007. 

 
Jeg benytter anledningen til å takke 

Knut Alme og Espen Børresen som 
har gjort en flott innsats for 

klubben i mange år - vi håper at vi kan få benytte deres 
innsatsvilje også ved senere anledninger! Og vi ønsker Ingrid 
Løseth Bøe og Terje Skarpenes velkommen som nye styre- og 
gruppemedlemmer. 

 
Siden RS vedtok reduksjon i ”grunnkontingenten” til NKK, får 

våre medlemmer litt lavere samlet årskontingent enn vi hadde 
beregnet. Som kompensasjon for inntektsbortfallet til NKK vil 
diverse avgifter økes med fra kr. 20.00 til kr. 35.00, nærmere 

opplysninger blir annonsert i Hundesport. 

 
Hovedgrunnen er nok at en hel del klubber, som idag ikke har 
kollektivt abonnement, vil få en relativt sett større økning i samlet 

årskontingent for sine medlemmer. Vi ville nok foretrukket kr. 

25.00 mer i årskontingent i stedet for at disse avgiftene øker enda 
mer - men flertallet hadde altså en annen mening. 

 
Så står det igjen å ønske dere alle en god sommer og vel møtt 
igjen til høstens aktiviteter på brukshund- og utstillingsfronten, 

 
 

Vennlig hilsen 

 
Torunn Urheim 

leder 
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”Nye” NKK – hundeklubbene – medlemmene 
Av Edgar Waag, formann i NKK avd. Hordaland, kasserer og daglig leder i BSBK. 

 

Hvorfor har vi endret Norsk 
Kennel Klub (NKK) som 
organisasjon? 

Det var mange på slutten av 
forrige århundre som ønsket et 
større og sterkere NKK. 
Kennelklubben har i dag i 
underkant av 20 000 

medlemmer. Fra 1. januar 2007 
vil dette tallet øke til mellom 60 
000 - 70 000 medlemmer. Det 
sier seg selv at NKK da har mer 
”tyngde” når de uttaler seg i 
saker, og har lettere for å bli 
hørt og tatt hensyn til. 

I 1999 vedtok NKKs 
Representant-skap (RS) at det 
skulle opprettes en 
organisasjonskomité. Sammen 
med innspill fra rase- og hunde- 
klubbene la komitéen et forslag 
til ny organisasjonsform for NKK 
frem for RS i 1994. I fjor vedtok 
RS med et flertall på 92 %, 
NKKs nye lover fra 1. januar 
2007. Så denne nye 
organisasjonsformen er ønsket 
av et nesten samlet hunde- 
Norge. 

I korthet kan man si, at nå blir 
alle rase- og hundeklubber 
medlems-klubber i NKK, mot i 
dag samarbeidende klubber med 
NKK. NKK krever inn 
kontingenten også for rase- og 
hundeklubbene. Du vil derfor 
neste år kun få en medlems-giro 
for alle hundeklubber du er 
medlem i. 

Blir dette dyrere eller billigere 
for deg som medlem? 

Fordi det er noen som er usikre 

på hvordan deres forhold til den 
nye organisasjonen blir, skal jeg 
prøve å se litt på dette. 

Er du i dag medlem i en eller 
flere rase- eller hundeklubber, 
er den eneste forskjellen du vil 
merke, at kontingenten til de 
klubber du er medlem av, vil fra 
neste år bli krevd inn av NKK på 
en giro. Den del av denne 
kontingenten som rase- eller 
hundeklubbene skal ha, blir 
automatisk overført til 
klubbenes egne kontoer. 

Kontingenten blir fra neste år 
delt inn i to kategorier, en 
grunn-kontingent som NKK skal 
ha, og en klubbkontingent som 
rase- eller hundeklubben skal 
ha. NKKs Representantskap 
vedtok 29. april, at NKKs 
grunnkontingent skal være kr. 

140.-. Du betaler kun en 
grunnkontingent, uansett hvor 
mange rase- eller hundeklubber 
du er medlem i. 

 
Det som da er viktig er at det er 
samme person i familien som er 
hovedmedlem i alle rase- og 
hundeklubber dere er medlem i. 

Har du familie- eller husstand- 
medlem under ditt medlemskap 
i en rase- eller hundeklubb, 
betaler denne ingen 
grunnkontingent til NKK, kun 
klubbkontingent for familie- 
eller husstandsmedlem hvis 
klubben har dette. 
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Noen eksempler: 
 

1. Du er i dag medlem i Norsk Kennel Klub (kr. 320.-), Bergens 
Selskaps- og Brukshundklubb (kr. 250.-) Nordhordland 
Hundeklubb (kr. 250.-), og Norsk Terrier Klub (kr. 250.-). I år har 
du da betalt til sammen kr. 1 070.- 

Neste år og medlem i de samme klubber NKK (kr. 140.-), BSBK (kr. 
155.-) NHK (kr. 155.-) og NTK (kr. 150.-) betaler du kun kr. 600.- og 
du sparer kr. 470.-. pr. år. 

 
 

2. Du er i dag medlem i Norsk Kennel Klub (kr. 320.-), Bergens 

Selskaps- og Brukshundklubb (kr. 250.-) og betaler i år til sammen 
kr. 570.-. 

Neste år betaler du for å være medlem i begge klubber kr. 295.-, og 
du sparer kr. 275.- pr. år. 

 
 

3. Du er i dag kun medlem i Bergens Selskaps- og Brukshundklubb 
(kr. 250.-). 

Neste år er du da medlem i både BSBK og NKK og betaler 
kontingent på kr. 140.- (NKK grunnkontingent) + kr. 155.- (BSBK 
klubbkontingent) = kr. 295.-. 

 

4. Du er i dag kun direktemedlem i Norsk Kennel Klub (kr. 320.-) og til 
neste år må du da melde deg inn i en rase- eller hundeklubb etter 
eget valg. Velger du da Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, blir 
kontingenten for 2007 kr. 295.-. 

 

 

Som dere ser, vil alle spare 
kontingentpenger i 2007, 
bortsett fra du som i år kun er 
medlem i én rase- eller 
hundeklubb. For deg blir dette 
litt dyrere, men du får mange 
nye fordeler som: 

• Tilgang til NKKs 
hundebase DogWeb 

• Ha eget kennelnavn 

• Registrere valpekull til 

redusert pris 

• Delta på hundeutstillinger 

i utlandet. 
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På hundeutstilling hender det så mangt 
Av Gro Mandt 

 

Vi var tidlig på plass i utstillingshallen, valpen i 
”finpussen” og matmor i antrekk som matchet nurkets 
pelsfarge. 

 

Kvelden før D-dagen var valpen 
blitt badet og fønet som en 
voksen Lhasa Apso - hun var jo 
fylt 7 måneder og hadde begynt 
å få lengde på pelsen. 

 
Matmor hadde også med et 
knippe voksne Lhasaer som 
skulle til pers i ringen, så det ble 
ganske hektisk med børsting og 
finpussing på alle sammen, for 
både valp og voksne skulle i 
ringen omtrent samtidig. 

 
Klokka tikket mot deadline, og 
midt i travelheten kom matmor 
på at valpenurket burde ha vært 
en tur ”i gården” - det ville ikke 
være videre flatterende om hun 
huket seg ned midt for nesa på 
dommeren. I full fart fikk nurket 
et kobbel om halsen og ble sendt 
ut med en hundevant passepike. 

 
Og dermed vendte en trivelig 
utstillingsdag seg til et sant 
mareritt. For to minutter seinere 
kom en heseblesende passepike 
stormende inn og fortalte med 
gråt i stemmen at valpen hadde 
smettet ut av kobbelet og var 
stukket av! 

 
Hva gjør en når noe slikt skjer? 
Matmor slapp i hvert fall alt og 
løp ut for å lete, tett fulgt av den 
ulykkelige passepiken. Men 
valpen var som sunket i jorda. 
Ingen steder var glimt å se av et 
gråbrunt nøste som virret rundt 

på leiting etter flokken sin. Ikke 
hørtes fortvilte valpebjeff eller 
bortkommen klynking. Hva i all 
verden skulle jeg gjøre? 

 
Tett inntil utstillingshallen var 
det parkanlegg og idrettsplass. 
Men like nedenfor var det 
hovedveg og biltrafikk. Det er vel 
ikke vanskelig å tenke seg hvilke 
skrekkvisjoner jeg hadde om en 
liten gråbrun valp som ville være 
alt for lett å overse for store og 
raske biler! 

 
Jeg løp og plystret og lokket - 
innimellom grein jeg litt også - 
og spurte alle jeg traff, utstillere 
så vel som nabolagets beboere, 
om de hadde sett en rømling av 
en valp? 

 
Jungeltelegrafen virket 
upåklagelig, og snart visste 
”alle” om valpen som hadde 
rømt. 

 
Utrettelig hjulpet av den 
uheldige og minst like fortvilte 
passepiken, fikk jeg etter hvert 
avklart at nurket var blitt sett 
snart her, snart der - både nær 
hallen og i en ganske mye videre 
omkrets. Med bilen trålet vi 
villavegene rundt hallen, men 
resultatløst. 

 
Tilbake ved utstillingshallen fikk 
vi høre at valpen ”nettopp” var 
blitt observert der, men at hun 
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stakk av så snart noen nærmet 
seg. Det hadde ikke engang 
hjulpet å lokke med pølse: 
matvraket var øyensynlig for 
skremt og oppskjørtet til å la seg 
friste. 

 
Nye meldinger kom stadig inn: 
nurket var blitt sett ”nede på 
vegen”, ”bak hallen”, ”i hagen 
like ved”, ”under en parkert bil”. 
Men alle velmente forsøk på å 
hanke inn rømlingen, syntes å 
virke som skremsel mer enn å 
være til gavn. Bare én gang fikk 
jeg selv glimt av en gråbrun 
pelsball i fullt firsprang - døv og 
blind for matmors fortvilte 
kalling! 

 
Hva i all verden skulle jeg gjøre? 
”Du må ringe til mannen din,” 
foreslo en guttepjokk - i trygg 
forvissning om at en stor og 
sterk mann kunne utrette mer 
enn en dame. ”Du må varsle 
politiet,” mente en voksen og 
mer forstandig hjelpeskvinne. 

Men hva kunne vel noen av dem 
utrette? Fortvilelsen og 
maktesløsheten var nær ved å 
overmanne meg. Hva i all verden 
skulle jeg gjøre? 

 
Så kom endelig en gladmelding - 
men våget jeg å tro på den?: 

”Valpen din er på baksiden av 
hallen, ei jente sitter og passer 

på at den ikke stikker av igjen!” 

 
Med dunkende hjerte og klump i 
halsen av angst snublet jeg 
rundt hallen. Og der - trengt opp 
i et hjørne uten mulighet til å 
rømme - stod valpenurket og 
bjeffet i fistel - skremt og 

forvirret - til jenta som holdt 
henne stangen med godsnakk! 

 
Hvem som var mest glad og 
lettet - valpet eller matmor? Det 
var nok ganske gjensidig, tror 
jeg. Rundslikkingen ville ingen 
ende ta da nurket oppdaget at 
hun endelig hadde funnet igjen 
matmor, og matmor klemte og 
klappet den våte, skitne og 
pjuskete valpen og forsikret 
henne om at hun var verdens 
deiligste! 

 
I to timer hadde marerittet vart. 
I to timer hadde nurket og 
matmor virret rundt i bygda og 
lett etter hverandre. Det føltes 
som ei uke. Utstillingen gikk vi 
glipp av, nurket og jeg, men hva 
spilte det for rolle når hun 
endelig var trygt og uskadd 
tilbake i matmors favn! 

 
Like lykkelig over gjenforeningen 
var den uheldig passepiken. Og 
jubelen var stor hos Apso- 
gjengen inne i hallen, som 
sporty hadde stilt opp og børstet 
og handlet de voksne bikkjene 
mine mens jeg løp rundt i bygda 
på leit etter rømlingen. 

 
Som en ekstra spiss på den 
lykkelige avslutningen, hører det 
med at nurket på valpeskuet 
dagen etter – dobbel- 
utstillingens andre dag - gikk 
hen og ble både BIR og 3BIG! Og 
likevel - gleden over å vinne 
utstillingsheder kunne ikke 
måles mot gleden over å få 
valpen tilbake i god behold! 
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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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Hva driver vi egentlig med 
Av Christen Lang 

 

Hvis jeg spør meg selv om hvorfor jeg er aktiv med hunder 
får jeg flere svar. 

 

Selvfølgelig er jeg glad i dyr, 
spesielt i hunder. Men en av 
grunnene er også den sosiale 
biten. Alle de hyggelige 
menneskene jeg møter gjennom 
denne interessen. 

Ja, for alle som har gått tur med 
en hund vet hvor lett det er å 
komme i kontakt med andre 
mennesker. Spørsmål som, 
hvilke rase er det? Kan vi få 
klappe hunden? Eller: Å så fin 
hund du har, er noe av det vi 
hører. 

Og dette kommer fra fremmede 

mennesker som nok ikke hadde 
pratet til deg om det ikke hadde 
vært for hunden. 

En ung mann oppdaget at det å 
gå tur med en søt liten valp var 
en utmerket måte å få 
oppmerksomhet på fra det annet 
kjønn. Han sa at dette var en av 
de beste sjekketriks han hadde 
prøvd. 

Som oppdretter treffer jeg andre 

oppdrettere, hannhundeiere og 
ikke minst valpekjøpere. 

Å kjøpe valp er en tillitssak 
mellom oppdretter og 
valpekjøper. 

Oppdretter må være sikker på at 
den tiltenkte nye eieren er den 
rette for akkurat den valpen og 
for rasen. Bare da kan valpen få 
det bra og det er jo det viktigste 
for en seriøs oppdretter. 

Valpekjøper må være sikker på 
at oppdretter har gjort sitt beste 
for at valpen skal utvikle seg til 
å bli en sunn og trivelig hund 
med de egenskaper som er 
karakteristisk for rasen. Han må 
også være sikker på at han til 
enhver tid kan henvende seg til 
oppdretteren for å få råd og 
veiledning når han trenger dette. 

Å kjøpe/selge valper er ikke det 
samme som å kjøpe/selge en 
forbruksvare. Det er et liv det er 
snakk om og alt liv krever 
respekt. 

Selv har jeg fått mange av mine 

beste venner fra hundemiljøet. 
Både i Norge og i utlandet. 

Vi bruker mye tid og mye penger 

på denne hobbyen. For en dyr 
hobby blir det for de aller fleste 
av oss. Vil du tjene store penger 
så fin på noe annet. 

Men medaljen har en bakside. 
Det er dessverre et faktum at 
det også finnes mye sjalusi og 
misunnelse innen miljøet. 

Om man ikke helt lykkes i 

arbeids- eller privatlivet, kan det 
å lykkes som utstiller 
/oppdretter være en 

kompensasjon. Da kan hobbyen 
lett bli for alvorlig. 

Vi lever i et land og i en 
verdensdel hvor vi har overflod 
av mat, sikkerhet og trygghet. I 
Norge har vi en natur med god 
plass til både oss og hunden. 
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Vi og våre hunder er vel av de 
utvalgte som kanskje har noe av 
det beste liv man kan ønske 
seg? 

Når vi da vet at det i andre deler 
av verden er krig og at barn 
sulter blir det veldig lite viktig 
om hunden vår får en premie på 
utstilling! 

Hvorfor ikke være glad for at vi 
er så heldige at vi kan få lov til å 
drive med en interesse som er så 
givende som hundehold kan 
være istedenfor å bruke masse 
tid og energi på å lage intriger og 
baktale andre og deres hunder 

Er det virkelig verd det? Og er 
det egentlig om hunder dette 
dreier seg? 

At det finnes uvennskap mellom 
oppdretter innen en rase er 
dessverre ikke uvanlig. Alle 
oppdretter prøver jo og få frem 
så gode hunder som mulig, men 
har vi ikke alle hunder med feil 
og mangler og med de syk- 
dommer som kan forekomme i 
akkurat vår rase? 

Hvorfor da være så kritisk 

overfor andre? 

Hvorfor ikke være litt rause 
overfor dine konkurrenter og 
heller glede deg over når de 
vinner selv om du kanskje ikke 
er helt ening med dommeren. I 
stede for å være sjalu. Neste 
gang er det kanskje din hund 
som vinner, og da er da hyggelig 
å få en gratulasjon istedenfor 
sure miner. 

I mange hundeklubber, spesielt 
i raseklubber, er det ofte mye 
uvennskap. Det å inneha et verv 
i en hundeklubb forplikter. 

Mange mennesker bruker mye 
av sin fritid til glede for andre og 
for rasen/klubben og gjør en 
glimrende innsats som ikke 
alltid blir verdsatt av 
medlemmene. 

Konstruktiv kritikk må til og 
åpenhet og informasjon er meget 
viktig slik at medlemmene føler 
at de som er med i styre og stell 
ikke kjører sitt eget løp over 
hodet på medlemmene. 

La oss diskutere sak om vi er 
uenige og ikke angripe 
hverandre. Det er bare de som 
har dårlige argumenter som 
trenger å angripe andre for 
derved å få fokus vekk fra det 
som saken egentlig dreier seg 
om. 

Men husk at dette er ideelt 
arbeid. Det er lett å kritisere og 
dessverre er det ofte de som selv 
bidrar minst som er flinkest til 
akkurat det. Men dessverre er 
det også mennesker som 
misbruker den innflytelse de får 
som tillitsvalgt i en klubb til 
fordel for seg selv og egne 
interesser og glemmer at de er 
valgt for å arbeide for rasen/ 
hundesaken. 

Det er jo bare en hundeklubb vi 
er medlemm i. Ønsker du makt 
så får du heller gå inn i et 
politisk parti. 

Å kritisere dommeren og tillegge 

ham eller henne diverse 
suspekte motiver er også 
dessverre heller ikke uvanlig i 
vår sport. Det er faktisk helt 
frivillig å stille ut og da får vi ta 
den premien vi får på hunden 
vår med godt humør. Det er lov 
til å være skuffet men ikke 
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akseptabelt å bli sur. Da tar du 
det for alvorlig. 

Men her kan nok også vi 
dommere være flinkere til å 
forklare for utstillerne hvorfor 
hunden får akkurat den 

premien/plasseringen. Slik at 
det ikke er tvil om hvorfor. 

Da slipper vi kanskje utsagn 
som at hunden vant fordi eieren 
kjenner dommeren eller 
lignende. 

 
 

Vi er alle ansvarlige for å lage et godt miljø i den rasen vi 
har og i den hundeklubben vi er medlemmer av. La oss ta 
dette ansvaret på alvor slik at det blir hyggelig å gå på 
hundeutstilling og å være medlem i en hundeklubb. 

 
 
 

 

Artikkelforfatteren leder ofte utstillingstreninger for interesserte valpekjøpere. 
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Hund til glede 
Av Karin Oldervik 

 
Vi hadde snakket om en til hund i noen år, men av hensyn 
til helsen min og det at vi og ble eldre så ble vi enige om å 
velge en mindre rase enn før. 

 

Men det måtte være en allsidig 

rase, vi trener både lydighet, 
rallylydighet, agility og div. spor. 
Vi så på forskjellige raser og falt 
for Cavalier King Charles. 

I 2004 fant jeg en oppdretter i 

Sverige som trente lydighet, 
blodspor, freestyle og agility med 
sine Cavalierer. 

Vi tok kontakt for å bestille valp, 
men hun skulle ikke pare før 
høsten 2005, men da på en tispe 
(Malin)som var viltsporchampion 
i 2003 og 2004. Så vi måtte 
smøre oss med tålmodighet i 
over et år. 

Det fikk vi klare, vi hadde tross 
alt sett på rasen i 3 år før vi 
endelig bestilte valp. 

Men selv om du har hatt hund i 
20 år og mottatt mange valper er 
det like spennende hver gang, så 
ventetiden går like seint hver 
gang. 

I slutten av november 2005 ble 
Malin paret med en engelsk 
import i Sverige. 

I begynnelsen januar 2006 reiste 
vi på en tur til Australia, men 
holdt kontakten på mail med 
oppdretter. Endelig 27.januar 
fikk Malin 2 valper en gutt og en 
tispe B/T. 

Oppdretter sendte bilder og 
siden vi hadde vært først på 
listen kunne vi velge først. 

Akkurat da hadde vel vi tatt en 
valp uansett hvordan den så ut 
(i hvert fall jeg hadde) men de 
var helt perfekt begge to. 

Kunne ikke ta begge så vi valgte 
tispen og kalte henne Carmen 
Zita. Nå var det bare å vente til 
slutten av mars da vi kunne 
hente henne. 

En stund etter at vi kom hjem i 
februar fikk jeg brev om at jeg 
skulle ta en liten operasjon i 
begynnelsen av mars. Det ville 
gå fint med planene om å hente 
Carmen Zita i slutten av mars. 

Men det gikk ikke som planlagt, 
det ble gjort en feil under 
operasjonen og jeg ble ganske 
redusert helsemessig. 

Jeg var inne på tanken om å 
avbestille, hadde ikke lyst at 
Olav skulle reise alene den lange 
veien til Sverige. Men så kom 
John (vår sønn) hjem en tur og 
han kunne være med faren til 
Sverige. De reiste en uke senere 
enn opprinnelig planlagt, en 
torsdag, og vi regnet med at de 
kom hjem mandagen etterpå. 

Jeg snakket med dem på Gol, 
Hamar og når de kom over 
grensen til Sverige og derfra er 
det et godt stykke til oppdretter. 
Så min forundring var stor da de 
ringte fredag kveld og fortalte at 
de hadde hentet Carmen Zita og 
at de nå så etter et hotell på 
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svenskesiden, slik at de kunne 
overnatte der og fortsette neste 
dag. 

Lørdag våknet jeg, og som vanlig 

nå i det siste måtte jeg overtale 
meg selv om å stå opp, dette på 
grunn av sykdom. Var ikke mer 
enn kommet ut av sengen da jeg 
hørte Ally, vår andre hund, ble 
veldig rastløs. Ja, ja tenkte jeg, 
det er vel Kjersti (vår datter) som 
kommer. 

Men der tok jeg gledelig feil: inn 
døren kommer John med 
Carmen Zita i armene. De hadde 
kjørt hele natten for å komme 
fort hjem med henne. Gjett om 
jeg var glad. 

Nå har vi hatt Carmen Zita her 
hos oss noen uker og vi har 

innsett at vi må kalle henne 
bare Carmen, det blir altfor 
tungvint i hverdagen med to 
navn på en hund. 

At det er helse i å ha hund er 

helt sikkert. For meg har det 
hjulpet med ny valp, hun har 
greid å få meg mye mer aktiv i 
hverdagen. 

Ally vår andre hund er 7 år og 
ganske rolig innendørs men kan 
dra ute. Jeg er enda ikke sterk 
nok til å gå med henne ute, men 
en dag skal jeg klare det og. 

Satser på en dag snart å kunne 
gå rett opp på fjellet her i 
Knarvik med både Ally og 
Carmen. 
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Ny Norsk Utstillingschampion 

Schnauzer salt/pepper 
 
 

 

Keynote’s Norwegian Trombone – Tassen - ble NUCH 20.05.06 

Født 17.05.2004 

 

Mor: N+ SUCH Keynote’s Trigger Trombone 

Far: NORD UCH KBHV-02 Casso’s Jalabert 

 

Oppdretter: Kari Aamodt 

Eier: Trude Otterlei og Tor Kjersem 

 

Resultater : 

 

19.09.04 Os 4-6 mnd. 1-1 BHK Bir valp 

25.09.04 BSBK 4-6 mnd. 1-1-BIR 

13.11.04 Stord 4-6 mnd. BIR valp 

12.03.05 Manger 1JK 1JKK HP 2VK CK 3BHK 

02.04.05 NKK 1JK 1JKK HP 1VK Cert 2 BHK 

24.04.05 Os 1JK 1JKK HP 1VK Cert 1BHK BIR 

01.05.05 Førde 1JK 1JKK HP 1VK Cert 1BHK BIM 

05.11.05 Stord 1AUK 1AUKK HP 1VK Cert 2BHK 

11.02.06 Ølen 1AUK 1AUKK HP 1VK Cert 1BHK BIM 

20.05.06 NDK Bergen 1AK 1VK Cert 2BHK 
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BRUKSHUNDGRUPPEN 
har satt opp ny terminliste med følgende aktiviteter 

 

Dato Aktivitet PM frist 

Hver onsdag 19:30 Lydighetstrening på Nyborg i Åsane 

14. juni Sommeravslutning - grilling og triksing 

Spor - begynnerkurs 

Høsten Kurset som var satt opp i mai er utsatt til 

høsten 2006 

 

Høsten 
Lydighets klubbmesterskap 
Utsatt pga dårlig påmelding 

 

Høsten 
Rundering - begynnerkurs 
NB! Kurset er utsatt til høsten 

For påmelding til aktivitetene, se Bruksgruppens nettsider 

 
 

 
Fra onsdag 1. februar startet vi opp 

lydighetstreningen på Nyborg i Åsane 

BSBK har inngått en avtale om bruk av Sivilforsvarets annlegg 
på Nyborg i Åsane 

 

Anlegget består av parkeringsplass samt hall. 
Det gir mulighet for både utendørs og innendørs trening. 

 

Du finner nærmere informasjon og kart for å finne området på våre nettsider 
www.bsbk.org, menyvalg Brukshundgruppen 

 

Vel møtt på vårt nye treningsområde ! 

http://www.bsbk.org/
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Blodspor begynnerkurs i samarbeid med Bergen- 
Hordaland Dachshundklubb 
Av Per Olsen 

 
Hunden vår, Classi, er en Lapsk Vallhund. Dette er en 
finsk rein-gjeterhund, men også velegnet til det meste 
annet. 

For oss er ikke reinsdyr-gjeting 
aktuelt (det er lite reinsdyr her 
på Hylkje hvor vi bor..), men vi 
har merket oss at han er svært 
ivrig til å snuse etter spor. 

Dette fikk vi lyst til å utvikle litt 
videre, jeg har derfor tidligere 
vært med på noen blodspor- 
treninger med BSBK på 
Kokstad, samt på siste 
klubbkonkurranse i blodspor. 

Vi har skaffet blod, og trent litt 
for oss selv også. Classi elsker 
dette. 

Jeg meldte meg på da klubben 
nå skulle arrangere blodspor 
begynnerkurs nå i vår. Vi ble 
samlet på Laksevåg til teori- 
opplæring på torsdag 16.mars. 

Det var samlet en gjeng 
deltakere, dog flest fra 
Dachshundklubben. Jeg hadde 
vel faktisk trodd at det ville vært 
flere fra BSBK der, men kanskje 
neste gang… Lille (BSBK) og 
Kjersti (BHDK) skiftet på jobben 
med å lære oss om blodspor. 
Jeg kan ikke uttale meg for de 
andre, men jeg selv lærte i hvert 
fall mye. 

Lørdag 18.mars møtte vi i 
Hordnesskogen for praktisk 
opplæring og trening. Etter en 
orientering ble vi delt i lag. 
Hvert lag fikk tildelt et område, 

og skulle der legge ut et 600m 
langt spor, som skulle brukes av 
andre som skulle avlegge 
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sporprøve dagen etter. Så her 
var det best å konsentrere seg 
og prøve å gjøre det mest mulig 
riktig! 

Vi fikk utdelt kart, og gikk 
gjennom området en gang først, 
deretter planla vi litt, og gikk så 
ut igjen og la sporet. Vi gjorde 
vårt beste, la vinkler, 
blodsporstopp, sårleie etc. 

Interessant, men også en 
tidkrevende jobb. 

Mens vi drev med dette, la Lille 
ut noen kortere trenings-spor 
som vi etterpå lot våre egne 
hunder trene på, under 
veiledning av Lille. Medlemmene 
fra dachshundklubben hadde 
tilsvarende opplegg sammen 
med Kjersti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deltarere fra BSBK med forfatteren til 
høyre 

 
 

Jeg hadde inntrykk av at de 
aller fleste hundene likte dette, 
min Classi synes i hvert fall 
dette er veldig moro. Så snart 
han får på seg sporselen og 

langlinen, skjønner han hva som 
skal skje. 

Søndag 19.mars startet med 
sporprøve for 6 hunder (alle var 
Dahcshunder av forskjellige 
varianter). Deltakerne brukte de 
sporene vi la på lørdag. 

Sporleggerne (vi som deltok på 
kurset) gikk med bak i sporet, 
som ”kjentmenn/damer”. Trond 
og jeg fulgte bak ”vår” deltaker 
og dommer, og jeg lærte en hel 
masse underveis. Uten å 
forstyrre deltakeren, visket 
dommeren mange råd og tips til 
oss underveis, og vi lærte veldig 
mye om kroppspråket til 
hunden, vi lærte å se etter 
tegnene som viser om hunden er 
på sporet, eller har mistet det. 

Jeg skylder vel å si at sporene vi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
la/gikk, kun er merket de første 
25m, resten av de 600m er 
umerket. 

Når alle de 6 deltakerne hadde 

gått sine spor, samlet vi oss på 
marken i solen, og fikk høre 
dommernes kritikker og 
bedømminger. Også her var det 
mye å lære for oss 
grønnskollinger! Etter dette var 



- 21 - 
 

det meningen at vi igjen skulle 
trene hundene våre på korte 
spor, men tiden løp fra oss, så vi 
rakk det ikke. Men som en del 
av kurset, blir det 3 samlinger til 
for kursdeltakerne, hvor vi skal 
legge spor og søke med hundene 
våre. Jeg gleder meg allerede til 
disse samlingene! 

Om søndagen, før vi skulle kjøre 
hjem, var det ordnet med at 
kursdeltakerne kunne få kjøpe 
med deg blod hjem, til videre 
trening hjemme. Vi fikk også 
med oss en skank. 

Så langt har jeg lært mye av 
kurset, og kan sterkt anbefale 
slikt kurs for andre interesserte 

i fremtiden. Jeg synes alle var 
flinke (av de jeg klarte å 
observere). Jeg tror ikke at 
noen av deltakerne gikk seg vill 
under sporleggingen, men 
kanskje en instruktør kom litt 
ut på bærtur et øyeblikk, hva 
sier du, Lille..?? Hehe… 

På slike arrangementer som 
dette, kan man oppleve en del 
rare ting. Da vi gikk sporet bak 
deltaker og dommer, ble det 
plutselig observert en stor ørn i 
et tre rett foran oss. Den tok av 
og fløy av sted, et flott syn! Og 
en sjelden opplevelse, i hvert fall 
i de trakter, vil jeg tro. 

 
 

 
 

VOSS HUNDEKLUBB 

arrangerer 

SOMMERKURS: 10-13 AUGUST 2006 
 

Kurssted: Bømoen Militærleir, Voss. 

Informasjon: Voss Hundeklubb, v/Pål Gjersum, Bordalsvegen 5, 5700 Voss 

E-post : kasserar@voss-hundeklubb.org 

 
 

Påmeldingsfrist er nok dessverre gått ut når Kobbelet 

er i trykken, men du kan kontakte arrangøren for 

nærmere informasjon om kurset. 

 

Klubben ønsker å lage et sosialt kurs for alle 

deltakere, så om du ordner overnatting selv, er tre 

måltider allikevel inkludert i prisen; forkost + 

lunsj/matpakke og middag. 

 

Det vil være 6 – 8 deltakere på hver kursgruppe, 

avhengig av type kurs. Det blir mye trening og 

kursdagene vil var fra ca. 09:00 – 18:00. 

 
For tilreisende anbefaler vi ankomst onsdag 9. august på kvelden. På søndag 13. vil 

kurset avsluttes ca. 15:00, slik at alle kan rekke hjem i løpet av dagen. 

INTRODUKSJON 

Instruktør: Hege Svendsen 

RUNDERING 

André 

 
BRUKS – 

AGILITY 

Petter Nordlien 

SPOR 

Finn Hugo 

KURS I: 

Instruktør: 

KURS II: 

Instruktør: 
Øien 

KURS III: 

Instruktør: 
Svendsen 

KURS IV: 

mailto:kasserar@voss-hundeklubb.org
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Om BSBKs tiltak for lydighetstrening 

Hver onsdag kl 19:30 møtes vi ved Sivilforsvarets annlegg, på Nyborg i 
Åsane, for å trene lydighet. 

 
Lydighetstreningen er et tilbud til BSBKs medlemmer som ønsker å trene 
lydighet sammen med andre "likesinnede". Det er ikke lagt opp med fast 
instruktør, men vi legger opp til at der alltid er en person ("kommandør") 
som leder oss igjennom en felles trening. 

Blant dem som er med på lydighetstreningen er der mye god erfaring, så 
mulighetene for å få gode tips om trening av hund er absolutt tilstede. 
For at lydighetstreningen skal være et hyggelig sted å være, for både to- og 

firbente, har vi laget et noen regler som vi håper alle følger: 

 
1. Treningen er for BSBKs medlemmer. 
2. Treningen legger spesielt vekt på lydighet og er ment som et tilbud til 

de av medlemmene som har vært borte i dette tidligere (f.eks. 
lydighetskurs el.). 

3. Det er ikke lagt opp til fast instruktør, men et sted man kan komme 
for å trene hund og eventuelt få tips av andre. 

4. Alle deltakerne møter med en positiv innstilling. 
5. Nye medlemmer tas spesielt godt imot. 

6. Ingen unødig kritikk av andre eller andres hunder. 
7. Enhver er ansvarlig for sin hund. 
8. Hundemøkk SKAL fjernes. Så - vær snill å TA MED DEG POSEN! 

9. Pass på at hunden ikke er til sjenanse for andre to- eller firbente. 
10. Ikke la hundene irritere eller provosere hverandre til slossing. 
11. En ansvarlig person fra BSBKs brukshundgruppe, eller en som er 

utnevnt av gruppen, er til stede under treningen. Deltakerne retter 
seg etter instrukser fra denne. 

12. Hundene skal være vaksinert og selvsagt uten utøy. 
13. Nedre grense for deltakere er 15 år, dersom de ikke er i følge med en 

myndig person. 

14. Brudd på reglene kan medføre utestengelse. 

 
VELKOMMEN TIL TRENINGEN ! 

 

 

 

 

Mange takk 

til alle venne og kjente 

for hyggelige hilsner og gaver 

i forbindelse med min 50 års dag! Hilsen Jan Roar Fenne 
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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 evt. 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 
 

 

 

 

 
BEAGLE 

VINSTI Karin og Olav Oldervik 

olav-v@online.no Oterdalen 74 

5914 ISDALSTØ 

Tlf.: 56 35 06 11 

 

BANDWAGON Lille Wagtskjold 

lille@bandwagonbeagles.net Øvsttunveien 38 

5223 NESTTUN 

Tlf.: 55 92 44 36 
 

BEARDED COLLIE T-BOB Merete L. Nydal 
merete.nydal@c2i.net Kalandsneset 14 

5229 KALANDSEIDET 

Tlf.: 55 10 01 70 

 

WEST MEADOW Olav Henrik Vik 

olav-v2@online.no 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 

   

mailto:bsbk@bsbk.org
mailto:olav-v@online.no
mailto:lille@bandwagonbeagles.net
mailto:merete.nydal@c2i.net
mailto:olav-v2@online.no
mailto:keynote@broadpark.no
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CAIRN TERRIER CAIRNDALE Dagny Ann Dale 

post@kennelcairndale.com Hetlebakkveien 201 B 

5131 NYBORG 

Tlf.: 55 18 53 36 

 

CHIHUAHUA GROSSERHEIMEN Anne Hagebø 

anhagebo@online.no Breimyra 244 

5134 FLAKTVEIT 

Tlf.: 55 39 09 85 

 

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 

 

VARIO Marianne Kalvenes 

m.kalvenes@sencewave.com   Tunesveien 126 

5264 GARNES 

Tlf.: 55 24 21 62 

 

VESTTUN Turid og Torbjørn Hitland 

Espelandsveien 178 

5258 BLOMSTERDALEN 

Tlf.: 55 22 71 79 

 

DACHSHUND LANGHÅR PETLAN Connie Petterson og Anne 

Landro 

connie.petterson@hjemme.no Foldnesvegen 220 

5353 STRAUME 

Tlf.: 56 32 36 02 

 

ROSS Monica og Gaute Røsland 

ross.kennel@start.no 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 Monica og Gaute Røsland 

ross.kennel@start.no Mjøs 

5282 LONEVÅG 

Tlf.: 56 39 44 64 

mailto:post@kennelcairndale.com
mailto:anhagebo@online.no
mailto:collieann@home.no
mailto:m.kalvenes@sencewave.com
mailto:connie.petterson@hjemme.no
mailto:ross.kennel@start.no
mailto:civelda@online.no
mailto:ross.kennel@start.no
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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 

ENG. SPRINGER SPANIEL 
 

Marian Janet Nossen 
 mj.nossen@hjemme.no Brendahaugen 1 
  5652 Årland 

  Tlf.: 56 58 66 15 

EURASIER REDLANCE 
nina.saebye@pchuset.no 

Nina Sæbye 

Ågotnes 
  5363 ÅGOTNES 

  Tlf.: 55 69 00 54 

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 

GRAND DANOIS GREAT HILL Kari-Ann Breistein 
 kari-ann@pet.no Dalland 
  5936 MANGER 

  Tlf.: 56 37 05 68 

 
HIGHESTEEM May-Britt Karlsen/ Thomas Sopp 

 may-bk@online.no Nordeidevn 12 I 
  5243 FANA 

  Tlf.: 55 91 64 55 

 
VESTLED Jorunn Midtun 

 gdjorunn@start.no Sjovegen 
  5957 MYKING 

  Tlf.: 56 34 11 22 

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

mailto:uniquestar@c2i.net
mailto:mj.nossen@hjemme.no
mailto:nina.saebye@pchuset.no
mailto:e@pchuset.no
mailto:kennel.brisako@c2i.net
mailto:ko@c2i.net
mailto:askjelbr@online.no
mailto:kari-ann@pet.no
mailto:may-bk@online.no
mailto:gdjorunn@start.no
mailto:arne.johan@aastvedt.com
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GRIFFON GROSSERHEIMEN Anne Hagebø 
 anhagebo@online.no Breimyra 244 
  5134 FLAKTVEIT 

  Tlf.: 55 39 09 85 

GROENENDAEL ASKVIÓR Vigdis og Nils Johannessen 
 njoh@broadpark.no Åslia 6 
  5306 ERDAL 

  Tlf.: 56 14 05 81 

 
NADJARAH Linda og Ronny Eliassen 

 relias@broadpark.no Tetnesveien 130 
  5114 TERTNES 

  Tlf.: 55 18 30 60 

IRSK ULVEHUND BALLYGRAN 
wolfhound@ballygran.com 

Anne Mette Mikkelsen 

Mons Slettens veg 21 
  5265 YTRE ARNA 

  Tlf.: 55 24 78 15 

 
McKENZIE Ingun Hinna og Tor Egil Haga 

 thor-iwh@frisurf.no Skaffamyrane 22 
  5267 ESPELAND 

  Tlf.: 55 25 65 63 

 
O’MARKSBAY Knut Olav Wille 

 knutowille@c2i.net Stovnerveien 71 
  0982 OSLO 

  Tlf.: 22 10 81 50 

JAPANSK SPISSHUND REDLANCE 
nina.saebye@pchuset.no 

Nina Sæbye 

Ågotnes 
  5363 ÅGOTNES 

  Tlf.: 55 69 00 54 

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 

mailto:anhagebo@online.no
mailto:njoh@broadpark.no
mailto:relias@broadpark.no
mailto:wolfhound@ballygran.com
mailto:thor-iwh@frisurf.no
mailto:knutowille@c2i.net
mailto:nina.saebye@pchuset.no
mailto:e@pchuset.no
mailto:elin@gullsteinen.net
mailto:eva.mjelde@c2i.net
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MELLOMPUDDEL LINNIECROFT Linda Stoltz Olsvik 

Vilhelm Bjerknes vei 80 

5081 BERGEN 

Tlf.: 55 28 78 88 

MOPS HIGHESTEEM 

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

Nordeidevn 12 I 

5243 FANA 

Tlf.: 55 91 64 55 

 
SUNDKJERRINGEN 

pmarten@broadpark.no 

Kjersti-Mari Sundkjer 

Kråkenesdalen 120 

5152 BØNES 

Tlf.: 55 12 59 68 

NEWFOUNDLANDSHUND BLACK VELVET 

leiv.lotveit@c2i.net 
Mona og Leiv M Løtveit 

Lyngnesveien 38 

5353 STRAUME 

Tlf.: 56 33 22 62 

 
FERRYLAND 

irene@ferryland.no 
Irene og Jonny Donné 

Hamreveien 65 

5229 KALANDSEIDET 

Tlf.: 55 12 66 99 

 
NUFFEKOMPANIET 

kenneth.solheimslid@c2i.net 

Wenche Solheimslid 

Hedlo 41 

5353 STRAUME 

Tlf.: 56 33 17 77 

 
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-g@c2i.net 
Jorunn Gjøen 

Gjøn 

5640 EIKELANDSOSEN 

Tlf: 56 58 52 10 

NORFOLK TERRIER RANSA 

egil.andreassen@smedvig.no 

Egil Andreassen 

Lyngbøveien 64 A 

5163 LAKSEVÅG 
Tlf.: 55 34 37 91 

mailto:may-bk@online.no
mailto:pmarten@broadpark.no
mailto:leiv.lotveit@c2i.net
mailto:irene@ferryland.no
mailto:kenneth.solheimslid@c2i.net
mailto:egil.andreassen@smedvig.no
mailto:Jorunn-g@c2i.net
mailto:egil.andreassen@smedvig.no
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NORSK BUHUND REDLANCE Nina Sæbye 
 nina.saebye@pchuset.no Ågotnes 

5363 ÅGOTNES 

Tlf.: 55 69 00 54 

OLD ENGLISH SHEEPDOG AN KA WO 

terje@video4.no 
Anne Kari og Terje Wold 

Grimseidveien 484 

5259 HJELLESTAD 

Tlf.: 55 99 16 91 

POMERANIAN VESTVARDEN 

kvetaas@broadpark.no 

Karen Vetås 

Storevarden 58 

5350 BRATTHOLMEN 

Tlf.: 56 33 13 95 

RIESENSCHNAUZER LA-POT-ARJA 

kjebe4@online.no 
Wenche Berntsen 

Angelvikvegen 

5353 STRAUME 

Tlf.: 56 33 00 41 

SCHÄFERHUND BALDERGARD Bjørn Tonheim 

Hordnesveien 103 

5244 FANA 

Tlf.: 55 13 02 21 

 
VESTVARDEN 

kvetaas@broadpark.no 

Karen Vetås 

Storevarden 58 

5350 BRATTHOLMEN 

Tlf.: 56 33 13 95 

 
YLVAGÅRDEN 

akdaae@online.no 
Anne Karin Daae 

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 

mailto:nina.saebye@pchuset.no
mailto:e@pchuset.no
mailto:terje@video4.no
mailto:kvetaas@broadpark.no
mailto:kjebe4@online.no
mailto:kvetaas@broadpark.no
mailto:akdaae@online.no
mailto:keynote@broadpark.no
mailto:vivi@sealywest.net
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SHETLAND SHEEPDOG ASKVIÓR 
njoh@broadpark.no 

Vigdis og Nils Johannessen 
Åslia 6 

  5306 ERDAL 

Tlf.: 56 14 05 81 

SHIBA ENERHAUGEN 

chr-lan@online.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 

TERVUEREN RED WOLF 
snordg@broadpark.no 

Siri Nordgulen 
Austrheim 

5943 AUSTRHEIM 

Tlf.: 980 21 609 

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 

 

 

 

 

To valper fra Kennel Gullsteinen gir blaffen i fotografen 

mailto:njoh@broadpark.no
mailto:chr-lan@online.no
mailto:ane@lerheim.no
mailto:snordg@broadpark.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 2006 

Leder: Torunn Urheim 55 31 69 82 
Nestleder: Svein Lothe jr. 55 13 62 04 
Kasserer: Edgar Waag 55 22 92 00 
Sekretær: Jon Wagtskjold 55 92 44 36 

Styremedlem: Ingrid L. Bøe 55 92 42 19 
Repr. Brukshundgr.: Grethe Olsen 55 52 01 68 
Repr. Utstillingsgr.: Ellen Fåberg 55 12 35 81 

 
  BRUKSHUNDGRUPPEN 2006  

 

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: Terje Skarpenes 56 15 92 28 

 
  UTSTILLINGSGRUPPEN 2006  

 

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 2006  

 

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 2006  

 

Medlem: Norvald Thunestvedt 56 32 18 18 
Medlem: Merete L. Nydal 55 10 01 70 
Medlem: Kirsten Stensund 55 10 43 43 

 
  KOBBELET 2006  

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 

 
 
 
 
 
 

 

Så var det sommer med grillmat … 
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Velkommen til nye medlemmer i BSBK 

 
BIRTE M. BLOMLI 

 
5115 

 
ULSET 

MARTE RAVN HERØY 5132 NYBORG 
ANNE-METTE WESTAD 5011 BERGEN 

CHRISTIAN FR. DANMO 5136 MJØLKERÅEN 
OLE-HÅKON SÆLEN 5200 OS 
LISBETH JANSEN 5144 FYLLINGSDALEN 
ROLF JOHAN TVETEN 5143 FYLLINGSDALEN 

GERD-HELENE T. AASBØ 5143 FYLLINGSDALEN 
PER MAGNE BYSHEIM 5039 BERGEN 
ELIN ANNE AKSDAL 5073 BERGEN 

JOSTEIN HANNEVOLD 5355 KNARREVIK 
HILDE B. RØSSEVOLD 5244 FANA 
TERJE SKARPENES 5314 KJERRGARDEN 
TOR HOVDEN 5355 KNARREVIK 

HÅVARD HEGGERNES 5652 ÅRLAND 
LISA CATHRIN AASE 5006 BERGEN 
JANNE DALE ANGELTVEIT 5357 FJELL 
LISBETH OLSEN 5109 HYLKJE 

CECILIE SCHLEER 5221 NESTTUN 
IRENE MÆLAND 5161 LAKSEVÅG 
GUNNAR KRISTENSEN 5161 LAKSEVÅG 

REGINE HOEL 5038 BERGEN 
ANNE HAGEBØ 5134 FLAKTVEIT 
MARIA C. DAHLE 5162 LAKSEVÅG 
INGER FYLLINGEN 5179 GODVIK 

JANNE BEATHE KJERSEM 5096 BERGEN 
MONI GOLDMANN 5003 BERGEN 

MONA ELISABETH EIKESDAL 5134 FLAKTVEIT 
ANNELI MALM JEVNE 5171 LODDEFJORD 
THERES-MARI LIMEVÅG 5358 KLOKKARVIK 
LINDA ASKVIK FAUGSTAD 5179 GODVIK 

KETIL HOFSLETT 5038 BERGEN 
ELIN WALDE 5134 FLAKTVEIT 
ALICE R. MIKALSEN 5035 BERGEN 
INGER BEATE PETTERSEN 5146 FYLLINGSDALEN 

MARIANNE EDWARDSEN 5141 FYLLINGSDALEN 
ELIN KARLSTAD 5257 KOKSTAD 
BJØRG OVERAAE 5135 FLAKTVEIT 

DONG LIEU 5223 NESTTUN 
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DRESSURKURS FOR HUNDEEIERE OG HUNDER 

 

Er du motivert? 

Ønsker du en lydig hund? 
Vi gir deg gode resultater kun etter få timer! 

 

 
Valpekurs – Unghundkurs – Grunnkurs – 

Privattimer 

23.-25. september: 
Unghund-/grunnkurs – weekend (Bergen) 

 

30.- 1.-2. oktober: 
Unghund-/grunnkurs – weekend (Bergen) 

 
4.-5. november: 

Unghund-/grunnkurs – weekend (Bergen) 

 

For mer informasjon om våre tilbud sjekk: 
www.aktivhund.no eller ring oss på 93068283. 

http://www.aktivhund.no/
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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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