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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 
- Vet. Gisela Kruse, Ina Nilsen, A.K. Milde 
- Øyelysing 
- Bein- og leddkirurgi 

- Pleie av syke dyr 
- Homeopati + akupunktur 

- godkjent spesialvakt smådyr 

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

- Treningsbane 
- Variert kurstilbud 

 

Klinikkens tjenester kan også utføres under opphold på pensjonatet ! 

55 24 21 44 55 24 00 98 
Mandag til fredag 

Lørdag 

10-19 

10-14 

Mandag til fredag 

Lørdag 

Søndag 

10-20 

10-19 

17-19 
 

 

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

http://www.myrbo.no/
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Neste nummer sendes ut 
i løpet av uke 24 / 2007 

 
Frist for innlevering av stoff er 

20.mai 2007 

BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB 
POSTBOKS 6 - SANDSLI 5861 BERGEN – Tel: 55 13 05 00 

http://www.bsbk.org e-post: bsbk@bsbk.org 

 

 
Redaktørens hjørne 

Så var første nummer av kobbelet 2007 
klart for trykkeriet og deretter utsending. 

Denne gangen er bladet fylt med artikler 
fra medlemmene. Gro Mandt skriver om 
hundelek i vinterland mens autralieren 
Ally fortsetter sine rapporter om livet med 
ny valp i huset — godt hjulpet av Karin 
Oldervik. Christen Lang har vært en tur i 
Japan og beskriver inntrykk fra hunde- 
holdet der. I tillegg har vi en artikkel om 
AD/HD av veterinær Lisbet Holtet, om 
muligheter for behandling. 

Aktiviteten i Bruksgruppen har etter 
hvert blitt temmelig omfattende, og plane- 
ne for året 2007 fortsetter i samme spor. 
Gruppen har flere innlegg om aktivitetene 
i bladet denne gangen. 

Årsmøtet i BSBK nærmer seg og holdes i 
Nymark Grendahus den 13. mars. I den- 
ne utgaven av Kobbelet finner du saks- 
papirene til møtet. Vel møtt! 

En annen glede er at opplaget har økt så- 
pass at vi kan forsvare å bedre kvaliteten 
på trykken av bladet. Det betyr mulighe- 
ter for bedre layout og ikke minst bedre 
kvalitet på bildene som trykkes. Vi ekspe- 
rimenterer også litt med å øke antall far- 
gesider i bladet. 

Det er også gledelig at vi mottar mange 
artikler og innlegg til bladet. Det øker ver- 
dien av innholdet for medlemmene. Send 

gjerne enda flere innlegg og bilder om sa- 
ker som rører seg i vårt hundemiljø. 

 
Forsiden denne gangen er en liten labradortass 

fra Kennel Gullsteinen. Foto Red. 

 
 

Bladet sendes ut til medlemmene i BSBK 
fire ganger i året. 
Vi mottar gjerne stoff for publisering i bla- 
det. Mottatt stoff publiseres i samsvar med 
tidsfristene for levering til redaksjonen. 
Innlegg og artikler kan leveres som PC-filer 
eller på papirformat til redaksjonens epost- 
adresse eller til postadresse nedenfor. Digi- 
talbilder må leveres i høy oppløsning. Send 
oss bildene i stor størrelse. 
 

Redaktør: 

Jon Wagtskjold, tel 55 92 44 36 / 908 61 265 
Redaksjonens adresse: 

Postbok 6 Sandsli, 5861 Bergen 

E-post: kobbelet@bsbk.org 

KOBBELET er BSBKs medlemsblad 

Medlemskontingent BSBK 2007 

Medlems- 
kontingent 

Kr.295,- 
Familie- 
medlem 

Kr. 50,- 

Obs: Medlemskontingent kan kun betales ved til- 
sendt giro fra Norsk Kennel Klubs medlemsservice 

 

Bankforbindelse 

BSBKs driftskonto: 9521 66 45740 

Utstillingskonto: 7877 08 04859 

Brukshund-gruppen: 9521 66 45627 

 

Annonsepriser Kobbelet 

 
BSBK medlemmer 

Ikke BSBK 
medlemmer 

Svart/ 
hvit 

Farge 
Svart/ 

hvit 
Farge 

Helside Kr. 250,- Kr 350,- Kr. 500,- Kr. 700,- 

1/2 side Kr. 150,- Kr. 200,- Kr. 250,- Kr 400,- 

1/4 side Kr. 100,-    

 

http://www.bsbk.org/
mailto:bsbk@bsbk.org
mailto:kobbelet@bsbk.org
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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 

http://www.bsbk.org/
mailto:bsbk@bsbk.org
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Lederen har ordet 

 
 
 

Kjære medlemmer! 

 
Det er tid for årsmøte igjen, det første etter end- 

ringene i organisasjonen Norsk Kennel Klub, 

som dere nå alle er med i som ‖fullverdige med- 

lemmer‖. 

Gratulerer! 

Jeg hadde regnet med at dette ble det siste inn- 
legget jeg skrev som leder i klubben, for jeg had- 
de håpet at valgkomiteen hadde klart å finne vel- 

egnet kandidat til ledervervet - men slik ble det 
altså ikke. 

Med så mange flinke og entusiastiske tillitsvalgte 
i klubben er det ikke en tung bør å være leder, 

men jeg føler at det er nok er på tide å få nye ge- 
nerasjoner på banen! 

Som vanlig er BSBK teknisk arrangør ved NKKs 

utstilling i mars, og kan du være med og hjelpe 
til, så meld deg til tjeneste, Som dere vil se av 
årsregnskapet, så er driftsoverskuddet avhengig 

av inntektene vi har fra utstillingsvirksomhet. 

Året 2007 blir et ‖prøveår‖ for den nye organisa- 
sjonsstrukturen når det gjelder økonomien, men 

vi regner med at både vi og NKK sentralt har 
klart å beregne resultatene noenlunde korrekt. 

Samarbeidsrutiner internt i regionen vil det nok 
ta lengre tid å etablere, og det skal bli spennende 
å se hva det nye regionsstyret får til etterhvert. 

Vel møtt på årsmøtet. 

 
Vennlig hilsen 

Torunn Urheim 
leder 
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BSBKs Hederstegn tildelt Knut Alme 
 
 
 
 
 

Knut Alme mottar BSBKs hederstegn og blomstrer fra leder Torunn Urheim 
 
 

 

På julemøtet i desember 2006 ble Knut Alme tildelt BSBKs 

hederstegn. 

 
Knut meldte seg inn i BSBK i 1995. Han har vært et svært 
aktiv medlem i klubbens Hovedstyre ved siden av å være 
en myndig plassjef på Bønes ved NKKs utstilling hver vår 
og BSBKs utstilling hver høst . 

 
Når han nå velger å ‖pensjonere seg fra aktiv tjeneste‖ leg- 
ger han igjen et godt grunnlag for oss andre som tar opp 
stafettpinnen. 

 
Kjenner vi ham rett så kommer han nok innom på en og 
annen utstilling for å en lun prat og en svele eller to. 
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HUNDELEK I VINTERLAND 
Av Gro Mandt 

 
 
 

 

Etter to høster på rad med ekstremregn, stormvinder fra vest og enda 
flere snøfattige vintre, følte jeg trang til å hente fram minnene fra en 
etterjulsvinter midt på 1980-tallet. Den gang var det stabilt kaldvær 

og høg himmel over hvite fonner - der hundene fikk boltre seg i fryde- 
full livsutfoldelse! 

 

Foran meg på stien vagger to små pelsbunter - en lys og en 

mørk - målbevisst i takt. Det er de to Lhasa Apso kusinene 

Saska og Nu-Mo med sine fornøyd vaiende krøllhaler. Litt 

lengre framme skim- 

ter jeg bakparten og 

de lange beina til ul- 

vehunden Vige der 

hun slentrer av gårde 

i bedagelig luntetrav. 

Over oss er himmelen 

høg og blå, og den 

lave januarsola maler 

de snødekte knause- 

ne i blekrosa nyanser. 

Lufta er frisk og kjølig 

mot kinnene mine, og 

det er stille og fredfylt 

i turterrenget vårt 

denne tidlige vinter 

ettermiddagen. De fuktige myrdragene som jeg pleier å unngå 

når pelshundene skal luftes, er gjemt under myke snøfonner. 

Kulda og de mange som har tråkket stien hard og fast før 

oss, hindrer snøen i å klumpe seg i de side pelsene. Tvert om 

virker den lette puddersnøen som reneste "tepperensen"! I 

kaldværet blir også den fra før overdådige pelsfylden til ap- 
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soene enda fyldigere, og svulmer rundt de små kroppene. Jeg 

tenker meg at det er naturens måte å beskytte disse hundene 

fra Verdens Tak i det strenge klimaet i opphavslandet deres. 

 
Det er tydelig at de to tibetanerne fryder seg på det tørre snø- 

føret, og de hengir seg til uhemmet livsutfoldelse. I full fart, 

så snøføyka står, spurter de etter hverandre, bråsnur og stor- 

mer tilbake. Et øyeblikk stanser de og ramler om hverandre i 

vennskapelig basketak. Så av gårde igjen - opp en bakke der 

de glir litt på en issvull, ned skrenten snubler de i sine egne 

 

 
lange ørefrynser, men uten å sakke farten. I ivrig yrhet tar 

den ene sats og hopper over den andre, så farer de side om 

side, skumper borti hverandre og leikeslåss litt igjen. 

 
Ulvehunden betrakter de to småttingene med lett overbæren- 

de mine. Slik vilter ustyrlighet ligger langt under hennes ver- 

dighet - hun som betrakter seg selv som Menneskets Likever- 

dige. Fraværende snuser hun i et kjerr, graver litt i snøen og 
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rusler videre. Der ligger en avbrutt grein. Hun smaker prø- 

vende på den, tygger litt og løfter den opp. Og med ett er hele 

verdigheten glemt. Hun får en "tussebyge" like yr og vilter 

som apso-leken nyss. I kjempebyks setter hun av sted bortet- 

ter snømarka, bråvender og kommer farende mot oss, men 

viker rett før hun skulle til å tørne sammen med meg. Den 

lange halen er løfter i triumf, ørene stritter til hver sin kant, 

hun knurrebrummer henrykt og er så nær ved å smile som 

en ulvehund kan være. Kroppen utstråler spenst og vitalitet 

der hun raser i reneste slalåmen mellom trestammene. Borte 

er det late og lett dorske preget ulvehunder kan ha (i ei bok 

jeg har lest, er rasen omtalt som "letargisk"). 

De to småtassene betrakter Viges livsutfoldelse med en blan- 

ding av fryd og skrekk. De vil gjerne være med i leken, men 

samtidig har de respekt for voldsomheten og kraften til sin 

store artsfrende. De springer noen skritt etter henne, men 

når hun vender og stormer mot oss, tumler de tilbake til 

trygg tilflukt mellom føttene mine. 

 
Like plutselig som Viges tussebyge begynte, er den over. Hun 

hiver seg ned i snøen og glefser i seg noen munnfuller. Nå blir 

apsoene modige, de danser mot henne og vil slikke henne i 

øret, vise at hun er sjefshunden. Men det vet Vige alt, og nå 

vender verdigheten tilbake. Hun reiser seg, strekker den 

lange kroppen og rister småtassene av seg. Så luter hun ho- 

det, snuser vennlig gjenkjennende på dem og rusler videre i 

sitt jevnt vuggende trav med de to pelspluggen tett i hælene. 

 
Det går saktere med bikkjene nå. De trasker etter meg på 

rekke i sporet, lar meg trakke veg for dem. Først en lys pels- 

ball - hun vil helst være først, Nu-Mo (tibetansk for ‖Lille Søs- 
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ter‖) - deretter en kopi i svart, og til slutt den langbeinte og 

ulenkelige ulvehunden. Men nede på flata vil de forbi meg, 

apsoene springer og hopper litt igjen og på nytt er leken i full 

gang. De danser av gårde på stien, omfavner hverandre, det- 

ter omkull og galloperer henrykt snart foran og snart etter 

meg. Ulvehunden danner baktropp - hun sparer klokelig på 

kreftene så snart hun har mulighet til det, Vige. Så fanger en 

lukt interessen, og med ett står alle tre med nesene ned i 

samme tue for å undersøke fenomenet. 

 
De er et bilde på fredelig sameksistens, de tre bikkjene som 

akkurat nå utgjør en flokk. Ytre sett er de svært så ulike. De 

to apsoene er små og myke med elegant og fotsid silkepels. 

Ulvehunden som rager over dem, er stor og tung, med stri 

pels og et hode som er nesten like stort som en hel apso- 

kropp. Men trass i forskjellene i utseende rasene imellom, 

kjenner de alle tre til hundeverdenens innfløkte regler for 

rang og underkastelse. Alle tar del i det flokkspillet som hun- 

der har drevet så lenge arten har eksistert, og de har ingen 

problemer med å finne plassen sin i rangordningen innenfor 

denne spesielle flokken. 

 
Turen vår i vinterlig solnedgangslys er snart over. Fra et høy- 

dedrag har vi utsyn over byen og fjorden, og vi ser solkula 

synke blodrød bak knausene på Askøy. På siste strekket av 

rundturen, i bakken ned mot parkeringsplassen og bilen, 

kappløper de to apsoene, mens Vige lunter i hælene på meg. 

Vi drøyer med å sette oss i bilen – det er så fint her i snølan- 

det, men vinterdagen er kort, snart er det skumring, og hjem- 

 
 
 
 

Gro Mandt er kenneleier og utstiller. Hun er særlig opptatt av hundens plass i 
vårt hverdagsliv og forholdet mellom oss og hundene vi omgir oss med – ofte sett 

fra flere sider. (Red). 
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LITT NYTT OM DRITTUNGEN 
Av Ally (og Karin Oldervik) 

 

Hei igjen, tenkte jeg skulle fortelle litt om alt tull 

drittungen finner på i disse dager. For er det noe 

hun kan så er det å lage tull, bare hør(rettere sagt 

bare les). 

 
Ta for eks. når hun skal på do og det regner ute, då 

kan hun prestere å tisse rett innenfor altandøren 

selv om den står åpen - hallo!! Alle hunder vet jo at 

det skal gjøres godt skjult, sånn at menneskene 

kjenner stanken men ikke finner hvor lukten kom- 

mer i fra på en stund. 

Her forleden dag syns jeg hun var 

veldig flink, matmoren vår tok hun 

med ut på tur og da hun kom inn 

igjen gikk hun på do midt på stue- 

gulvet. 

 
Om natten ligger hun i sengen mel- 

lom moren og faren vår, jeg syns 

det er for varmt der så jeg kryper 

ofte heler under sengen. Av og til 

om natten når jeg gidder kryper jeg 

ut og løper inn i stuen (dette gjør 

jeg med passelig masse bråk sånn at drittungen 

våkner), og da må jo hun komme ut og sjekke hva 

som står på (det er gøy, hun tisser gjerne litt på 

gulvet også da). 

 
Må si at jeg liker meg i Espen (Epelandsdalen) når 

mor og far sier at de må huske å lukke igjen teltet 

‖for Carmen er ikke så flink og lydig som Ally ennå‖. 

Det er ikke nok med at hun går ut uten lov, hun lø- 

per over veien og men der har drittungen litt å lære 
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for hun kommer tilbake når mor roper. Hun har ikke 

helt lært ennå å bli akutt døv, sånt som inntreffer 

ved ca. 25 meters avstand fra menneskene dine (ser 

at dette er noe jeg må lære henne). 

 
Det er kjempegøy når drittungen ser en hund i et 

mørkt vindu eller et speil, da knurrer hun til den 

andre hunden. Når hun blir så stor som jeg vil hun 

skjønne at den er ikke farlig den bare bor der. 

 
Drittungen er mataller- 

gisk og ble veldig syk så 

hun måtte opereres, no 

kan hun bare spise en 

type fòr og det samme 

fòret får hun og som 

godbiter. Det var trist 

når hun var syk men no 

er det mye mer fart og 

lek med hun enn noen 

gang før. Også når hun 

er ute med Kjerstien el- 

ler andre får jeg alle 

godbitene hun ikke tå- 

ler. 

 
Nå har jeg ikke tid til å 

skrive mer. Må følge 

med alt som drittungen 

gjør, jaja hun blir vel 

stor hund en dag hun 

og. 

 

Karin Oldervik er aktiv kenneleier og utstiller. Hun er særlig opptatt av å formidle 
tanker omkring praktisk, daglig hundehold og å gi råd og vink om hverdagens 

hundehendelser. Du kan lese mer om Karins hundevirksomhet på nettstedet 
hennes: http://www.vinsti.com/ (Red). 

http://www.vinsti.com/
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Hundeliv i Japan 
Av Christen Lang 

 

At det er store kulturforskjeller mellom Østen og vår vestlige måte å 

leve på vet vi jo. Dette gjelder mennesker, men også synet på dyr. 

 

Japan er i dag et meget vell fungerende samfunn som har 

tatt opp mange vestlige tradisjoner i sin måte å leve på. 

Både innen musikk, mote og ellers er Japan fult på linje 

med, og kanskje også førende på enkelte felter i vår moderne 

verden. 

Dette ser vi godt i de store byene i forhold til hundehold. 

En rase som chihuahua er meget utbrett og ellers også de 

andre små rasene. Det er overveiende kvinner som er eiere av 

slike små hunder og som sagt er 

det et typisk by fenomen. 

Og de blir behandlet ofte mer 

som små babyer en som hun- 

der. 

En kontrast til dette er en del av 

de nasjonale rasene som holdes 

for det meste som jakthunder i 

de mer landlige distriktene. Det- 

te er typiske jakthunder og de 

egner seg dårlig som familiehun- 

der på grunn av sitt reserverte 

og noe skarpe gemytt. 

I Japan er det også populært 

med hundeutstillinger og Japan 

Kennel Club ( JKC) arranger en 

rekke slike med deltagelse av de 

fleste av de rasene vi også ser på 

store utstillinger her. 

Selv har jeg vært to ganger i Ja- 

pan og har da besøkt en rekke 

kenneler for min egen rase Shi- 

ba, men også noen Shikoku 

kenneler. 

Her så jeg stor forskjell på hvor- 

dan vi har våre hunder og på 
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det jeg opplevde i Japan. 

Først og fremst er det snakk om antall hunder. På en kennel i Ja- 

pan hadde de 180 hunder. Det er da klart at hundeholdet da må bli 

annerledes en det vi er vant til. På en måte kan det mer sammenlig- 

nes med annet husdyrhold. 

Hundene står det meste av tiden i små bur. I noen tilfelle blir de 

mosjonert eller får lov til å løpe litt fri i en hundegård mens buret 

blir rengjort, men dette skjer kun i korte perioder og kontakten med 

mennesker er begrenset og det samme er den aktivitet de får delta i. 

Vi ser tre forskjellige reaksjonsmønstre hos disse hundene. En 

gruppe er meget kontaktsøkende, de formelig ber om å bli hilst på 

og prøver å få kontakt. En annen gruppe er tydelig redd og nervøse 

og trekker seg tilbake og den siste gruppen består av hunder som 

virker totalt apatiske. De viser verken glede eller redsel. 

Jeg spør meg selv om hvorfor det er nødvendig å ha så mange hun- 

der, uten å finne noen grunn til dette. Om det var færre hunder ville 

det jo bli bedre tid til hver enkelt hund. 

Men her tror jeg det er synet på det enkelte individ som er utslagsgi- 

vende. 

Det er klart at det gjør et sterkt inntrykk på en når man opplever 

slike forhold. Jeg følte en håpløshet og en sorg i forhold til den en- 

kelte hunds liv og jeg kan tenke meg at det er en liknende reaksjon 

man får når man kommer til et land og opplever en katastrofe hvor 

barn sulter og hvor det er lite man kan gjøre for å hjelpe. 

Men så lenge vi i Norge har produksjon av høns og rev ut fra de 

samme prinsipper er det vanskelig å kritisere disse forholdene i Ja- 

pan. Vi er jo også gjest i landet og er blitt tatt meget godt i mot av 

angjeldende oppdrettere. 

Men når dette er sagt så er det selvfølgelig også store forskjeller. Jeg 

besøkte også kenneler som er fulgt på høyde med den standard vi 

krever både når det gjelder plass og aktivitet for hundene. 

Og jeg har japanske venner som har en snart 12 år gammel hund 

som de steller på aller beste måte. 

Men når jeg kommer hjem og ser hvordan mine og andres hunder 

lever så er kontrastene enorme. Men slik er jo verden. 

Både vi og våre hunder i Norge er meget heldige La oss være glade 

for det og ta godt vare på både hverandre og våre hunder. 

 
 

Christen Lang er aktiv oppdretter og utstiller, hundedommer og kursleder. Han er særlig 
opptatt av å formidle tanker om gleder og forpliktelser ved hundehold ved siden av å gi 
praktiske råd og vink. Du kan lese mer om Christens hundevirksomhet på nettstedet 
hans: http://home.no/enerhaugen (Red). 

http://home.no/enerhaugen
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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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ÅRSMØTE 

Årsmøtet avholdes 

 
 

TIRSDAG den 13. mars 2007 KL. 19.30. 

 
i 

 

NYMARK GRENDAHUS 

IDRETTSVEIEN 54 

 
 

Etter årsmøtet vil Edgar Waag informere om 
endringene fra 01.01.07 i NKKs utstillingsregler. 

 
 
 

For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2007 
være betalt og registrert hos NKKs Medlemservice. 
Kontingenten kan IKKE lenger betales på årsmøtet. 

 
Styret. 

 
 
 
 

 

VELKOMMEN ! 
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DAGSORDEN: 

 

 
1. Valg av møteleder. 

2. Valg av referent. 

3. Valg av to representanter til å underskrive 
årsmøteprotokollen. 

4. Godkjenning av innkallingen. 

5. Godkjenning av dagsorden. 

6. Godkjenning av regnskap for 2006. 

7. Godkjenning av årsmeldinger fra Hoved- 
styret og gruppene for 2006. 

8. Et tillegg i BSBKs lover §4. 

9. Valg. 
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ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET 
 

Hovedstyret har i perioden bestått av: 

Leder Torunn Urheim 
Nestleder Svein Lothe jr. 
Sekretær Jon Wagtskjold 
Kasserer Edgar Waag 
Styremedlem Ingrid Løseth Bøe 
Rep. Brukshund Lille Wagtskjold 
Rep. Utstilling Ellen Fåberg 

 
For Brukshund- og Utstillingsgruppen, se egne årsmeldinger. 

Det har i perioden vært avholdt 5 styremøter. 

VERV I NKK. 

Styrets leder er formann i Disiplinærkomitéen i NKK, er representant til NKKs representant- 

skapsmøte og er innvalgt for samarbeidende klubber i Samordningsutvalget. 

Styrets kasserer er formann i NKK avd. Hordaland, og er representant til NKKs representant- 

skapsmøte. 

 
 

MEDLEMSMØTER. 

Det har også i 2006 vært avholdt 2 medlemsmøter i Grendahuset Nymark. På begge møter var 

det gratis kaffe/te og kringle eller kaker til medlemmene. 

 
Den 9. mars ble det avholdt årsmøte. Årsmelding, årsregnskap, nye lover og valgkomiteens 
forslag ble enstemmig godkjent. 

 
Julemøtet den 28. november var meget godt besøkt, selv om det fossregnet også denne da- 
gen. Her fortalte representanter fra AquaDog Bergen om dette nye rehabiliteringstilbudet. 
Tidligere styremedlem Knut Alme ble tildelt klubbens hederstegn. 

 
 

INTERNETT. 

Klubbens egne hjemmesider på Internett ser vi ble meget godt besøkt også i 2006. 
Mer enn 85% av utstillerne meldte seg på elektronisk til vår utstilling i september, og over 90% 
av de nye medlemmene meldte seg også inn i klubben via Internett. 

 
 

KOBBELET. 

Kobbelet har også i 2006 vært utgitt med 4 nummer. Bladets redaktør Jon Wagtskjold gjør fort- 

satt et meget godt arbeid med utviklingen av bladet. Det er også gledelig at flere og flere med- 

lemmer sender inn stoff til bladet. 

 
 

ARRANGEMENT. 

BSBK var også i 2006 teknisk arrangør ved NKKs internasjonale utstilling på Bønes den 25. og 
26. mars. 
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30. september og 1. oktober arrangerte vi vår egen nasjonale utstilling med lydighetsprø- 
ver på Bønes. 

 
MEDLEMSTALLET. 

Medlemstallet i BSBK har i 2006 hatt en meget positiv økning. Grunnet omorganiseringen 

i hunde-Norge fikk BSBK i november tildelt 261 av NKKs tidligere direktemedlemmer. 

Noen har senere valgt andre klubber, mens andre igjen har senere valgt BSBK. Pr. 

31.12.06. var vi 608 medlemmer, herav 55 familiemedlemmer. 

Dette er en netto tilgang på 229 medlemmer i '06, noe som er meget gledelig. I løpet av 

året ble 44 medlemmer enten strøket eller meldte seg selv ut av klubben. 

 
 

ØKONOMI. 

Klubben har fortsatt en sunn og meget solid økonomi. 

Overskuddet i 2006 ble på hele kr. 50.416.-. Gode påmeldingstall til utstillingen vår, og 

med god økonomistyring i klubben, mange nye medlemmer og våre trofaste annonsører i 
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ÅRSMELDING FOR BRUKSHUNDGRUPPEN 2006 

 
Brukshundgruppen 2006 har bestått av følgende: 

 
Grethe Olsen (leder), 
Lille Wagtskjold (sekretær), 
Anne Karin Daae , 
Marit B. Jæger, 
Terje Skarpenes. 

 
Brukshundgruppen har holdt 6 møter i løpet av året. 

 
Det har vært et aktivt år for Brukshundgruppen, med følgende gjennomførte arrangemen- 
ter i tillegg til den faste lydighetstreningen hver onsdag. 

 
Våren 
- Brukshundkurs spor og blodspor. Det var 5 deltakere på sporkurset. Blodsporkurset 

ble holdt i samarbeid med Dachsklubben der det var 5 deltakere påmeldt gjennom 
BSBK. 

- Dressurkurs med 17 deltakere på valpekurs, 17 deltakere på grunnkurs og 4 delta- 
kere på lydighet videregående kurs. 

- 29. og 30. april ble NBF prøve i rundering avholdt. 9 ekvipasjer deltok. 
- Sommeravslutning med triksekonkurranse for gøy. 

 
Høsten 
- Dressurkurs med 11 deltakere på valpekurs, 12 deltakere på grunnkurs. 
- Onsdag 11. oktober var årets Klubbmesterskap i Lydighet. 7 ekvipasjer deltok (9 på- 

meldt), fordelt på to klasser. 
- Brukshundkurs rundering, spor og blodspor. Det var 10 deltakere på runderingskurs, 

5 deltakere på sporkurs og 3 deltakere på blodsporkurs. 
- 18.-19 november var det instruktørsamling med Runar Næss. 
- Klubbmesterskap i Blodspor, Rundering og Spor ble avlyst pga. for få påmeldte. 

 
Lydighetstreningen har i 2006 hatt variabelt fremmøte. Treningen ble flyttet til nytt sted, 
Sivilforsvarets område på Nyborg i Åsane, i perioden februar til og med november. Årets 
siste trening ble avsluttet med gløgg og pepperkaker i god tradisjonen de siste årene. 

 
 

Grethe Olsen 
Leder Brukshundgruppen 
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ÅRSMELDING FRA UTSTILLINGSGRUPPEN 2006 

 
Gruppen har bestått av: 

 
Leder:  Irene Donné 
Sekretær: Wenche-Line Bergstad 
Medlem: Ellen Fåberg 
Medlem: Wenche Solheimslid 
Medlem: Vivi Waag 

 

Vi kan se tilbake på et år med godt samarbeid og god arbeidsfordeling. Gruppen har hatt 
8 møter i 2006. Gruppen har vært representert på alle hovedstyremøtene. 

 
Arrangementer: 
Utstillingsgruppen har kun fått positive tilbakemeldinger på vår del av oppgavene i forbin- 
delse med BSBKs ansvar som teknisk arrangør på NKKs utstilling 25. og 26. mars. 

 
Vår egen utstilling 30. september og 1. oktober gikk helt etter planen. Utstillingsleder var 
Edgar Waag og under hans ledelse kan vi trygt si at det igjen ble et vellykket arrange- 
ment. 

 
Best in Show ble Cocker Spaniel – Claudette Quite Sure. Eier: Kristin Handeland, 
4355 Kverneland 

 
Det var påmeldt 906 hunder til utstillingen derav 23 ekvipasjer i lydighet. Til valpeshowet 
var det påmeldt hele 204 valper. 

 
En stor takk til ringsekretærer, skrivere og hjelpere, som alltid er velvillige til å gi en hånd 
til utstillingen vår! 

 

Utstillingsgruppen stod som ansvarlig av medlemsmøte/ julemøte 28. november. 
Tradisjonen tro serverte vi kaffe, gløgg og julekaker, og stod for lotteri. 
Som innslag i år, informerte Connie Petterson om Aqua Dog. 

Wenche-Line Bergstad. 
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Til Årsmøtet i Bergens Selskaps og Brukshundklubb 2007 

 
På årsmøtet 9. mars 2006 vedtok vi, for å tilpasse klubbens lover mot Norsk Kennel 
Klubs nye lover fra 01.01.07. Imidlertid var en setning om Husstandsmedlemmer uteblitt 
og årsmøtet vedtok da at dette skulle legges frem i 2007. 

 
Derfor legger Hovedstyret frem dette tillegg i klubbens lover: 

 
 

§ 4: Medlemskap. 
 

Første avsnitt endres: 
 

Fra: 
”Enhver velanskreven person kan bli medlem. Hovedstyret kan nekte opptakelse hvis 
personen antas å skade klubbens anseelse og formål.” 

 
 

TIL: 
”Enhver velanskreven person kan bli medlem. Person med samme bostedsadresse som 
hovedmedlem, kan opptas som husstandsmedlem, med de samme rettigheter og plikter 
som hovedmedlemmet. Hovedstyret kan nekte opptakelse hvis personen antas å skade 
klubbens anseelse og formål.” 
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Bergens Selskaps- og Brukshundklubbs årsmøte 13.03.07. 

 
Hovedstyret: 

Torunn Urheim Gjenvalg for 2 år 
 

Svein Lothe jr. Gjenvalg for 2 år 

Jon Wagtskjold Gjenvalg for 2 år 
 

Edgar Waag og Ingrid Løseth Bøe står ikke på valg. 

 
Brukshundgruppen: 

Irmelin Nybakk Ny, velges for 2 år. 
Hilde Brandt Røssevold Ny, velges for 2 år. 

 
Grethe Olsen, Ann Karin Daae og Lille Wagtskjold står ikke på valg. 

 
Utstillingsgruppen: 

Irene Donné Gjenvalg for 2 år. 
Wenche L. Bergstad Gjenvalg for 2 år. 

 
Vivi Waag, Ellen Fåberg og Wenche Solheimslid står ikke på valg. 

 
Revisjon: 

Elin Hjortland Løtvedt Gjenvalg for 2 år. 
Merete L. Nydal Gjenvalg for 1 år. vararev. 

Arne J. Aastvedt står ikke på valg. 

Valgkomiteen: 

Tor Kjersem Ny, velges for 2 år. 
Katarina Andersen Ny, velges for 1 år. 

 

Merete L. Nydal står ikke på valg. 

 
 

Kandidatene er forespurt og har sagt seg villig til tillitsverv i BSBK. Valg- 
komiteen har selv tatt i mot og har fremmet forslag til valg 2007. 

 
 

Norvald Thunestvedt og Merete Løbrot Nydal. 
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HOFTELEDDSDYSPLASI (HD), ALBUDYSPLASI (AD) 
SAMT KRONISKE KNELIDELSER HOS HUND; 
MULIGHETER FOR BEHANDLING 
Veterinær Lisbet Holtet, 
Spesialist i smådyrsykdommer - Hund og katt. Bergen Smådyrklinikk. 

 
Hofteleddsdysplasi er stadig et problem til tross for et intensivt avlspro- 
gram for å utrydde lidelsen. Ved hofteleddsdysplasi (HD) er det ofte hofte- 
skålen som er flatere enn vanlig, og det blir en unormal slitasje av lårho- 
det. I verste fall kan lårhodet være helt eller delvis ut av ledd før hunden 
er ett år gammel. 

Etter hvert blir brusken (―støtdempningen‖) slitt av i leddet, og det 

blir forkalkninger i selve leddet i tillegg til i leddkapselen. Hunden 

får ―gikt‖, blir stiv om morgenen og når den har ligget lenge, like- dan 

når den har gått langt. Den har kroniske smerter. 

 
I Norge blir bildene sendt inn til Norsk 
Kennel Klubb hvor man avleser hvor al- 
vorlig hofteleddsdysplasien er. Bildene 
kan også sendes inn til vurdering i andre 
land, f.eks til England hvor den britiske 
veterinærforeningen i samarbeid med den 
britiske kennelklubben har engasjert vete- 
rinære radiologer til å vurdere en hel rek- 
ke områder i hofteskål og lårhals hvor 
man kan finne endringer på hunder med 

HD. Alle endringer blir hver for seg vekt- 
lagt med poeng, jo høyere total poengsum 
jo større forandringer. Det er slik mulig å 
beregne gjennomsnitt for den enkelte rase 
og derfor lettere finne ut hvordan den en- 
kelte hund plasserer seg poengmessig i 
forhold til gjennomsnittet. Det blir så fo- 
reslått at hunden kan brukes i avl når 
den ligger under en viss poengsum i for- 
hold til rasegjennomsnittet. 

 
Ved helt mild grad av HD kan hunden leve 
et relativt normalt, aktivt liv. Det er imid- 
lertid viktig å mosjonere den hovedsaklig i 
mykt terreng (ikke asfalt!). 

Gi den jevn mosjon (ikke plutselig lange 
turer etterfulgt av en uke med små) og 
hold den slank/normalt hold. Svømming 
er utmerket! 

 
Ved moderat (midlere) grad kan også visse medisiner mot gikt gi 

god smertestillelse. Det finnes nå preparater som kan være gans- 

ke effektive og som de fleste hunder kan bruke gjennom lengre tid 
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uten nevneverdige bivirkninger. Bruk av akupunktur kan også be- 
nyttes, men undertegnede anbefaler kun veterinærer som har 
akupunkturutdannelse å utføre behandlingen. Man kan altfor lett 
bli utsatt for amatører som ikke kan nok om sykdommer hos dyr, 
og som i visse tilfeller kan gjøre vondt verre! Det er heller ikke til- 
latt for ikke-veterinærer å behandle uten veterinær tilstede. 

 
Ved alvorlig grad av HD vil kunstige hofteledd(proteser) være ak- 
tuelle valg dersom man vil beholde hunden sin og la den få et nor- 
malt og smertefritt liv. Protesen ligner svært på de som brukes 
hos mennesker, men spesiallages bla i USA til hund. Det blir laget 

proteser i flere andre land, 
med noe varierende kvalitet. 

 
Dersom man lurer på om hof- 
teproteser kan være aktuelt 
bør en vurdere en rekke for- 
hold sammen med fagfolk. 

Det vil da være naturlig å ta 
kontakt med de veterinærer 
som arbeider med innsetting 
av proteser, og som har prak- 
tisk erfaring med det. Den ve- 
terinær man vanligvis bruker 
bør også ta kontakt slik at 
det kan bli et best mulig 
samarbeid. 

 
Det er mye bedre sjanse for å 
lykkes med operasjonen der- 
som den taes FØR det er inn- 
trådt for mye muskelsvinn. 

Dette betyr at man bør ta 
kontakt med veterinær så snart som diagnosen foreligger, og dis- 
kutere hvordan mosjonen bør utføres og når det er aktuelt å even- 
tuelt foreta en proteseoperasjon. 

 
Mange oppfatter uttalt grad av HD nærmest som en dødsdom, og 
det kan være en lettelse å vite at det nå er mulig å sette inn en 
protese som gjør hunden i stand til å leve et godt og aktivt liv. 

Gjennom de siste årene har undertegnede hatt noe over 80% suk- 
sess med hofteoperasjonene, dvs. at 8 av 10 hunder er blitt helt 
smertefri og i stand til å gå på tur, løpe og hoppe etter innsetting 
av kunstig hofteledd. 

 
Protesene forbedres stadig, og hos unge hunder settes det nå ofte 
inn sementfri proteser. Jeg håper at vi i fremtiden skal få enda 

høyere grad av suksess, men forutsetningen for det er nok mus- 
kulatur igjen rundt det dysplastiske hofteleddet, samt at det selv- 
sagt blir gitt god pleie og fornuftig tilrettelagt rehabilitering fra ei- 
ers side. 

 
Det er av største viktighet for suksess å få vurdert om hunden vir- 

kelig er et egnet tilfelle for operasjon. Hunden må for eksempel 



- 30 - 
 

ikke ha andre leddproblemer eller lidelser i nervesystemet dersom 
en totalprotese skal kunne utføres. 

 
Det finnes protesesystem både med og uten beinsement. De se- 
mentfrie er noe dyrere og blir stort sett anvendt hos yngre dyr. 
Prinsippet er at protesen gror fast i beinvevet. Det betyr også at 
man må vise forsiktighet i lengre tid enn med sementerte proteser. 
Kirurgene avgjør i det enkelte tilfelle hva som er den beste løs- 

ningen for hunden. Det kan også velges en ―hybridløsning‖ hvor 
det dels er sementfri- og dels sementert protese. 

 
Når det gjelder mennesker og andre dyr så er det alltid et eller 
annet ved inngrepet som kan mislykkes, fordi kroppen kan støte 
fra seg noe som den oppfatter som fremmedelementer. Dette gjel- 
der selv om alt materialet som brukes i protesekirurgien er gjen- 
nomtestet, dette har en eksempler på i humankirurgien også. 

 
I tillegg er det slik at en hund med innsatt hofteprotese nok er at- 
skillig mer aktiv enn et menneske i samme situasjon, slik at pro- 
tesen blir utsatt for svære påkjenninger og ekstreme bevegelser. 

Det som kan mislykkes er blant annet at det kunstige lårhodet 
kan gå ut av 

ledd, eller at 
den kunstige 

hofteskålen 

kan løsne. 
Det hender 
også at krop- 
pen kan rea- 
gere 

―allergisk‖ på 
beinsemen- 
ten. 

 
Det er viktig å 
holde hunden 
i bånd og ikke 
la den gå ale- 
ne i trapper i 
de første 6 
ukene. For- 

nuftig mosjon etter disse 6 ukene er også nødvendig. 

 
En vellykket operasjon har gitt smertefrihet og en fornøyd hund 
så vidt vi har kunnet konstatere. Prisen ligger på kr.18000-20000. 
- 

 
Vi gjør oppmerksom på at hunder helt ned til 4 kg kan opereres 
da det er utviklet minisett. Hos de minste hunderasene er også 

lidelsen ―Legg-Perthes sykdom‖ utbredt, og tradisjonelt har man 

kuttet lårhodet på den affiserte siden. Ved denne lidelsen svinner 
lårhodet hen pga. manglende blodforsyning, og dette gir store 
leddforandringer med store smerter. Det nye protesesystemet vil 
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helt klart gi både meget kortere re- 

konvalesens og større grad av normal 

bevegelse/smertefritt liv i en god del 
tilfelle. 

 

ALBULEDD 

Det er utviklet vellykkete albuproteser 
for hund . Protesen er selvsagt best 
egnet dersom det kun er det ene albu- 
leddet hvor man finner store sykelige 
forandringer, men kan settes inn bila- 
teralt (på begge sider) dersom det er 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
gode grunner for dette. 

 
Albuleddet er nokså komplisert og 
protesen vil foreløpig være dobbelt så 
dyr som en hofteprotese. Det er en 
rekke tilstander som kan utvikle seg 
til kroniske leddforandringer( artroser) 
hos hund, albuleddysplasi er kanskje 
den mest vanlige, der man kan ha løs- 
ning av brusk i en eller flere av led- 
dets flater, eller noen av leddelene rett 

og slett ―ikke passer sammen‖ når 
hunden vokser til. Andre problemer 
som skader i vekstsonene i albuen el- 
ler spoleben kan også raskt føre til 
kroniske leddforandringer. Leddnære 

brudd eller brudd gjennom albuleddet 
er andre eksempler på tilstander der 
det under en del forutsetninger kan 

være aktuelt med proteser. 

 
Det er lovet at også kneprotesene skal 

komme ut på markedet (mars 

2007) .Prisen sies å være omtrent som 
for albuproteser (ca kr 45000.-). 

 
KNEET 
Kneet er kroppens største ledd og er 

dessverre ofte et ledd vi finner store 
forandringer i. Det kan hos mellom- 

store og store hunderaser (og kjempe- 

rasene) skyldes bruskløs- 
ninger (OCD) når hunden 
er hvalp/unghund. Dette 
fører til ustabilitet i kneet 
når det beveges, og natu- 
ren prøver å bøte på dette 
ved å stive det av. Dess- 
verre fører dette også til at 
kneet blir stivere og stive- 
re og det blir beinpålei- 
ringer og forkalkninger 
som gir giktsmerter etter 
hvert. 

 
Brudd av de kryssete 
leddbånd kan ofte føre til 
store leddforandringer. 

Det finnes nå forskjellige 
operasjonsvarianter (f.eks Slocum el. 

modifisert Slocum) som kan gi svært 

godt resultat. 

 
Det er ikke alltid at den akutte fasen 
er lett å se, leddforandringene kan 
kommer snikende. Problem med kne- 
skjellet av forskjellig art for eksempel 
patellaluksasjoner, brudd gjennom 
kneet eller nær kneet er andre ek- 
sempler hvor det kan komme på tale 
med en kneprotese. 

 
For å se nærmere på protesene fore- 
slår vi at dere går inn på 
www.biomedtrix.com . Dere kan også 
gå inn på vår hjemmeside 
www.bergensmaadyrklinikk.no 

 

 
 

Veterinær Lisbet Holtet er offentlig godkjent spesialist hund/katt, hun holder til på Bergen Smådyrkli- 
nikk på Møllenpris. Hun treffes også på e-post lisbet.holtet@c2i.net. Se www.bergensmaadyrklinikk.no 

http://www.biomedtrix.com/
http://www.bergensmaadyrklinikk.no/
mailto:lisbet.holtet@c2i.net
http://www.bergensmaadyrklinikk.no/
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www.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 
 
 

 
 

 

 

Norsk Viltsporchampionat (NVCH) 
Av Elin Dahl 

 

 

Norsk Viltsporchampion 

Licithas La Boheme 
(Molly) f. 250302 

 

(Int. Nord. GB.Ch. Carpen- 

ny Walpole-N.U.Ch. Li- 
cithas Symfoni Norah) 

Flerex HP/Ck, 2xCert., 1x 

Cacib, 1x BIR 
 

Oppdr.: Anne og Harald 
Liland, Asker 

 

 
 

 

For å bli Norsk Viltsporchampion, må hunden ha 3 førstepremier på blod- 

sporprøver. Her er sporene 12-24 timer gamle, ca.600 m. lange, gått av 

fremmed sporlegger. 
 

Sporet inneholder 4 vinkler, 2 avhopp (strekninger uten blod). For å få 1.pr., 

må hunden vise et selvstendig og målbevisst arbeid, den skal ikke la seg af- 

fisere av dyr som kan dukke opp i skogen, og den må gå hele sporet uten 

hjelp fra fører. I tillegg må hunden ha minst 2x2.AK på utstilling. 

 
Jeg kan love at det ligger mye trasking i skogen bak denne tittelen! 

http://www.bsbk.org/
http://www.bsbk.org/
mailto:webmaster@bsbk.org
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BRUKSGRUPPENS AKTIVITETSPLAN VÅREN 2007 
RUNDERING – SPOR – BLODSPOR - FELT 

 
 
 

Dato Aktivitet PM frist 

7. februar Lydighetstrening hver onsdag kl 19:00 på Myrbø  

 

Uke 7 
 

Grunnkurs (15.02.07) og valpekurs (13.02.07) 
12. febru- 
ar 

16-18 mars Blodsporkurs 9. mars 

20-22 april Vanlig sporkurs 11. april 

27-29 april Runderingskurs 16. april 

19. og 20. 
mai 

NBF Brukshundprøve – Rundering alle klasser 
OBS Endringer i regelverket for 2007 – se NBF for 
mer info. 

 
27.april 

2. juni Klubbmesterskap Blodspor 18.mai 

13. juni Klubbmesterskap Lydighet 6.juni 

 
 

BSBK har for tiden ikke faste 
brukshundtreninger i skogen. 
Brukshundgruppen vil konsentrere 
seg om, og stå til rådighet for, de 
som viser interesse for brukshund- 
arbeid og er villig til å legge ned litt 
tid i dette. Vi kommer til å arrange- 
re en treningsdag en gang i blant 

for dem som har deltatt på våre 
brukskurser. Vi ønsker også å få 
flest mulig til å delta på lydig- 
hetstreningen på onsdager. Trening 
av lydighetsøvelser er til stor fordel 
i skogen. På lydighetstreningen kan 
man også avtale om trening i sko- 
gen. 

 
 
 
 
 

 

En kort beskrivelse av bruksgrenene felt, spor, 

rundering og blodspor 
 

Felt 

Felt går ut på at hunden skal finne igjen gjenstander 
med menneskefert, som er unaturlig i terrenget f.eks. 
hansker, sokker o.l, innenfor et definert område 
f.eks. 50 x 50 m. Området blir overtråkket på for- 
hånd slik at hunden vet hvor den skal søke. Fører 
sender hunden ut på kommando/tegn og hunden sø- 
ker, kommer inn og avleverer gjenstanden og fører 
sender så hunden ut for nytt søk. Vind kan føre til av 

området ‖forflytter‖ seg. 



- 34 - 
 

Spor 

Spor går ut på at hunden følger sporleggers fotspor/duft i 
bakken og markerer eller apporterer gjenstander i sporet. 

Hunden jobber med lav neseføring. Sporleggers 
egenduft faller mot bakken i form av molekyler, 
og vitringen fra kroppen blir hengende igjen på 
gress og grener mens den daler mot bakken. 
Fettsyrer trenger igjennom skosålene og legger 

igjen ‖lukt‖. Hunden får sporsele og sporline på 
ved sporstart og fører gir kommando og tegn når 

hunden skal begynne å søke. 

 
Det finnes flere alternative måter å trene inn 
spor på: ved leke, menneske eller bruk av godbi- 

ter. Spor kan gås i hvilket som helst terreng, men hunden må 
gradvis trenes opp til dette; f.eks. å gå på asfalt. 

 

Rundering 

Rundering går ut på at en hund i samarbeid med sin fører 
avsøker et område ved å foreta et grovsøk satt i system. Star- 
ten beskrives som en grunnlinje, mens midtaksen (der fører 
går framover i terrenget) kalles midtlinje – se fi- 

guren. 

 
Området skal avsøkes ved at hunden på kom- 
mando søker rett ut for hundeføreren som befin- 
ner seg på midtlinja. Når hunden når ca. 50-60 
m ut i terrenget buer den av fremover og returne- 
rer til føreren som har avansert langs midtlinja, 
før den blir sendt ut på nytt på andre siden av 
midtlinja og søker tilsvarende bue der. Slik ut- 
sending kalles slag. Hunden skal melde fra, en- 

ten ved bringkobbel/(bitt) eller halsgiving, til fører når den 
 

Blodspor 

Blodspor går ut på at hunden skal følge et utlagt spor av 
storfeblod, og finne sporslutt som er markert med en hjorte- 
skank el. lign. Sporet skal være minst 12 timer 

gammelt, og skal ikke legges ut på snødekt 
mark. 

 
Hunden får sporsele evt. et eget sporhalsbånd 
og sporline på, og skal ta an sporet når fører 
gir tegn til å begynne å søke. Søket skal gjen- 
nomføres i et rolig tempo og uten støy. 

 
Når vi begynner å trene en hund, starter vi for- 
siktig. Vi bruker merkebånd, legger korte spor 
og slake svinger, og venter ikke så lenge før vi 
går sporet. Senere øker vi på både lengden og 
vinklene, samt tiden sporet ligger før vi starter, 
inntil hund og fører er klar til å gå et fullt, 
nattgammelt spor uten merking. 
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Rapport fra sporkurs høsten 2006. 

Helgen 13. – 15. oktober ble det holdt sporkurs i regi av 
BSBK. Det var påmeldt 5 deltagere med forskjellige raser 
som Kavalier K.C. Spaniel, Pinscher, Boxer, blanding av 
Golden/Labrador og blanding av Pudel/Labrador. 

 
Fredag startet vi med teori i vårt lokale på Laksevåg, så ble 
det praksis i Hordnesskogen både lørdag og søndag. 

 
Lørdag møtte en gjeng glade optemistiske hundeeiere ute på 
Hordnes og vi la i vei innover i skogen hvor alle fikk lagt 3 
spor til hver hund denne dagen.  Det ble en praktul dag 
med både sol og varme. For noen var det første gang hun- 
den fikk forsøke seg på spor og andre hadde forsøkt seg tid- 
ligere. Da vi etter en hel dag i skogen returnerte til bilene 
var tydeligvis både hundene og deres eiere meget fornøyd 
med dagens arbeid. 

 
Søndag møttes vi på den andre siden av skogen dsv. parke- 

ringsplassen på Stend siden. Vi tok med alle hundene og 
gikk et stykke innover og fant et område hvor vi la de første 
sporene. Så gikk vi lengre inn i skogen hvor vi slo oss til og 
ble resten av dagen. Det var tydelig fremskritt på alle hun- 
dene denne dagen og det virkelig gledet både eiere og in- 
struktør. Denne dagen var det også flott vær, dog ikke så 
varmt som dagen før. 

 
Alle eierne fikk i løpet av helgen prøve 
seg i å legge ut spor til både egen og 
andres hunder. Det var en fornøyelse å 
se eiere og hund på sporet og oppleve 
gleden hos dem begge da alt funket som 
det skulle. Har forstått at flere av dem 

som var med på kurset har fortsatt med 
trening i skogen så kanskje vi ser dem 
på fremtidige konkunranser. 

 
Alt i alt var jeg meget fornøyd med kur- 
set og den fine gjengen deltagere jeg var 
så heldig å ha med med i skogen. Som 
instruktør takker jeg deltagerne både på 
to og fire som var med å gjøre dette til et 
fint kurs. Dere var en kjempegrei gjeng 
og uten dere intet kurs. Så lykke til vi- 
dere. 

 
Hilsen 

Anne Karin & hennes vovs Zhamy 
som også fikk gå spor. 
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Runderingskurs 
Av Grethe Olsen 

Bruksgruppen har hatt to runderingskurs høsten 2006. Det planlagte runderingskur- 

set i vår ble avlyst pga for få påmeldte og flyttet til høsten. Vi fikk da i høst så mange 

påmeldte at vi bestemte oss for å sette opp enda ett kurs. 

Det første kurset, som ble avholdt i 6.-8. oktober, var fulltegnet 

med 6 ekvipasjer der Marit Jæger var instruktør. Hunder som 

deltok var dobermann, duck toller, rottweiler og border collie. Del- 

takerne på dette kurset har, til vår store glede, laget en trenings- 

gruppe og er nå aktive ca en gang i uken med trening. Kjempe- 

flott! 

Helgen 24.-26 november var det fire ekvipasjer i sving på Kokstad. 

Instruktør denne gang var Erling Aarbakke. Undertegnede var 

oppom en tur søndagen for å se og ta noen bilder. Det var en fin 

gjeng, og ingen ting å si på entusiasmen og iveren til deltakerne. 

Må bare nevne her at den ene deltakeren var høygravid og med en 

dårlig fot... 

 

 

Samlebilde: 

Laila Iren & Louis, 
Irmelin & Bistin, 
Erling (instr), 
Marit (hjelper), 
Mona & Zita. 

 
(Alexander & Urzi 
var ikke tilstede 
da bildene ble 

Det var ikke bare deltakerne som syntes rundering er ok greier. 

Hundene synes også det var gøy. Det å få løpe ‖fritt‖ og leke med 

ball/kong er topp, men en av hundene synes faktisk det var vel så 

gøy å få kos og ros hos figuranten. 

Hunder er forskjellige. Felles for hundene på kurset var at de fikk 

større forståelse for oppgaven og selvtilliten vokste. Hunder som 

deltok var dobermann, border collie og boxer Vi håper disse også 

vil fortsette med å trene videre. 

Lykke til med hundene! 
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Instruktørsamling med Runar Næss 
Av Grethe Olsen, Brukshundgruppen 

 
 

 

sering av andre hunder. 

Helgen 18. og 19. november had- 
de Brukshundgruppen og in- 
struktørene en samling med Ru- 
nar Næss. Vi tok for oss språk og 
signaler mellom hunder, problem- 
atferd og snakket litt om løsning- 
er og metoder. 

Vi startet lørdagen med språk og 
signaler. Runar har noen virkelig 
flotte bilder på signaler som vir- 
kelig viser trussel, fryktaggresjon, 
underkastelse osv. Vi hadde også 
på forhånd filmet våre egne hun- 
der som vi gjennomgikk og Runar 
kommenterte. Dette er meget in- 
teressant, da vi som eier holder i 
båndet og gjerne ikke ser vår egen 

hunds ‖ansiktsuttrykk‖ ved pas- 

Om ettermiddag hadde vi fått noen frivillige til å stille opp 
med sine hunder. Her ble hundene sluppet sammen to og to 
i inngjerdet område, mens eierne var helt passive. Vi iakttok 
hundene og filmet de. Etterpå gikk vi alle sammen inn hvor 
Runar pratet litt, og eierne fikk anledning til å stille noen 
spørsmål. 

Mimikken og spillet som foregår mellom hundene skjer ofte 
så snart at det er vanskelig å se alt som skjer, derfor er fil- 
ming et ypperlig redskap for studering av atferd. 

Søndagen gikk vi gjennom to case og diskuterte hvor proble- 
met kan ligge og hva som eventuelt kan gjøres. Tre tema 
som er uunngåelig når det gjelder hund er aggresjon, stress 
og frykt.. Her hadde vi filmet noen situasjoner der noen av 
våre egne hunder møtte andre hunder (hannhund mot 
hannhund) der aggresjon kom til uttrykk. Ellers var vi inn- 
om ulike andre tema og spørsmål, og det ble diskutert rundt 
løsninger og metoder på problemer. Det var en livlig, enga- 
sjert og pratsom gjeng. 

Runar har vi hatt i Bergen før og vi vet han har dyptgående 
kunnskap om hund, atferd og atferdsproblemer. Det er som 
alltid interessant og lærerikt å høre på han. Instruktørene 
har nå fått oppfriskning, fordypning og ny giv til nye kurs. 

Avslutter med to ting man må huske på når vi har med 

hund å gjøre: 

• skal hunden endre atferd må også vi mennesker gjøre det 

• 3T’er – Ting Tar Tid (tålmodighet….) 

Grethe Olsen 
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http://www.bsbk.org/
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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 lis- 

ten 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.: 55130500 - bsbk@bsbk.org 

 

 
AUSTRALSK SHEPHERD VINSTI 

olav-o@online.no 
Karin og Olav Oldervik 

Oterdalen 74 

5914 ISDALSTØ 

Tlf.: 56 35 06 11 

BEAGLE BANDWAGON 

lille@bandwagonbeagles.net 

Lille Wagtskjold 

Øvsttunveien 38 

5223 NESTTUN 

Tlf.: 55 92 44 36 

BEARDED COLLIE T-BOB 

merete.nydal@c2i.net 

Merete L. Nydal 

Kalandsneset 14 

5229 KALANDSEIDET 

Tlf.: 55 10 01 70 

 
WEST MEADOW 

olavvik@broadpark.no 

Olav Henrik Vik 

Skipanesv 138 

5259 HJELLESTAD 

TLF.: 55 99 09 46 

BULL TERRIER KEYNOTE 

keynote@broadpark.no 

Kari Aamodt 

Junosvei 10 

5173 LODDEFJORD 

Tlf.: 55 26 84 05 

 
CAIRN TERRIER 

 
CAIRNDALE 

post@kennelcairndale.com 

 
Dagny Ann Dale 

Hetlebakkveien 201 B 

5131 NYBORG 

Tlf.: 55 18 53 36 

CHIHUAHUA GROSSERHEIMEN 

anhagebo@online.no 

Anne Hagebø 

Breimyra 244 
5134 FLAKTVEIT 

  Tlf.: 55 39 09 85 

   

mailto:bsbk@bsbk.org
mailto:olav-o@online.no
mailto:lille@bandwagonbeagles.net
mailto:merete.nydal@c2i.net
mailto:olavvik@broadpark.no
mailto:keynote@broadpark.no
mailto:post@kennelcairndale.com
mailto:anhagebo@online.no
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COLLIE LANGHÅRET COLLIEANN 

collieann@home.no 

Ann-Kristin Myeltvedt 

Hatleflåten 
5652 ÅRLAND 

  Tlf.: 56 58 87 65 

 
MIDTUNSTIEN Helga og Bjørn Dahle 

Midtunbrekka 18 A 
5224 NESTTUN 

  Tlf.: 55 10 25 51 

 
VARIO 

m.kalvenes@sencewave.com 

Marianne Kalvenes 

Tunesveien 126 
5264 GARNES 

  Tlf.: 55 24 21 62 

 
VESTTUN 

vesttun@broadpark.no 

Turid og Torbjørn Hitland 

Espelandsveien 178 
5258 BLOMSTERDALEN 

  Tlf.: 55 22 71 79 

DACHSHUND LANGHÅR PETLAN 

connie.petterson@hjemme.no 

Connie Petterson og Anne Landro 

Foldnesvegen 220 
5353 STRAUME 

  Tlf.: 56 32 36 02 

DALMATINER CIVELDA 

civelda@online.no 

Kersti og Svein A. Hatlem 

Nyhavnsvingen 8 
5035 BERGEN 

  Tlf.: 55 25 76 02 
 

DANSK/SVENSK GÅRDSHUND  MOONIX Monica Røsland 

monica@moonixkennel.net Mjøs 

5282 LONEVÅG 

Tlf.: 56 39 44 64 
 

 
DOBERMAN NORTELL Else og Norvald Thunestvedt 

Botnafjellsvn 60 
  5353 STRAUME 

  Tlf.: 56 32 18 18 

 
UNIQUESTAR 

uniquestar@c2i.net 

Alf Skaar og Siri Ann Farestvedt 

Grønnestølsveien 33 
5073 BERGEN 

  Tlf.: 55 28 90 01 

ENG. SPRINGER SPANIEL  
mj.nossen@hjemme.no 

Marian Janet Nossen 

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 

mailto:collieann@home.no
mailto:m.kalvenes@sencewave.com
mailto:vesttun@broadpark.no
mailto:connie.petterson@hjemme.no
mailto:civelda@online.no
mailto:monica@moonixkennel.net
mailto:uniquestar@c2i.net
mailto:mj.nossen@hjemme.no
mailto:nina.saebye@pchuset.no
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FLATCOATED RETRIEVER BRISAKO Birte og Trond Nordeide 
 kennel.brisako@c2i.net Nordre Nesjavegen 59 
  5108 HORDVIK 
  Tlf.: 55 19 05 16 

 
KRÅKENESET 
askjelbr@online.no 

Lise Grahl-Madsen 
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 

 

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 

mailto:kennel.brisako@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
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
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JAPANSK SPISSHUND REDLANCE 

nina.saebye@pchuset.no 
Nina Sæbye 

Ågotnes 
5363 ÅGOTNES 

  Tlf.: 55 69 00 54 

LABRADOR RETRIEVER GULLSTEINEN 

elin@gullsteinen.net 

Elin Dahl 

Rekdalsveien 47 
5151 STRAUMSGREND 

  Tlf.: 55 12 12 53 

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-bk@online.no 

May-Britt Karlsen/ Thomas Sopp 

Nordeidevn 12 I 
5243 FANA 

  Tlf.: 55 91 64 55 

 
SUNDKJERRINGEN 

pmartem@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 

wsolhei@online.no 

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 

mailto:nina.saebye@pchuset.no
mailto:elin@gullsteinen.net
mailto:may-bk@online.no
mailto:pmartem@broadpark.no
mailto:leiv.lotveit@c2i.net
mailto:irene@ferryland.no
mailto:wsolhei@online.no
mailto:egil.andreassen@smedvig.no
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 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 
 

 
NORSK BUHUND REDLANCE 

nina.saebye@pchuset.no 
Nina Sæbye 

Ågotnes 
5363 ÅGOTNES 

Tlf.: 55 69 00 54 

OLD ENGLISH SHEEPDOG AN KA WO 

ankavo@gmail.com 

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 Vetaas 

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 

keynote@broadpark.no 

Kari Aamodt 

Junosvei 10 
5173 LODDEFJORD 

  Tlf.: 55 26 84 05 

 
SPORTY Berit Iversen 

Storevarden 62 
5350 BRATTHOLMEN 

  Tlf.: 56 32 05 22 

mailto:Jorunn-g@c2i.net
mailto:egil.andreassen@smedvig.no
mailto:nina.saebye@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
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Velkommen til nye medlemmer i BSBK 
 

 
ARNE TROVÅG 5108 HORDVIK 

LAILA FJÆRESTAD TROVÅG 5108 HORDVIK 

GERD VASSTRAND 5072 BERGEN 
LINN-MARIELLE LOFTÅS 5115 ULSET 
LISE ROMSTAD 5231 PARADIS 
ANITA LANGHELLE 5281 VALESTRANDSFOSSEN 
ELISABETH MARIE HOFF 5254 SANDSLI 
SYNNØVE LANGELAND 5224 NESTTUN 
LAILA IREN TJELTA 5162 LAKSEVÅG 

CHRISTIN AASE 5114 TERTNES 
GEIR AKSNESSÆTHER 5236 RÅDAL 
ANNE-LISE H. ARENDAL 5117 ULSET 
KATO ARILD BAKKEN 5334 HELLESØY 
MARTI ENDRESEN BERGE 5251 SØREIDGREND 
ANNE-BIRGITTE BERGSTRØM 5268 HAUKELAND 
SIV BIRKELUND 5007 BERGEN 
ARNE BJORDAL 5143 FYLLINGSDALEN 
ELIN EIDE BOLSTAD 5363 ÅGOTNES 

HILDE-MARIE WID BRATHOLMEN 5226 NESTTUN 
KARI BRATLAND 5300 KLEPPESTØ 
VESLEMØY BØRESEN 5039 BERGEN 
KJELLAUG BØRTVEIT 5281 VALESTRANDSFOSSEN 
ANETTE CHRISTENSEN 5161 LAKSEVÅG 

TINE CHRISTIANSEN 5258 BLOMSTERDALEN 
KJERSTI HELENE DANIELSEN 5222 NESTTUN 
JOHANNE MARIE DINESEN 5019 BERGEN 
CHARLOTTE ENGELSEN 5307 ASK 

ALEXANDRA ENGESETH 5353 STRAUME 
ULF ERLANDSEN 5114 TERTNES 
TORILL FJELLANGER 5379 STEINSLAND 

ÅSE FINDALL 5243 FANA 
KNUT GEORG FLO 5226 NESTTUN 
METTE AALL FLOOD 5072 BERGEN 
KIRSTEN FREIM 5104 EIDSVÅG 
ELISABETH FØRLI 5353 STRAUME 
BENTE GANDERUDBAKKEN 5152 BØNES 
LENA GARLID 5357 FJELL 
BIANCA GELINK 5231 PARADIS 

ANETTE GJERSTAD 5268 HAUKELAND 
GUNN GRUNDVÅG 5337 RONG 
CARL-K GULSETT 5240 VALESTRANDSFOSSEN 
HELENE GUNDERSEN 5093 BERGEN 
SISSEL HAARVEI 5221 NESTTUN 

CHARLOTT HAGEN 5135 FLAKTVEIT 
SANDRA LOUISE HALVERSON 5096 BERGEN 

MARIE THERESE HAMRE 5244 FANA 
ANETTE HANSEN 5238 RÅDAL 
BJØRG HARTVEDT 5056 BERGEN 

LILLIAN HAUGSDAL 5073 BERGEN 
SVEIN ANDREAS HAUKAAS 5825 BERGEN 
LINE BJERGA HELGELAND 5019 BERGEN 
TOM OLE K. HENRIKSSEN 5221 NESTTUN 

BENEDICTE HJORTLAND 5239 RÅDAL 
EIVIND HOVLANDSDAL 5244 FANA 
TURID HUSBY 5142 FYLLINGSDALEN 
EINAR HÆGGERNES 5251 SØREIDGREND 

JAN HØIE 5243 FANA 
GUNN HØLLELAND 5122 MORVIK 
LILLIAN INGEBRIGTSEN 5238 RÅDAL 
HÅKON INGUL 5135 FLAKTVEIT 
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KERSTIN IVERSEN 5300 KLEPPESTØ 

KRISTIN STALHEIM IVERSEN 5053 BERGEN 
KÅRE JOHANNESSEN 5143 FYLLINGSDALEN 
KRISTINE JOSEFSEN 5142 FYLLINGSDALEN 
MONICA JUUHL 5073 BERGEN 
MARIT JÆGER 5172 LODDEFJORD 
BJØRN W KEYSER 5232 PARADIS 
MARIANNE KNUTSVIK 5145 FYLLINGSDALEN 

ANNA KRITINA KVÅLE 5259 HJELLESTAD 
ANDERS LILAND 5258 BLOMSTERDALEN 
MAJ BRITT LITLAND 5281 VALESTRANDSFOSSEN 
LINN-MARIELLE LOFTÅS 5115 ULSET 
LINN LYGRE 5310 HAUGLANDSHELLA 
UNNI BULL MADSEN 5173 LODDEFJORD 
VIDAR MAGNUSSEN 5239 RÅDAL 

HILDE C. MARKHUS 5148 FYLLINGSDALEN 
JULIE MICHELSEN 5184 OLSVIK 
ØYVIND MJAASÆTH 5073 BERGEN 

TERESA MOLDENHAUER 5073 BERGEN 
LILL-ANN MORGAN 5327 HAUGLANDSHELLA 
LINN MORTENSEN 5101 EIDSVÅGSNESET 
INGER MYGLAND 5152 BØNES 

REIDUN NEDRELID 5236 RÅDAL 
VANJA NES 5243 FANA 
IRENE B. NESSE 5382 SKOGSVÅG 
LENE NILSEN 5121 ULSET 
SILJE VIVELID NILSSEN 5300 KLEPPESTØ 
IRENE NORDHEIM 5353 STRAUME 
ROLF NORDVIK 5357 FJELL 

ANNE GRETHE ONARHEIM 5106 ØVRE ERVIK 
ELDBJØRG PETTERSEN 5108 HORDVIK 
PÅL PRESTTUN 5034 BERGEN 
CHRISTINA M. RASMUSSEN 5057 BERGEN 
HELGE RASMUSSEN 5117 ULSET 
KNUT RAVNÅ 5104 EIDSVÅG 
TOM E. RIMESTAD 5224 NESTTUN 

EVY TONITA RØYLAND 5152 BØNES 
ELI RØYSLAND 5363 ÅGOTNES 
CHRISTIN W. SALTNES 5304 HETLEVIK 
INGER SIDSEL SANDVIK 5143 FYLLINGSDALEN 
KARL OSMUND SCHEEN 5101 EIDSVÅGSNESET 
METTE J. SELHEIM 5300 KLEPPESTØ 
HILDE SJURSÆTHER 5107 SALHUS 

AGNES MARIA STAFSNES 5152 BØNES 
METTE RAMM STEEN 5152 BØNES 
BRITT STEEN-HANSEN 5337 RONG 

HARALD STEFFENSEN 5889 BERGEN 
TOVE STEFFENSEN 5231 PARADIS 
GUNN HEGE STENERSEN 5251 SØREIDGREND 

ANN-MARGRETHE STOKKEN 5122 MORVIK 
SIREN SVENDSEN 5110 FREKHAUG 
JON ERLING SÆLE 5334 HELLESØY 
TORE JOHAN SØRLAND 5225 NESTTUN 
MAY BRITT SLAAEN TOMBRE 5221 NESTTUN 
BENGT HELGE TORKILDSEN 5034 BERGEN 
ANITA TRÆEN 5337 RONG 
TORHILD ULVESÆTER 5262 ARNATVEIT 

SANDRA S. URVIK 5056 BERGEN 

RITA BACKLUND VAA 5337 RONG 
ANN BARR H. V. WALDEGG 5221 NESTTUN 
GERD VASSTRAND 5072 BERGEN 

BIANCA GJESDAL VESTNES 5171 LODDEFJORD 
INGRID EVELYN H. WIIG 5152 BØNES 
LINE NORDSTRØM WIK 5161 LAKSEVÅG 
TOR VISNES 5053 BERGEN 

TONE JANIKE WOLF 5117 ULSET 
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LIOBA BORREVIK 5235 RÅDAL 
HARRIET ESPELAND 5268 HAUKELAND 
ARNE FAGERHOLT 5035 BERGEN 
PER LILLESKARE 5235 RÅDAL 
PEDER LÅSTAD 5107 SALHUS 
ANLAUG DAHL NIELSEN 5089 BERGEN 
KARIN TRONDSEN 5119 ULSET 

SVEND RUNE BØE 5350 BRATTHOLMEN 
INGVILD DRAGESETH 5221 NESTTUN 
JUDITH EKNES 5057 BERGEN 
ELSE THEODORSEN OPPEDAL 5382 SKOGSVÅG 
HÅKON NILSEN 5081 BERGEN 
ANNE BERIT KARLSEN 5081 BERGEN 

HEGE FJELLHAUG 5353 STRAUME 
STEINAR BRATLAND, 5174 MATHOPEN 
JAN HETLEVIK 5310 HAUGLANDSHELLA 
RIGMOR JOHNSEN 5236 RÅDAL 
TURID ELIN RIISNES 5164 LAKSEVÅG 
CATHRINE G. INSTEBØ 5151 STRAUMSGREND 

THERESE GUNDERSEN 5300 KLEPPESTØ 

JARLE BERNTSEN 5300 KLEPPESTØ 

REIDUN EIKELAND HAAHEIM 5009 BERGEN 

NINA HAALAND PETTERSEN 5035 BERGEN 

MARIANNE RASMUSSEN 5141 FYLLINGSDALEN 

OLAV PETER TRONDVOLD 5145 FYLLINGSDALEN 

DAG VOLLEN 5258 BLOMSTERDALEN 
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Brune /sorte Bearded Collievalper ventes uke 10 etter champions foreldre 

Merete Løbrot Nydal,Kalandsneset 14,5229 Kalandseid, tlf 55 10 01 70 

www.kenneltbob.com , email; merete@kenneltbob.com 

http://www.kenneltbob.com/
mailto:merete@kenneltbob.com
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Vi har alt du 
trenger til 
hunden din: 
kvalitetsfor, ·forskåler, senger, bur, 

bånd, seler, refleksvester, dekken, 

leker, godteri og godbitholdere, 

bøker, børster, shampo med mer. 

 
Trenger du råd og veiledning 

hjelper vi deg gjerne! 

 

Velg en buddy butikk 
når du skal handle 
til hunden din! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arken Zoo 
Arken Senter 
Ulset 
W: 55188480 

 
ThJyas Zoo Senter AS 
Sarfor Storsenter 
Straume 
W: 56332083 

 

Vestkmten Zoo AS 
Vestkanten Senter 
Loddefjord 
Tif: 55931040 
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B-BLAD 
 

RETURADRESSE: 
BSBK 
Postboks 6 Sandsli, 5861 Bergen 

 
 
 
 
 
 
 

 

Siden 1988 

 

Hundeskole 

Hundepensjonat 

Dagpark 

Veterinærkontor 

Atferdsklinikk 

Hundesalong 

Butikk 

Med fokus på familiehunden! 
Kvalitetssikret kurs og trening med profesjonelle instruktører. 

Treningshall, butikk og kafé i Fana. 
 

Vi gjør alt for at din hund skal trives! Store oppvarmede bur 
med privat og felles uteareal. Vi tar i mot hunder med 

spesielle atferdsbehov. 
 

Trenger du dagpass til hunden din, mens du er på jobb? Vi tar 
i mot hunden din for oppstalling, trening og aktivisering. 

 
Nyåpnet på Fjellanger Hundepensjonat på Lysekloster i Os. 

Undersøkelse og behandling av ditt kjæledyr (hund, katt osv). 
Et samarbeid med Dyreklinikken på Stend. 

 
Våre atferdsspesialister samarbeider tett med veterinær for å 

gi bedre og mer helhetlig behandling av atferdsproblemer. 
 

Vi bader, steller og klipper selv de største rasene i flotte 
lokaler. Hos den anerkjente hundefrisøren Kine Laurene 

Brannan får din hund det beste og mest profesjonelle stellet. 
 

Et utvalg av hundeutstyr og kvalitetsprodukter for hundepleie 
og ernæring. 

 
 

Besøksadresse: 
Lyseklostervegen 310, 5215 Lysekloster 

 

Mellom Ulven Leir og 
Lyse Kloster ruiner 

 
Tlf: 56145730, e-post: post@fjellanger.net 

Les mer på http://www.fjellanger.net 

 

 
Vestlandets største hundeskole og eneste 
atferdsklinikk. 17 instruktører med spesiell 

fagkompetanse samt to atferdsbiologer 
(mastergrad fra universitetet). Moderne og 

trivelig hundepensjonat og veterinærkontor. 

mailto:post@fjellanger.net
http://www.fjellanger.net/
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