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ALT PÅ ETT STED - KUN 20 MIN FRA BERGEN SENTRUM 

ET SPENNENDE MILJØ MED HYGGELIG ATMOSFÆRE 

- OMSORG MED DYRENE I FOKUS - 

VELKOMMEN TIL 

MYRBØ DYRESENTER 

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  10-19 
Lørdag                  10-14 

Mandag til fredag  10-20 
Lørdag       10-19 
Søndag                 17-19 

Neset 56-60,  5267 Espeland,  www.myrbo.no  
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BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB 
POSTBOKS 6 - SANDSLI 5861 BERGEN – Tel: 55 13 05 00 

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

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

Redaktøren mottar gjerne stoff for 
publisering i bladet. Mottatt stoff 
publiseres i samsvar med tidsfriste-
ne for levering til redaksjonen. 
Innlegg og artikler kan leveres som 
PC-filer eller på papirformat til 
redaksjonens epost-adresse eller til 
postadresse nedenfor. Digitalbilder 
må leveres i høy oppløsning. Send 
oss bildene i stor størrelse! 

 
Redaktør:  Jon Wagtskjold 
Redaksjonens adresse:  
Postbok 6 Sandsli, 5861 Bergen 
E-post: kobbelet@bsbk.org 

KOBBELET  

Annonsepriser Kobbelet 

 Svart/hvit Farge 

BSBK medlemmer 

Hel-
side 

Kr. 250,- Kr 350,- 

1/2 
side 

Kr. 150,- Kr. 200,- 

1/4 
side 

Kr. 100,-  

Ikke BSBK medlemmer 

Hel-
side 

Kr. 500,- Kr. 700,- 

1/2 
side 

Kr 250,- Kr 400,- 

Redaktørens hjørne 

Forsidebildet denne gangen er hentet fra vårens blodspor-
kurs i Hordnesskogen. Bildet er tatt av Grethe Olsen og 
viser Sandra Dyngeland Madsen med labradoren 
Surprising’s Zelicia som stolt bærer hjorteskanken fra spor-
slutt inn til samlingsplassen.. 

Så var vårens nummer av Kobbelet klart for utsending til 
medlemmene.  

Denne gangen viser bladet den store aktiviteten som 
har vært på brukshundsiden denne våren. Ekstra hygge-
lig er det at så mange medlemmer har deltatt på kurse-
ne og sluttet opp om klubbens aktiviteter. Det er gøy å 
rapportere fra en så aktiv klubb! All ære til Brukshund-
gruppen for arrangementene som høster mange godord 
fra deltakerne, og som sender redaktøren bilder og små 
rapporter til Kobbelet etterpå. 

Som det også fremgår har Torunn Urheim takket av som 
leder og blitt erstattet av Lille Wagtskjold. Lederskiftet 
skjedde på årsmøtet i januar, og Torunn og Lille har 
jevnlig kontakt for å sikre en kontinuitet i klubbens 
mange anliggender. 

Neste nummer av Kobbelet kommer ut etter sommer-
ferien rett før årets BSBK utstilling på Bønes.  Utstillings-
gruppen er i full gang med forberedelsene, og rapport-
ene går ut på at alt er i rute—som vanlig. 

Som alltid er bidrag velkommen. Husk at vi nå trykker i 
farger, så har du et fotoblinkskudd eller to så har vi 
alltid en forside som skal fylles! 

Ha en fin sommer med mange dovne, varme dager! 

Hilsen redaktøren 

Nr 
Frist for  
innlegg 

Utgivelse 

1-09 28.12.08 Uke 04/09 

2-09 14.04.09 Uke 21/09 

3-09 17.08.09 Uke 38/09 

4-09 19.10.09 Uke 47/09 
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Jeg takker for tilliten som ble gitt meg da jeg ble valgt som ny 
leder for BSBK på årsmøtet den 10. februar! Det er med både 
glede og forventning, og en smule ærefrykt jeg nå overtar etter 
Torunn Urheim som etter mange år bak roret, nå valgte ikke å 
ta gjenvalg. Jeg vet at hun ikke legger årene helt inn, og ønsker 
henne lykke til videre! 

Min mann Jon og jeg har begge vokst opp med hund, og da 
tiden var inne, skaffet vi oss vår første beagle i 1995. Det var 
Juno, og hun lever fremdeles i beste velgående, om enn litt 
tunghørt. Siden har hun fått selskap av andre beagler, og flok-
ken teller i dag tre hunder. 

Min ”hundebakgrunn” har jeg fra Brukshundgruppen, der jeg 
har vært styremedlem i flere år, før jeg i fjor kom inn i hoved-
styret. Jeg har også vært aktiv i lydighetstreningen om onsda-
gene i noen år før det, og har ofte fungert som skriver på lydig-
hetsprøvene, NBF konkurransene og utstillingene våre. Som 
beagleeier er det - rimelig nok - blodspor som er mitt område. 
Jeg har holdt flere begynnerkurs i blodspor de siste årene, og 
vil prøve å få i gang treninger for de av våre medlemmer som 
ønsker å satse på denne aktiviteten. 

Jeg er opptatt av et allsidig ”hundeliv”, og synes det er bra når 
hundene blir aktivisert med noe de har gode forutsetninger for 
og som de virkelig liker, enten det nå er utstilling eller bruksak-
tiviteter av forskjellig slag. Ikke alle raser er like, ei heller de 
enkelte individer innen en rase, så hver og en må finne den 
eller de aktiviteter som passer hund og eier. Brukshundgrup-
pen er aktiv, så følg med på aktivitetsplanen her i bladet og på 
nettsiden vår. Der vil være noe for de fleste. Det viktigste er at 
hundene får bli brukt, og at eierne trives med sitt hundehold! 

Når våren nå er kommet og vi ferdes mer i skog og mark og på 
fjellet, vil jeg minne om båndtvangen fra 1. april til 20. august. 
Husk at fugle- og viltlivet er sårbart på denne tiden.  

Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig god vår og sommer og 
håper at vi ser mange av dere på våre aktiviteter og kurs. Husk 
også å notere dato for årets utstilling, som blir 26. og 27. sep-
tember. 

 
Vennlig hilsen 

Lille Wagtskjold 
leder 
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Årsmøte 2009 
Årsmøtet i BSBK 2009 
ble avviklet 10. februar. 
Sakspapirene var sendt 
ut på forhånd.  

Klubben har en sunn 
økonomi, samtidig som 
vi har et høyt aktivitets-
nivå både i utstillings– 
og brukshundgruppen. 

Det var ingen bemerk-
ninger til drift av klub-
ben fra de fremmøtte 
medlemmene. Regn-
skap og årsmelding ble 
vedtatt uten kommen-
tarer.  Tillitsmenn ble 
valgt med akklamasjon. 

Torunn Urheim fratrådte som leder i BSBK på dette årsmøtet. På bildet overrekker klub-
bens daglige leder Edgar Waag en bukett blomster og klubbens hederskrus til Torunn 
Urheim som takk for arbeidet som tillitsmann i klubben fra 1970 til 2009 -  hele 39 år! 

Årsmøtet i BSBK er 
en trivelig sammen-
komst hvor man kan 
få seg en prat og 
lytte til et interessant 
foredrag etter at 
dagsorden er gjen-
nomgått.  

I år var det Maj-Brit 
Iden fra Fjellanger 
hundeskole som 
holdt foredrag om 
”Frykt hos hunder” 
og svarte på spørs-
mål fra interesserte  
etterpå. 
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For spørsmålet dreier seg ikke om turen vår 
som turgåing betraktet – det gjelder ikke 
vær- og føreforhold eller hyggelige hunde-
treff på vegen. I vårt hundeunivers betyr 
spørsmålet i klartekst “Fant Hime et sted 
der hun kunne gjøre fra seg?” Helt fra hun 
kom i huset som lite valpeknøtt har dette 

vært en daglig frustrasjon. 

Alle mine år med hund – først en Irsk ulve-
hund, deretter et assortert utvalg Lhasa 
Apsoer - har ikke forberedt meg på Himes 
sære og selektive dovaner. For Hime er det 
nemlig ingen enkel og endefram aktivitet å 
finne et passende sted der hun kan  gjøre 

”… GJORT KVA GJERAST 
SKULLE...” 
- ELLER? 

Av Gro Mandt 

Gemalen kaster 
et bekymret 
blikk på oss: 
“Gikk det bra på 
turen?”  
Dessverre må 
jeg riste bekla-
gende på hodet.  Hime 
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sine store forretninger.  

Ingen av de andre firbeinte som har vært 
medlem av flokken vår, har hatt slike for-
nemmelser for sted som Hime har. For dem 
har det vært nøden som avgjorde både når 
og hvor det skulle skje – enten vi var på tur 
i marka, gikk gatelangs eller var midt i byen. 
Slik er det ikke for Hime. 

På våre daglige lufteturer er dette et vanlig 
scenario: Hime kikker seg over skulderen 
for å se at matmor kommer etter, og så 
strener hun målbevisst videre. Et par års 
erfaring med damens vaner forteller mat-
mor hva som er i emning, og det er en om-
stendelig prosess. Flere ganger ser det ut 
som om hun har funnet stedet hun finner 
egnet til slike forretningstransaksjoner. Hun 
sirkler rundt et titalls ganger og begynner å 
moe seg til – men så ... nei! Det var likevel 
ikke stedet, og nytt søk begynner. Og slik 
kan hun holde på  – føles det for matmor – 
i det uendelige.  

Det er ikke få ganger matmor har sendt en 
stille bønn til hundeuniversets høyere mak-
ter: “Vær så snill – la henne snart finne et 
passende sted!” 

Hime er smekker og lettbeint, lynrask hvis 
det passer henne, mens matmor – som er i 
bestemormodus – ikke er noen av delene! 
Vi må være et syn for guder der vi ferdes 
ute i marka – Hime som i raskt trav smetter 
ut og inn mellom busker og snar på jakt 
etter en doplass, mens en lettere frustrert 
matmor snubler i hælene på henne.  

Hva hun egentlig søker etter, har jeg ikke 

klart å oppdage. Prøver hun å finne tilbake 
til et sted hun har brukt tidligere? Eller 
leiter hun etter en plass der andre hunder 
har vært før henne? Skal det kanskje være 
et sted som ingen tidligere har benyttet til 
formålet? Er det en bestemt lukt hun jakter 
etter? Kan det være topografien som ikke 
stemmer? Er det ikke flatt nok, skal det 
heller være en skråning, eller kanskje en 
haug? Det skal i hvert fall helst være inni et 
kratt, gjerne mest mulig uframkommelig 
for andre enn en smidig liten hund. Til nød 
går det bra bakom en treklynge eller nedi ei 
dyp grøft.  

Men blir hun distrahert av noe i omgivelse-
ne – andre turgåere som så vidt kan skim-
tes mellom trærne, eller et fjernt hunde-
bjeff – kan vi bare glemme hele prosjektet. 
Og det samme gjelder hvis vi går vi langs 
landevegen, da kan vi vandre en time eller 
to uten  resultat. 

Noen ganger har jeg trodd at koden for 
stedet endelig var knekt, for det hender 
Hime bruker samme plassen flere dager på 
rad. Men når matmor lettet ivrer for å fort-
sette å legge turen om denne plassen, er 
den plutselig helt uinteressant for hennes 
nåde – det var likevel ikke stedet - og ny 
jakt er i gang.  

Når hun så endelig har fått utrettet det 
nødvendige ærendet (for det skjer, heldig-
vis, hver dag!), snur hun seg og snuser på 
etterlatenskapene – som om hun må sjek-
ke: ”Er det virkelig jeg som har gjort det 
der?” 
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Norges største på rehabilitering av hund! 

 Rehabilitering etter           
operasjoner og skader 

 Slanking 

 Trening av friske hunder 

 Hundemassasje 

 Eldre hunder med      
nedsatt bevegelighet 

 Vibrasjonsgulvtrening 

 Kondisjonstrening 

 Kursvirksomhet 

 Salg av hjelpemidler     
for hund 

AquaDog AS 
Industriveien 2 
1337 Sandvika 

AquaDog Bergen AS 
Lillehatten 11 

5148 Fyllingsdalen 

AquaDog Vestfold AS 
Bjellandveien 16 

3172 Vear 

Sandvika: 930 30 308 Bergen: 452 79 155 Tønsberg: 993 11 070 

www.aquadog.no 
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Vi er inne på Myrbø hvert halvår og tar 
prøver av Carmen. Vi var inne i oktober 
2008 og tok ultralyd av nyrene hennes. Det 
viste seg da at ene nyren hennes var mind-
re en den andre.  

Siden oktober har Carmen vært mye bedre, 
hun trives bedre i den kalde årstiden og vi 
har vært veldig nøye på at hun bare spiser 
nyrefòret og litt gulrot (som hun tåler). Så 
da hun skulle ta ny ultralyd i mars trodde vi 
virkelig at hun nå var blitt bedre. Da ultraly-
den var tatt og dyrlegen sammenlignet 
bildene med de fra oktober, sa hun at nå 
var andre nyren begynt å krympe og. Det 
var jo et sjokk sikker som vi var på at Car-
men var blitt bedre. Hun må inn på ny ult-
ralyd + blodprøve til høsten igjen og vi fikk 
beskjed at hvis det fortsatte sånn som nå så 
ville hun dessverre ikke bli gammel. 

Fredag 20.mars prøvde vi å komme oss til 
sengs litt tidligere enn vanlig, siden jeg 
skulle på utstilling med Thea og Olav skulle 
på jobb. Olav ble vekket av Ally, vår 10 år 
gamle Austra-
lian Shepherd, 
i firetiden om 
natten. Da lå 
Carmen og 
ristet med et 
epilepsianfall 
oppi sengen 
vår. Han vek-
ket meg og 
sammen prøv-
de vi å roe 
Carmen for å 
hjelpe henne 
igjennom an-
fallet, etter en 
stund var hun 

så bra at hun tuslet ut på kjøkkenet 
og drakk litt vann.  Vi trodde at alt 
var over og at vi kunne legge oss til 
å sove igjen, men før vi sovnet fikk 
Carmen et nytt anfall, dette varte 

heldigvis heler ikke så lenge og etterpå sov 
hun resten av natten. 

Vi tenkte å droppe utstillingen neste dag, 
men Olav ville ta Carmen og Ally med på 
jobben. Ally er utrolig flink til å passe på 
Carmen så det ville helt sikkert gå fint. 

Carmen har av og til små epilepsi anfall nå. 

Hun sover mye men vil gjerne være like 

aktiv som Ally og Thea så vi prøver å steppe 

inn og bære henne når vi ser at hun er 

trøtt. Hundene stortrives på fjellet der vi 

har campingvogn m/ spikertelt, mange 

gode naboer som hilser på, og noen tar 

også hundene med på tur. Vi må informere 

alle om at de kun kan gi henne nyrefòret 

som godbiter og at hun må bæres når hun 

blir trøtt, det blir jo mye lettere siden hun 

bare er litt over 8 kg.  Vi håper på den må-

ten at vi kan ha henne lenger, får krysse 

fingrene og håpe på det beste når hun er 

på ny prøve til høsten. 

Carmen blir sykere 
Av Karin Oldervik 
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Vi har denne våren hatt stor pågang på 
våre kurser. Spesielt gledelig er det at 
brukskursene, blodspor, spor og rundering, 
vi har satte opp i vinter/vår ble fulltegnet.  
Gøy at mange ønsker å aktivisere sine hun-
der med noe som faller hunden naturlig å 
bruke, nemlig nesen. Så får vi bare håpe 
kursdeltakerne fikk blod på tann og ønsker 
å fortsette med bruksaktiviteter. 

Valpekurset er ferdig før påsken mens 
grunnkurset har hatt en liten pause er fer-
dig like over påske. Vi synes det er spen-
nende og gøy med så mange forskjellig 
raser, og innimellom blandinger, på våre 
kurs. Litt spesielt var det da likevel med en 
saarloos wolfhond på valpekurset til Anne 
Karin.  

Kurser 

i  

BSBK 
Av 

Grethe Olsen 
Torodd Iversen med stabyhoun Lukas 



- 15 - 

 

Blodsporkurset for nybegynnere ble 
gjennomført helgen 13.-15. mars. 
Deltakerne var  2 dachser, en 
beagle, en bayersk viltsporhund, en 
labrador og en flat.  

Første dagen løste de fire hundene 
som har gått litt spor før, sporopp-
gaven fint, mens de to andre, som 
var helt uten sportrening, måtte 
jobbe litt hardere for å finne spor-
slutt med skanken (hjortefot). 

Neste dag ble forholdene  tilrette-
lagt slik at de som hadde lett match 
første dag, fikk litt vanskeligere 
oppgaver på dag to. Og de to som 
måtte slite litt første dagen, fikk litt 
individuell hjelp til å lykkes med 
oppgaven, og alle 6 hundene fant 
sporslutt og fikk skanken sin.  

Lørdagen var Grethe tilstede for å 
ta bilder og se på hundene i aksjon. 

Det er veldig gøy å se hundene 
jobbe og hvor forskjellige de er. 
Noen er litt forsiktig i starten, noen 
lar seg lett distrahere av ting som 
skjer rundt  mens andre er helt 
”rolige” og fokuserer kun på job-
ben.   

Kurset ble avholdt i Hordnesskogen. 
Vi setter stor pris på at vi har fått 
tillatelse av en hyggelig grunneier 
som lar oss kjøre inn og parkere i 
skogen, så det ikke blir så langt å gå 
for å legge sporene. Samtidig får vi 
tilgang til en bu å sette oss inn i om 
været er surt og vått mens vi venter 
på at sporene skal godgjøre seg. Det 
er jo også hyggeligere å spise mat-
pakken i tørre omgivelser….  Denne 
gang, og for første gang ifølge in-
struktør Lille, så ble kurset avholdt i 
tørt vær! 

B
lo

d
sp

o
rk

u
rset 

Frode Johansson og Cezar (bayersk viltsporhund) på sporet 
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Vårens tidlige valpekurs foregikk i garasjelokalene til en forret-
ningsgård på Sandsli. Dermed holdt de fleste deltakerne seg 
tørre mens de meget unge hundene lærte de mest grunnleg-
gende øvelsene i lydighet. Man ser av bildene at både hundene 
og eierne koste seg på kurset! 

Mange deltakere og fullt trykk for den erfarne instruktøren 
Anne Karin Daae.  

Hilde  Røssevold og flatcoatvalpen Lea i en dekk-øvelse 
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Camilla Haug med cavalier king charles spanielen Trym 

Instruktør Anne Karin Daae Jostein Mattingsdal med saarlos wolfhounden Dutch 
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SL 2 Yxo av Waltzygården ble årets 

utstillingshund Hann i nschk avd Bergen 
2008. Han har bestått SL 2 i rik program-
met, og er blitt avlskåret . Kåringsklasse 
AKKL 1. 

Så nå går dagene med 
trening til SL 3.Målet er 
å gå SL 3 I NM for 
schæferhunder i som-
mer på Hønefoss. 

Ønsker alle hundeven-
ner en fin vår og som-
mer. 

Vennlig hilsen  
Jan Roald Fenne 

Jans h
jø

rn
e 

SL 2 Yxo av Waltzygården  
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Helgen 17 – 19 april ble det arran-
gert sporkurs i regi av BSBK. Jeg var 
heldig å få fem kjekke ekvipasjer 
med i skogen. 

Med spor menes det jeg har hørt 
enkelte gjerne kaller ”brukshund-
spor".  Hunden skal følge et spor 
etter en person som enten sitter i 
enden av sporet, eller mest vanlig, 
at den personen som går ut sporet 
legger ut en eller flere gjenstander 
i sporet, hvorav en gjenstand alltid 
skal ligge i enden av sporet. Det 
har vært vanlig i brukshundmiljøet 
å bare si ”spor” om denne aktivi-
teten.  

Gjenstandene som legges i sporet 
kan være hva som helst, gjerne 
noe hunder liker å leke med, eller 
som i konkurransesammenheng 
"Skogspinner". 

Fredag startet vi med teori i våre 
lokaler på Laksevåg. Så ble det 
praksis lørdag og søndag i Hord-
nesskogen hvor vi hadde et prakt-
fult vær gjennom hele helgen. 

Det ble hunder i alle størrelser 
med blant annet Flatcoated Retrie-
ver, Flat-blanding, St. Bernhards-
hund, Dachs og Golden Retriever. 

Noen hadde prøvd seg på spor 
tidligere, men for de fleste var det 
første gang både for hund og eier.  
Etter endt kurshelg var alle delta-
gerne enige om at brukshundspor-
trening var kjempegøy! 

Som instruktør takker jeg for en fin 
helg, og en særlig takk til Irmelin 
og Hilde som stilte som hjelpere i 
skogen hver sin dag. 

 

B
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Av Anne Karin Daae 

Rigmor & Tinka, Anne Karin, Knut Jørgen, Åselin & Lady,Reidun & Mocca, Grethe & Kira 
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Fra venstre: Rigmor Johnsen med Tinka, Jorun Solberg med Leo, Hege Solberg med Xantos og Tiril 
Tresselt med Mina, som trener kontakt. Instruktør Marit Jæger i midten.  

På grunnkurset som 
startet 17. februar og 
gikk over 7 uker, 
hadde vi 6 påmeldte.  

Vi trente på hver-
dagslydighet som 
innkalling, gå pent i 
bånd, sitt/dekk, hilse 
pent, gå pent forbi 
andre hunder og god 
kontakt.  

Både to og firbente 
lærte veldig fort. 

Av  

Marit Jæger 
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Runderingskurs 

Runderingsgjengen f.v. Kari, Marit, Malin, Bjørn Audun, Jarle, Guro, Helga 

Av Marit Jæger 
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 Skolebøker 

 Kontormateriell 

 Generell litteratur 

 Skjønnlitteratur 

 Barnebøker 

 Lydbøker 

 
 

Vi har godt utvalg i  

hundebøker 
 

Velkommen til butikken vår 
 på Kleppestø senter  

Askøy Libris 

Åpningstider 

Hverdager:  1000 -  2100 
Lødag:           1000 - 1800 

Askøy Libris finner du på Kleppestø senter 
5300 Kleppestø, tel 56 14 32 40 

 
Kontakt oss gjerne på E-post: 

askoy@libris.no 
 

Se vår også vår nettbutikk på 
www.libris.no/askoy 

Helgen 17-19. mai avholdt BSBK v/Marit runderingskurs på Kokstad, i strålende fint vær. 
For å være nybegynnere var deltagerne svært dyktige, både to- og firbente skjønte raskt 
hva de skulle gjøre. 6 deltagere var påmeldt. 

 

 

 
Rundering er inndelt i 4 klasser: 
D – 100 meter m/2 figuranter 
C – 200 meter m/3 figuranter 
B – 300 meter m/3 figuranter 
A – 400 meter m/3 figuranter 

Som melding bruker hunden bring-
kobbel eller halsmelding. Hunden skal 
ut og finne figuranter og melde fra til 
fører. Så tar vi påvisningsline på og 
blir med hunden ut til figuranten. 

I tillegg har vi felt, som er 50 x 50 meter. Hunden skal ut og finne 4 gjenstander som den 
skal komme tilbake til sin eier med. 
 
Jeg ønsker deltagerne lykke til videre. 
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Det var 8 tobeinte og 9 firbeinte påmeldt til kurset og 
variasjonen av deltakende hunder var stor; labrador, 
schäfer, flat, border collie, portugisisk vannhund, lagot-
to, bc/buhund, podenco/husky og storpuddel.  
 
Instruktør, Merete,  kom over fjellet med egen sjåfør og 
hjelper, Eva, og sin firbeinte medhjelper Khan 
(tervuren).  
 
Merete gjorde det tydelig klart at freestyle ikke bare er 
triks, men faktisk en ganske krevende hundesport.  

Instruktør Merete Andersen Huser med Khan  
Av 

Grethe Olsen 
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Som med all annen hundesport så kreves 
det noen grunnøvelser, altså lydighet. Delta-
kerne fikk prøvd seg både med og uten hund 
på ulike øvelser. Og spesielt uten hund, man 
må jo tørrtrene, så det ble en del latter blant 
både deltakerne og observatører.  

Det ble sett på hvilken musikk som passet 
hunden, og stil som passet føre-
ren. Musikken skal passe til ekvipasjen og 
øvelsene må tilpasses musikken. Hva ønsker 
man å formidle: eleganse, drama, humor?  

Hundene ble ganske så slitne etter å ha øvd 
på nye øvelser og eiere som helst ikke ville 
stoppe... Vi må vel si at vi var heller heldig 
med været selv om regntøyet kom på sist 
halvdel av søndagen. Men det så ikke ut til å 
legge en demper på de ivrige deltakerne.  

Så da får vi kanskje 
noen til å lage en 
oppvisning til oss 
på BSBK's utstil-
ling/lp i høst?? Elin Søbstad & Zanto  

man må jo tørrtrene ….. 
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Fra blodsporkurset, fra venstre  Jarle Folkestad og flatcoaten Zorro sammen med  instruktør 
Lille Wagtskjold,  til høyre skimtes sporlegger Sandra Dyngeland  Madsen 
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Brukshundgruppens Aktivitetskalender 2009 

Dato Aktivitet PM frist  
 
Hver onsdag kl 19:00 Lydighetstreningen på Myrbø Dyresenter 
 Fellestrening med kommandering ca kl 1900-1930.  
 Egentrening og konkurransetrening etter felleskom- 
 manderingen. Diverse apparater tilgjengelig for 
 aktivisering. 

tors 7. mai kl 19:30 Valpekurs II 3. mai 
 Teori u/hund 1. kveld, m/ påflg. 5 ganger praksis  
 på Sandsli   

8.-10. mai Spor - nybegynnerkurs - NYTT KURS 26. april 
 NYTT kurs. Teori fredag kveld på Laksevåg.  
 Praksis lørdag og søndag på Hordnes. 

Tirs 19. mai kl: 18:30 Blodsportrening på Hordnes - 
 (Nattgammelt: møt mandag kl 18:30) 

Ons 13. mai kl 18:00 Bronsemerkeprøve 6. mai 
 Påmeld. 1 uke før til bruksgr./mail  
 brukshund@bsbk.org.  
 For alle: kr 60,- (medl)/100,- ikke medl. 

Ons 3. juni Offisiell LP – KLUBBMESTERSKAP 2. mai 
 Nytt fra i år: Klubbmestere kåres i offisiell lydighet  
 etter NKK's regler.  

Ons 10. juni Sommeravslutning med grilling og hundeløp 

Regelverk for Klubbmesterskap i Lydighet (Gjeldende fra 2009) 
  
1. Klubbmesterskapet følger til enhver tid NKK's offisielle lydighetsprøveprogram og 

regelverk for gjennomførelse av Klubbmesterskapet. 

 2. Det blir kåret en Klubbmester i hver klasse (1, 2, 3 og elite) 

 3. Tittelen Klubbmester utdeles til den som har høyest poengsum i klassen og oppfyller 
følgende krav: 

- Eier/fører må være medlem av BSBK og ha betalt kontingenten 
for inneværende år 

- Man må oppnå minst 2. premiering 

 4. Klubbmester får tildelt premie som ikke er maken til de premier som blir tildelt i den 
off. lydighetsprøven. 

5. Premie utdeles etter 1/3 premiering og deltakerne må oppnå minst 3. premie. 

 

mailto:brukshund@bsbk.org
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AquaDog Bergen  Vestlandet eneste svømmebasseng for hund 
Kondisjonstrening - Slanking ved overvekt hos hund - Trening av hun-
der med kroniske skjelettplager - Oppsett av individuelt treningspro-
gram- Vibrasjonsgulvtrening - Kostholds veiledning i samarbeid med 
veterinær. - Mobil 452 79 155 
 
Bergen Hundehealing 
Healing Touch og dyrekommunikasjon ved healer Heidi Kim Nysæther 
- Mobil 934 38 042 
 
Animal Therapy 
Fysioterapi og adferdsterapi ved Off. godkj. fysioterapeut og adferds-
terapeut . Dörte Bülow Jensen - Mobil -458 83 919 
 
Nytt veterinærklinikk åpner 4 mai. 
På dyreklinikken i Fyllingsdalen er vårt mål å yte det beste til din beste 
venn.  Dyreklinikken i Fyllingsdalen samarbeider med Tertnes og Går-
den Dyreklinikker. Sammen kan vi bidra til å gi deg god service 
og behandling basert på kunnskap og erfaring i indremedisin og kirur-
gi på smådyr.  For timebestilling: 55 16 67 00 
 
Hundesalongen 
Ren og Pen Katt og Hund; Pelsstell og pleie av alle raser, (inkl. trim-
ming og nappe raser). Katter etter avtale. Merete Nydal - mobil:413 
67 722 
 
Yellow Rose Hundesalong  Pelsestell og pleie av langhår raser. 
ved Katarina Andersen - mobil: 980 58 157 

Hundehelsesenteret 

www.hundehelsesenteret.no 
Tel 55 16 67 00 

For bestilling: ta kontakt med hver enkelt terapeut 
 

Vi har butikk med spesialprodukter til hund. 
Butikken er åpen: mandag 15-19  torsdag: 14-19 fredag: 14-17 

Lillehatten 11 – 5148 Fyllingsdalen  

Alt for hunden -  

innen helse og velvære! 
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Nordenstam Hundeskole 
skriver til oss om sommer-
kursene som de holder i 
Trysil i miljøet rundt Kjølen 
hotell.— ”Dette er et tilbud til alle hundeeiere som ønsker en 
ukes ferie med hunden i sentrum”, sies det. Du får mer infor-
masjon ved å kontakte dem på telefon: 62 45 52 22 – mobil: 
970 45 418 eller på - 901 000 67, E-post: hundesko-
le@nordenstam.no - www.nordenstam.no 

På hundeskole i sommer? 

Norsk Kennel Klub arrangerer dommerelevkurs 
for eksteriørdommere våren 2010. Kurset av-
holdes over to helger i NKKs lokaler i Nils Han-
sens vei 20, Oslo.  
Kompetansekrav: • fylt 21 år • autorisert ringsekretær • bred 
kunnskap innen avl og oppdrett • erfaring fra utstilling-, orga-
nisasjons- og prøvevirksomhet • gjennomført kynologikurs. 
Rutine for opptak: • søkere vurderes av Dommerutdannings-
komiteen. Utfyllende informasjon om kompetansekrav og 
opptaksrutiner; se Regler for autorisasjon av eksteriørdomme-
re, www.nkk.no. Søknadsfrist: 1. september 2009. Søknads-
skjema finner du på www.nkk.no. Ytterligere informasjon: 
NKK v/Hanne Neergaard, tlf. 986 96 804. e-post: han-

Dommerelevkurs 

NKK arrangerer årets hundekonferanse 

14. oktober samles det hundefaglige Norge på årets største hundekon-
feranse. NKK lar seg inspirere av den kommende dyrevelferdsloven og 

inviterer til konferanse ”HUND & VELFERD” som tema. Hele dagen settes fokuset på 
hundens velferd og på hundenes bidrag til å bedre menneskevelferden.  

Innleggene vil dekke et bredt spekter av temaer og blant foredragsholderne finner du 
blant annet Norske servicehunder, Råder for Psykisk Helse og Antrozoologisenteret på 
Ås, samt Mattilsynet, Dyrevernalliansen og selvsagt Norsk Kennel Klub. 

Konferansen er gratis og vil holdes på Thon Hotel Arena (ved Norges Varemesse/2 min 
fra Flytoget). Mer informa-
sjon om programmet kom-
mer – følg med på 
www.nkk.no og i Hundesport.  
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http://www.thonhotels.no/Hotellkart/?back=115
http://www.nkk.no
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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, kennel-
navn, navn på oppdretter, e-mailadresse og hjemmeside 
adresse til: 

KOBBELET - BSBK 
Boks 6 Sandsli, 5861 BERGEN 

 Tel 55 13 05 00 - bsbk@bsbk.org 

AUSTRALSK SHEPHERD 
 VINSTI 
 Karin og Olav Oldervik 
 olav-o@online.no 
 Oterdalen 74, 5914 ISDALSTØ 
 Tlf.: 56 35 06 11 
 
BEAGLE 
 BANDWAGON 
 Lille Wagtskjold 
 lille@bandwagonbeagles.net 
 Postboks 287, Nesttun, 5853 BERGEN 
 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 
 olavvik@broadpark.no 
 Skipanesv 138, 5259 HJELLESTAD 
 TLF.: 55 99 09 46 
 
BICHON HAVANAIS 
 LEKKERBISKEN 
 Frøydis Monsen 
 froydis@lekkerbisken.net 
 Orratuo 12, 5381 GLESVÆR 
 Tlf.: 56 31 79 99 

BORDER TERRIER 
 HØYSÆTLIA 
 Anita Høysæter 
 anita@notes.no 
 Steinestøveien 94, 5131 NYBORG 
 Tlf: 924 62 401 
 
BULL TERRIER 
 KEYNOTE 
 Kari Aamodt 
 keynote@broadpark.no 
 Junosvei 10, 5173 LODDEFJORD 
 Tlf.: 55 26 84 05 
 
CAIRN TERRIER 
 CAIRNDALE 
 Dagny Ann Dale 
 post@kennelcairndale.com 
 Hetlebakkveien 201 B, 5131 NYBORG 
 Tlf.: 55 18 53 36 
 
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 

Oppdretterguide 

mailto:olav-o@online.no
mailto:lille@bandwagonbeagles.net
mailto:merete.nydal@c2i.net
mailto:olavvik@broadpark.no
mailto:froydis@lekkerbisken.net
mailto:anita@notes.no
mailto:keynote@broadpark.no
mailto:post@kennelcairndale.com
mailto:anhagebo@online.no
mailto:collieann@home.no
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 MIDTUNSTIEN 
 Helga og Bjørn Dahle 
 Midtunbrekka 18 A, 5224 NESTTUN 
 Tlf.: 55 10 25 51 
 
 VARIO 
 Marianne Kalvenes 
 m.kalvenes@sencewave.com 
 Tunesveien 126, 5264 GARNES 
 Tlf.: 55 24 21 62 
 
 VESTTUN 
 Turid og Torbjørn Hitland 
 torb-hi@online.no 
 Espelandsveien 178 
 5258 BLOMSTERDALEN 
 Tlf.: 55 22 71 79 
 
DACHSHUND ALLE TYPER OG HÅRLAG 
 LURVELEGG 
 Kjersti Kolsrud 
 kkookk@online.no 
 Nedre Nøttveit 22, 5238 RÅDAL 
 Tlf.: 928 32 148 
 
DACHSHUND LANGHÅR 
 PETLAN 
 Connie Petterson 
 connie.petterson@hjemme.no 
 Foldnesvegen 220, 5353 STRAUME 
 Tlf.: 56 32 36 02 
 
DVERGDACHSHUND LANGHÅR 
 MATAYA 
 Heidi Kim Nysæther 
 kennel@mataya.info 

Troldhaugveien 68, 5232 PARADIS 
  Tlf: 934 38 042 
 
DALMATINER 

 CIVELDA 
 Kersti og Svein A. Hatlem 
 civelda@online.no 
 Nyhavnsvingen 8, 5035 BERGEN 
 Tlf.: 55 25 76 02 
 
 SHOSPOT 
 Shona Nedungadi 
 shona@basaren.no 
 Davanger, 5310 HAUGLANDSHELLA 
 Tlf.:979 78 766 
 
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 
 
ENGELSK BULLDOG 
 Charlotte Engelsen 
 charlotte.engelsen@hjemme.no 
 Skjelvik, 5307 Ask 
 Tlf.: 452 76 149 
 
ENG. SPRINGER SPANIEL 
 Marian Janet Nossen 
 mj.nossen@hjemme.no 
 Brendahaugen 1, 5652 Årland 
 Tlf.: 56 58 66 15 
 
FINSK LAPPHUND 

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

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 
 
FRANSK BULLDOG 
 BOULE ADORÉE 
 Cecilie Schleer 
 cecilie.schleer@hjemme.no 
 Nesttunbrekka 66, 5221 NESTTUN 
 Tlf.: 55 91 36 55 
 
GOLDEN RETRIEVER 
 SEKRET-GARDEN 
 Laila Bratland 
 secret-g@online.no 
 Postboks 247 Nesttun, 5853 BERGEN 
 Tlf.: 913 07 070 
  
 
GRAND DANOIS 
 GREAT HILL 
 Kari-Ann Breistein 
 kari-ann@pet.no 
 Dalland, 5936 MANGER 
 Tlf.: 56 37 05 68 

mailto:m.kalvenes@sencewave.com
mailto:torb-hi@online.no
mailto:kkookk@online.no
mailto:connie.petterson@hjemme.no
mailto:kennel@mataya.info
mailto:civelda@online.no
mailto:shona@basaren.no
mailto:uniquestar@c2i.net
mailto:charlotte.engelsen@hjemme.no
mailto:mj.nossen@hjemme.no
mailto:hakon.saelen.@veidekke.no
mailto:kennel.brisako@c2i.net
mailto:askjelbr@online.no
mailto:secret-g@online.no
mailto:Kari-ann@pet.no
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 HIGHESTEEM 
 May-Britt Karlsen/ Thomas Sopp 
 may-bk@online.no 
 Dalsroaveien 19, 3158 ANDEBU 
 Tlf.: 922 54 481 
 
 NORDIC GIANT 
 Lisbeth Sørflaten Høgmo 
 kjelis@tele2.no 
 Sollia 22,  5200 OS 
 Tlf: 40872587 
 
 VESTLED 
 Jorunn Midtun 
 gdjorunn@start.no 
 Voreland, 4700 VENNESLA 
 Tlf.: 918 48 495 
 
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 
 
HVIT GJETERHUND 

WHITE VIKING 
Katrine Bårtvedt 
ge-baart@online.no 
Borgavn 178, 5200 OS 
Tlf.: 56301958 
 

IRSK ULVEHUND 
 BALLYGRAN 
 Anne Mette Mikkelsen 
 wolfhound@ballygran.com 
 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 
 Ask, 3519 HØNEFOSS 
 Tlf.: 22 10 81 50 
 
JAPANSK SPISSHUND 
 REDLANCE 
 Nina Sæbye 
 nina.saebye@pchuset.no 
 Ågotnes, 5363 ÅGOTNES 
 Tlf.: 55 69 00 54 
 
LABRADOR RETRIEVER 
 CIBORIA 
 Ina Bilberg og Freddy Bjørndal 
 As-iren@online.no 
 Kirkeveien 17 
 5072 BERGEN 
 Tlf: 55 28 49 18 / 413 20 893 
 
 GULLSTEINEN 
 Elin Dahl 
 elin@gullsteinen.net 
 Rekdalsveien 47 
 5151 STRAUMSGREND 
 Tlf.: 55 12 12 53 
 
 SURPRISING’S 
 Eva og Anne Mjelde 

ewmjelde@mtulink.com  
Tyriveien 40 
5104 EIDSVÅG I ÅSANE 
Tlf: 55 95 15 04 

 
LHASA APSO 
 SING-TUK 
 Gro Mandt 
 Øyjordslien 14, 5035 BERGEN 
 Tlf.: 55 95 12 41 
 
MELLOMPUDDEL 
 LINNIECROFT 
 Linda Stoltz Olsvik 
 Vilhelm Bjerknes vei 80, 5081 BERGEN 
 Tlf.: 55 28 78 88 
 
MOPS 
 HIGHESTEEM 
 May-Britt Karlsen/ Thomas Sopp 
 may-bk@online.no 
 Dalsroaveien 19, 3158 ANDEBU 
 Tlf.: 922 54 481 

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
mailto:nina.saebye@pchuset.no
mailto:elin@gullsteinen.net
mailto:may-bk@online.no
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 SUNDKJERRINGEN 
 Kjersti-Mari Sundkjer 
 pmartem@broadpark.no 
 Kråkenesdalen 120, 5152 BØNES 
 Tlf.: 55 12 59 68 
 
NEWFOUNDLANDSHUND 
 FERRYLAND 
 Irene og Jonny Donné 
 irene@ferryland.no 
 Hamreveien 65, 5229 KALANDSEIDET 
 Tlf.: 55 12 66 99 
 
 NUFFEKOMPANIET 
 Wenche Solheimslid 
 wsolhei@online.no 
 Hedlo 41, 5353 STRAUME 
 Tlf.: 56 33 17 77 
 
 RANSA 
 Egil Andreassen 
 egil.andreassen@smedvig.no 
 Lyngbøveien 64 A, 5163 LAKSEVÅG 
 Tlf.: 55 34 37 91 
 
 TESSMIRA 
 Kirsten Stensund 
 Vallalia 44, 5227 NESTTUN 
 Tlf: 55 10 43 43 
  
 ZOJOMA 
 Jorunn Gjøen 
 zojoma.newfoundlands@fusi.no 
 Gjøn, 5640 EIKELANDSOSEN 
 Tlf: 56 58 52 10 
 
NORFOLK TERRIER 
 RANSA 
 Egil Andreassen 
 egil.andreassen@smedvig.no 
 Lyngbøveien 64 A, 5163 LAKSEVÅG 
 Tlf.: 55 34 37 91 
 
OLD ENGLISH SHEEPDOG 
 AN KA WO 
 Anne Kari og Terje Wold 
 ankavo@gmail.com 
 Grimseidveien 484, 5259 HJELLESTAD 
 Tlf.: 55 99 16 91 
 
 
PAPILLON 
 BOLIX 
 Britt Helen Nesse 
 bhnesse@broadpark.no 
 Boks 15,  5358 Fjell 
 
  

CANDYFLOWER 
 Berit Kvalsnes Vinsjevik 
 candyflower@c2i.net 
 Postboks 4, 5341 STRAUME 
 Tlf.: 995 06 405 
 
POMERANIAN 
 VESTVARDEN 
 Karen Vetaas 
 kennel@vestvarden.com 
 Storevarden 58, 5350 BRATTHOLMEN 
 Tlf.: 56 33 13 95 
 
RIESENSCHNAUZER 
 LA-POT-ARJA 
 Wenche Berntsen 
 kjebe4@online.no  
 Angelvikvegen, 5353 STRAUME 
 Tlf.: 56 33 00 41 
 
SCHÄFERHUND 
 BALDERGARD 
 Bjørn Tonheim 
 Hordnesveien 103, 5244 FANA 
 Tlf.: 55 13 02 21 
  
 ISVANI 
 Karen Sofie Skotheim 
 so-skoth@online.no 
 5283 FOTLANDSVÅG 
 Tlf: 56 39 05 98 / 900 68 754 
  
 VESTVARDEN 
 Karen Vetaas 
 kennel@vestvarden.com 
 Storevarden 58, 5350 BRATTHOLMEN 
 Tlf.: 56 33 13 95 
 
 YLVAGÅRDEN 
 Anne Karin Daae 
 akdaae@online.no 
 Nipedalsstien 34, 5164 LAKSEVÅG 
 Tlf.: 55 34 42 55 
 
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 
 
 

mailto:pmartem@broadpark.no
mailto:irene@ferryland.no
mailto:wsolhei@online.no
mailto:egil.andreassen@smedvig.no
mailto:terje@video4.no
mailto:kjebe4@online.no
mailto:akdaae@online.no
mailto:keynote@broadpark.no
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SEALYHAM TERRIER 
 SEALY WEST 
 Vivi Waag 
 vivi@sealywest.net 
 Postboks 6 Sandsli, 5861 BERGEN 
 Tlf.: 55 22 92 00 
 
SHETLAND SHEEPDOG 
 ASKVIÓR 
 Vigdis og Nils Johannessen 
 njohannessen@start.no 
 Åslia 6, 5306 ERDAL 
 Tlf.: 56 14 05 81 
  
SHIBA 
 ENERHAUGEN 
 Christen Lang 
 chr-lan@online.no 
  Sandviksveien 173, 5035 BERGEN 
 Tlf.: 55 95 17 01 

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

SKOTSK HJORTEHUND 
 ST.FINNIAN 
 Ane Lid Lerheim 
 ane@lerheim.no  
 Troldhaugveien 31, 5232 PARADIS 
 Tlf.: 55 91 17 50 
 
TERVUEREN 
 NIZHONI 
 Iselin Wang 
 trevi@start.no 
 Fleslandsveien 108, 5258 BLOMSTERDALEN 
 Tlf.: 932 61 334 
 
 
WHIPPET 
 WAG 
 Familien Aastvedt 
 arne.johan@aastvedt.com 
 Kalvatræet 22, 5106 ØVRE ERVIK 
 Tlf.: 55 18 10 24 
 
 
 

mailto:vivi@sealywest.net
mailto:njohannessen@start.no
mailto:chr-lan@online.no
mailto:info@shibatroll.com
mailto:ane@lerheim.no
mailto:livmaa@online.no
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Klinikken er lokalisert på Hundehelsesenteret 

 
Omri Ziv, Doctor of Veterinary Medicine,  

flyttet til Norge sammen med sin norske kone i februar i 2009 

Nyhet: 

 Ny Veterinærklinikk i Fyllingsdalen! 

Åpner 4. mai! 

Omri er Member of Royal Collage of 

Veterinary Surgeons in England og 
har praktisert i England de siste 3 
årene. Der har han jobbet for flere 
dyrevelferdsorganisasjoner (PDSA 

og RSPCA) og også i private smådyr-
klinikker . Han har der praktisert 
blant annet indremedisin og kirurgi 
på smådyr og eksotiske dyr. 

På dyreklinikken i Fyllingsdalen er 
vårt mål å yte det beste til din beste 

venn. Vi samarbeider med Tert-

nes og Gården Dyreklinikker. Sam-
men kan vi bidra til å gi 
deg god service og behandling ba-
sert på kunnskap og erfaring i ind-

remedisin og kirurgi på smådyr.  

For øyeblikket kommuniserer Omri 

på engelsk, men han har norskta-
lende assistenter med seg til han 

har perfeksjonert seg i norsk. 

 
 Konsultering til smådyr 
 Vaksinasjon av hund og katt 
 Fullstendig diagnostisering (blodprøver, røntgen, ultralyd og CT) og 

kirurgiske   inngrep (rutine operasjoner, bløtvevs operasjoner og 
orthopedi). 

 Veterinær-for til hund og katt og diverse veterinær produkter. 
 Til oppdrettere kan vi tilby helsesjekk, vaksine og event id merking 

av valpekull i rolige omgivelser, god plass på veterinærkontoret, og 
uten altfor lang ventetid. 
Lett tilgjengelighet og uten stress for valpene. 

I samarbeid med AquaDog Bergen og Animal Therapy kan vi tilby 
rehabilitering av hunder etter operasjoner og skader.  
 

Vi ser frem til å treffe deg på vår klinikk! 

 
For Timebestilling:  

Tlf: 55 16 67 00 
Lillehatten 11 – 5148 Fyllingsdalen 

www.hundehelsesenteret.no 

http://www.hundehelsesenteret.no/
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LISE THUNESTVEDT 5262 ARNATVEIT 
MARIE RODAL 5062 ARNATVEIT 
HEGE SOLBERG 5239 RÅDAL 
KRISTIN JOHANSON 5155 BØNES 
ÅSELINE HUDSON 5152 BØNES 
LISE MORDAL 5073 BERGEN 
KNUT MELVÆR 5073 BERGEN 
KNUT JØRGEN BJULAND 5018 BERGEN 
TONE JACOBSEN 5265 YTRE ARNA 
RONNY DAHL 5265 YTRE ARNA 
MERIAM NJAASTAD 5267 ESPELAND 
LIV TRESSELT 5096 BERGEN 
TURI AKSDAL 5235 RÅDAL 
ANNE LISE BERGHEIM 5011 BERGEN 
PÅL THULAND 5011 BERGEN 
LARS JAMNE 5059 BERGEN 
ELIN SØBSTAD 5104 EIDSVÅG I ÅSANE 
ANITA ZACHARIASSEN 5178 LODDEFJORD 
INGER MARIE HESSEVIK 5073 BERGEN 
MARIT GRØNNING 5232 PARADIS 
ERLING MYRSETH 5232 PARADIS 
MARTE GRØNNING MYRSETH 5232 PARADIS 
LENA PETTERSEN 5225 NESTTUN 
KRISTIAN FURUSKJEG 5225 NESTTUN 
BENEDICTE HJORTLAND 5239 RÅDAL 
JAN VIDAR CLAUSEN 5239 RÅDAL 
THERESE M. GONZALEZ 5134 FLAKTVEIT 
TORODD IVERSEN 5236 RÅDAL 
SIRI ELVESTAD 5042 BERGEN 
PARISA SALEH 5161 LAKSEVÅG 
SANDRA DYNGELAND MADSEN 5226 NESTTUN 
ANITA BIRKELAND 5094 BERGEN 
BJØRN ATLE SUNDAL 5094 BERGEN 
STEINAR KJELL BREIVIK 5334 HELLESØY 
SIV RYDLAND 5057 BERGEN 
FLEMMING HØYDAL ERICHSEN 5134 FLAKTVEIT 
INGOLF FRA HOLMSLET 5098 BERGEN 
BJØRN AUDUN VASSENDEN 5244 FANA 
MAGNE HARKESTAD 5336 TJELDSTØ 
ELIN OSLAND GJESDAL 5009 BERGEN 
ODD LAVIK CLAUSEN 5171 LODDEFJORD 
VENKE EGGØY 5243 FANA 
JANE KARTVEIT 5267 ESPELAND 
CHRISTIAN DØVING 5008 BERGEN 
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 HUNDESENTERET PÅ ASKØY 
  Harmoni og trygghet i 

hverdagen 

 Trening av eiere -      

hundespråket 

 Privattimer og kurs 

 Rehabilitering av 

”problemhunder” 

 
Tel 99 48 80 22 

www.lillanns-hundesenter.no 

KVALITET, SOLID ERFARING OG GOD SERVICE!  

I begynnelsen av april kom Mattilsynet med en ny nett-
basert skjematjeneste. Der kan du som dyreeier registrere 
deg som importør og melde import av dyr via Mattilsynets 
skjematjenester.  

På Mattilsynet hjemmeside vil du etter finne mer informa-
sjon om løsningen. Følg med på http://
www.mattilsynet.no/skjema.  

Her kan du • Registrere deg som importør  og • Melde 
import av dyr og avlsprodukter .  

I de tilfeller import av dyr krever dispensasjon fra regelver-
ket, må slik søknad sendes før importen skal skje. Skjema for dette finnes på Mattilsynets 
hjemmesider og kan lastes ned derfra. Når importen faktisk skjer, kan dette meldes elektro-
nisk på Mattilsynets skjematjenester.  

Når du bruker Mattilsynets skjematjenester, får du som dyreeier god oversikt over informa-
sjonen som er registrert på ditt dyrehold hos Mattilsynet. I tillegg vil selvbetjenings-
løsningene vil forenkle saksbehandlingen for Mattilsynets distriktskontorer. Hvis du har 
spørsmål, ta kontakt med ditt lokale distriktskontor for Mattilsynet på telefon 06040.  

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

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

 HOVEDSTYRET 2008  Fast tel. / Mobil tel. 

 Leder: 
Nestleder: 
Kasserer:                               
Sekretær: 
Styremedlem:                        
Repr. Utstillingsgruppen: 
Repr. Brukshundgruppen: 

Lille Wagtskjold 
Svein Lothe jr. 
Edgar Waag  
Jon Wagtskjold 
Knut Alme 
Wenche Solheimslid 
Marit Brakstad Jæger  

55 92 44 36 / 909 74 408 
55 13 62 04 / 934 35 900 
55 22 92 00 / 922 44 500 
55 92 44 36 / 908 61 265 
56 14 58 20 / 970 44 438 
56 33 17 77 / 474 56 585  
55 91 33 88 / 471 79 880  

 BRUKSHUNDGRUPPEN 2008   

 Gruppeleder:                         
Medlem:                                
Medlem: 
Medlem:                                
Medlem: 

Grethe Olsen 
Marit Brakstad Jæger 

Hilde Brandt Røssevold 
Anne Karin Daae 
Irmelin Nybakk 

905 66 356 
55 91 33 88 / 471 79 880  

413 13 904   
55 34 42 55 / 408 90 057 

984 84 126 

 UTSTILLINGSGRUPPEN 2008   

 

Gruppeleder: 
Møtesekretær: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 

Irene Donné 
Connie Petterson 
Vivi Waag 
Wenche Solheimslid 
Janet Longberg 

55 11 66 99 / 900 73 113 
56 32 36 02 / 900 77 065 
55 22 92 00 / 986 39 600 
56 33 17 77 / 474 56 585 
55 29 65 86 / 472 94 433 

 REVISJON 2008   

 
Medlem: 
Medlem:                                
Varamedlem:                         

Elin Hjortland Løtvedt 
Arne Johan Aastvedt 
Merete L. Nydal 

55 22 89 00 
55 18 10 24 / 452 42 383 
55 10 01 70 / 481 12 518 

 VALGKOMITÉ 2008   

 
Medlem: 
Medlem:                                
Medlem: 

Tor Kjersem 
Merete L. Nydal 
Katarina Andersen  

55 10 28 11 
55 10 01 70 / 481 12 518 

980 58 157 

 KOBBELET 2008   

 Redaktør: Jon Wagtskjold 55 92 44 36 / 908 61 265 

Medlemskontingent BSBK 2008 BSBKs bankforbindelse 

Medlem                 kr. 295,-  
Familiemedlem    kr.   50,- 

BSBKs driftskonto: 
Utstillingskonto: 
Brukshundgruppen: 

9521 66 45740 
7877 08 04859  
9521 66 45627   

Obs: Medlemskontingent kan kun betales ved tilsendt giro fra  
Norsk Kennel Klub sin medlemsservice  
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 B-BLAD 
 

RETURADRESSE: 
BSBK 
Boks 6 Sandsli, 5861 Bergen 

Vestlandets største hundeskole og eneste 
atferdsklinikk. 17 instruktører med spesiell 

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

trivelig hundepensjonat og veterinærkontor. 
Siden 1988 

 

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.  

Butikk 

Hundesalong 

Atferdsklinikk 

Veterinærkontor 

Dagpark 

Hundepensjonat 

Besøksadresse: 
Lyseklostervegen 310, 

5215 Lysekloster 
 

Mellom Ulven Leir og 
Lyse Kloster ruiner 

 
Tlf: 56 14 57 30  post@fjellanger.net 

Les mer på www.fjellanger.net 

Hundeskole 


