
-   - 

 

Nr 3 - 2009    28 ÅRGANG 



- 2 - 

 

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 

 

Innholdet i det  Kobbelet som du nå holder i hendene er 
nok preget av  sommeren vi akkurat har lagt bak oss .  

Vi har omfattende rapporter fra lydigehtsaktivitetene 
og klubbmesterskapet på Myrbø rett før ferien. Aktivi-
tetsplanene for bruksgruppen for høsten finner du også 
i dette bladet. 

Gro Mandt gir fortsetter å gi oss innblikk i Himes forun-
derlige verden, mens Karin Olderviks Thea har vært på 
vift i Sverige med konkrete resultater.  

I tillegg gir Christen Lang oss et innblikk i hvordan det er 
å være dommer i Venezia, med nydelige bilder og  dra-
matiske øyeblikk… 

Du finner også som vanlig  spaltene med oppdrettere og 
klubbinformasjon. 

Årets Bønesutstilling  går av stabelen 26. og 27 septem-
ber.  Påmeldingen er rekordstor i  år, og det tegner til å 
bli en riktig interessant utstilling med deltakere og dom-
mere fra fjern og nær.   

Jeg regner med å se mange av dere i løpet av den hel-
gen.    

 

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 

Forsiden denne gangen er hentet fra i lydighetsprø-
ven som ble arrangert 3. juni på Myrbø.  Christine 
Lilleskare utfører ”stå under marsj” med Ronja.  
Foto: Lille Wagtskjold 



- 4 - 

 

K
jæ

re m
ed

lem
m

er! 

Håper dere alle har hatt en fin sommer, både to- og 
firbente. Mange har nok brukt sommeren til hunde-
aktiviteter hjemme og ute.  

Nå nærmer vår egen utstilling seg med stormskritt: 
husk helgen 26-27 september på Bønes.  

Har du glemt å melde på til utstillingen eller lydig-
hetsprøven, kan du i alle fall komme og kikke på! 
Og har du lyst å hjelpe til er det bare å ta kontakt 
på tlf 55 22 92 00 snarest. Det er alltid bruk for fri-
villige til forskjellige oppgaver i løpet av utstillingen. 

Brukshundgruppen har også mange aktiviteter på 
gang. Høsten er tid for kurser og treninger av alle 
slag, og valpe- og grunnkursene våre er allerede 
godt i gang. Senere kommer der brukskurs og andre 
aktiviteter, så følg meg på hjemmesiden vår. 

Værgudene er ikke på vår side nå om dagen. Det 
minner meg om at det snart blir mørkt ute når vi 
går kveldsturen, så husk refleks både til deg selv og 
hunden – myke trafikanter er ikke alltid lett å få 
øye på når det er mørkt og vått ute. 

Vi sees på Bønes! 

 

Vennlig hilsen 
Lille Wagtskjold 

leder 
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Vi bestemte oss for å pare Thea 
som er en fin ruby tispe på 2,5 
år. Siden hun er ganske lang-
beint ville vi ha en frisk hanhund 
som var kort i beina, han skulle 
ha et godt lynne og bli brukt til 
litt mer enn utstilling og helst 
skulle han være en Black and 
tan. 
 

I Sverige var det en flott hanne som var 
frisk og med godt lynne. Kortbeint var 
han og, han hadde bare vært stilt som 
valp men dog med flotte resultater.  

Tille som var navnet trener mange 
brukshundaktiviteter men er best på 
spor og har nylig greid anlagstestet i 
viltspor (i Sverige er viltsporprøver delt 
inn i flere klasser), så nå kan han kon-
kurrere i klasse 2. 

Da Thea skulle ha løpetid i slutten av 
juli passet det bra med ferien å reise til 
Sverige og pare på den tiden, men 
Thea var vist ikke enig med oss for 
22.juni fikk hun løpetid en mnd. før 

utregnet tid. Siden min mann ikke had-
de anledning å ta seg fri fra jobben, så 
ble det til at min datter Kjersti og jeg 
tok turen til Sverige. 

For å være mest mulig sikker på treffe 
rette dager for parringen tok vi blod-
prøve av Thea som ble sendt til veteri-
nærhøyskolen i Oslo, den viste at hun 
var parringsdyktig i første helgen i juli. 

Tidlig onsdag 1.juli reiste vi til Gol hvor 
vi overnattet og neste morgen kjørte vi 
over Golsfjellet, og derfra til Hamar – 
Trysil og over grensen til Sverige. Vi 
ankom Borlänge torsdag ettermiddag. 

 Etter at vi hadde booket oss inn på 
hytten vi hadde leid reiste vi for å tref-
fe Tille, vi så straks at han var en flott 
hanne med et perfekt gemytt og det 
var tydelig å se at det mente Thea og.  
Den dagen var i alle fall ikke Thea klar 
for mer enn litt kos og lek med Tille og 
det var vist han enig i, så etter en stund 
ble vi enig om å treffes neste dag. 

Fredag ble det parring men Tille ville 
hoppe av med en gang han var ferdig, 
så vi ville prøve på ny om lørdagen og 
da en gang morgen og en gang om 

Thea har truffet 

søta bror 

Karin Oldervik 
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kvelden. Lørdagen ble det perfekt par-
ring begge gangene, nå støttet og holdt 
Tilles oppdretter han mens Kjersti og 
jeg støttet og holdt Thea (man kan vel si 
det ble en slags gruppesex). 

Vi reiste hjem søndagen etter enda en 
parring med suksess, og nå kjørte vi fra 
Borlänge til Knarvik i et strekk bare av-
brutt av bensin fylling og luftepauser.  

Etter ca.14 timer kom noen trøtte men 
glade tryner hjem tidlig mandag mor-
gen og krøp til køys, nå var det bare å 
krysse fingre for at det kommer valper 
etter denne turen. 

Thea begynte ganske fort med å legge 
på seg og ble mye roligere men dette er 
jo tegn som også kan vise seg ved falsk 
drektighet, da det var gått 4 uker etter 
siste parring kunne vi ta ultralyd og jeg 
bestilte time til 3.august. På ultralyden 
kunne dyrlegen bare se en valp men 
tispen kan ofte skjule valpene godt så 
det kan komme flere og uansett så er 
en bedre en ingenting. 

Alle oppdrettere vet at det er ingen 
selvfølge at parringer blir vellykket så vi 
får bare å vente til begynnelsen av sep-
tember og håpe at Thea i all fall føder 
en frisk valp. 
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Å SPARE TIL  

DÅRLIGERE TIDER  

Gro Mandt 

Det må ha vært en kraftig vindrosse 
mot vindusrutene som vekket meg. I 
halvsøvne registrerer jeg at Hime pus-
ler med noe ved senga mi. Må hun ut i 
hagen en tur, tro?  

Det hender hun må det nattestid. Men så 
skjelner jeg intense knaselyder fra golvet, 
og det går opp for meg at hun har vært i et 
av depotene sine og hentet et lite nattmål-
tid. For Hime samler  i lader– hun depone-

rer godbiter på dertil egnede steder, for så 
å hente  dem igjen ved en seinere anled-
ning. 

Det hele begynte med at hun gjorde iherdi-
ge forsøk på å grave seg gjennom golvtep-
pet og dytte imaginær jord over hundekjek-
sen. Dypt konsentrert angrep hun 
”jordhaugen” fra flere kanter, før hun tyde-
ligvis var fornøyd med jobben. En stund 
etter kom hun tuslende tilbake og hentet 
kjeksen som ble fortært med stort velbe-
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hag. Hun oppdaget raskt at sofaputene var 
et lurere gjemmested – da klarte hun jo 
faktisk å skjule godisen. Og oppfinnsomhe-
ten er etter hvert blitt stor når det gjelder å 
finne passende steder. At senga mi - med 
masse fin og myk dyne - er særlig velegnet 
for nedgravningsvirksomhet, fant hun fort 
ut. Og det er ikke sjelden både hundekjeks 
og tørrfiskbiter detter ut når jeg rister dyna 
om morgenen! Under senger, i kroken bak 
sofaen, oppi en sko som står framme eller i 
en stor blomsterpotte har hun også lagt 
ned depoter – og sommerstid er selvsagt 
hagen velegnet. Ofte gjemmer hun ”byttet” 
først ett sted, for like etter å hente det 
igjen for å finne en enda tryggere plass. Da 
hender det at hun går rundt og klynker 
frustrert fordi hun ikke finner et passende 
sted å deponere sakene. Om det er fordi 
hun er mett og vil vente til sulten eller god-
tesyken melder seg, eller fordi det er noe 
hun ikke liker, men ikke synes hun kan for-
små, vet jeg ikke. Men av og til tar hun med 
seg en av skattene sine når vi skal ut på tur, 
slik at hun kan grave den ned på vegen. Kan 
jo være kjekt å ha på returen eller neste 
dag! Og hun husker alltid hvor hun har 
deponert godisen. 

For oss tobeinte er det ikke så lett å forstå 
hva som ligger bak denne adferden. For 
Hime er ikke alene om å ha samlemani – 
også andre hunder som har vært del av 
flokken vår, har oppført seg på samme 
måten. De fleste hunder er jo ”en hund 
etter” godbiter, og en ekstra påskjønnelse 
pleier vanligvis ikke å bli forsmådd. Hime 
tar da også alltid imot godbiten, men har 
altså tydeligvis ikke lyst til å fortære den 
med det samme, men vil gjerne ha noe å 
kose seg med seinere. Fra bikkjas ståsted er 
det antagelig tryggest å gjemme godsakene 
så ikke andre forgriper seg på dem – selv 
om hun faktisk er eneste hunden i huset! 

Et slikt resonnement er jo lettere å forstå 
hvis det er flere hunder i heimen, noe som 

var tilfelle med den første Lhasa Apsoen 
vår. Hun var en smart og oppfinnsom liten 
svartpelset dame ved navn Saska, som bod-
de sammen med den Irske ulvehunden 
Vige. Når de begge fikk tørrfisk eller et tyg-
gebein, var Saska snar til å gjemme sin 
skatt, for så å undersøke om hun kunne 
lure til seg litt av ulvehundens godbit – noe 
den røslige og ikke fullt så smarte bikkja 
aldri forsto. De gangene Hime har hatt 
liggebesøk av søsteren eller tantebarnet 
sitt, er hun da også ekstra påpasselig med å 
gjemme godbitene sine. Problemet er imid-
lertid at slektningene hennes er både smar-
tere og mer observante enn ulvehunden 
var, og de oppdager som oftest Himes de-
poter! 

Grunnen til at Hime gjemmer godiser kan jo 
være at hun er mett og godt forsynt akku-
rat der og da, men kanskje får lyst på snack-
sen seinere. Eller som en god venn og kolle-
ga i hundehold formulerte det en gang: 
”Hun sparer til dårligere tider”. Det opplev-
de jeg med en annen av familiens Lhasaer, 
turkompisen min Mischa, som av og til var 
med meg på arkeologisk feltarbeid. Alle 
studentene som deltok, var veldig inntatt i 
bikkja, så når vi hadde lunsjpause i det fri, 
stakk de gjerne til ham noe godt. Til slutt 
ble det så mye godsaker at Mischa fant ut 
at det var best å grave dem ned. Han var 
rett og slett for mett til å sette alt sammen 
til livs på en gang! 

Kanskje er det et av hundedyrets urgamle 
instinkter som ligger latent hos tamhunde-
ne våre? Uansett hvor tilpasset de er til en 
tilværelse i den moderne sivilisasjonen, der 
de får servert både mat og ly av sine to-
beinte undersåtter, forteller et nedarvede 
instinkt dem at de aldri kan vite sikkert når 
de får mat neste gang, så derfor er det 
tryggest å lagre det som ikke blir spist med 
én gang, slik at de har en reserve å falle 
tilbake på? 
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Christen Lang 

Bella Italia! 
Har tidligere skrevet i kobbelet om 
turer til utlandet som dommer og i 
forbindelse med parring. Denne 
gangen litt om en tur til Italia. 

Jeg var så heldig å bli invitert til å dømme i 
nærheten av Venezia på den lille idylliske 
øya Albarella på selveste 17.mai i år. 

Dette var mitt første besøk i Italia og med 
utstilling så nært Venezia var det naturlig 
for oss, min samboer Jorunn og jeg at vi 
ville benytte anledningen til å ta noen da-
ger ferie i denne vakre byen. 

For Venezia er en meget spesiell by. Den 
ligger på noen 
øyer ute i 
lagunen in-
nerst i Adria-
terhavet. 

Det er en 
meget gam-
mel by med 
en interessant 
historie. Den 
har vært styrt 
av Doger opp 
igjennom 
historien og 
Dodgepallas-
set er virkelig 
fantastisk 
med mange 
flotte malerier 

fra noen av renessansens ypperste malere 
som Tintoretto, Veronese og Michelangelo.  
St.Marcus Katedralen er også flott og har 
gitt navn til den verdensberømte Marcus 
plassen. 

Jorunn hadde vært i Venezia før men dette 

var som sagt mitt første besøk. Håper det 
ikke blir det siste for denne byen er bare 
meget fascinerende med sine trange gater 
og kanaler. Det finnes ingen biler i byen. En 
stor kanal, kanal Grande deler byen i to, 
ferdselen foregår med båter på kanalen og 
det finnes en rekke små broer mellom ga-
ten og to store som går over kanal Grande. 
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Av hunder så vi ikke så mange men noen små 
var det jo. 

Venezia har mye flott kunst og mange inter-
essante butikker, den er spesielt kjent for sin 
vakre kniplinger og sitt vakre glass. I noen av 
butikkvinduene fant vi et par malerier av 
hunder som var litt spesielle. 

En dramatisk episode opplevde vi på Mar-
cusplassen som er full av duer. Bare en meter 
foran oss stupte en stor havmåke ned og tok 
en due. Jeg trodde ikke at måker jaktet på 
duer og vi trodde ikke våre egne øyne da den 
fløy av sted med byttet. Heldigvis døde duen 
momentant, men vi fikk litt av et sjokk. 

Senere på kvelden da vi satt ute å spiste fikk 
Jorunn en stor måkeskitt på blusen, så dere 
kan tenke dere at måker ikke akkurat var vår 
favoritt fugl denne dagen.  

En tur på kanalen i gondol er jo et ”must” når 
vi er i Venezia og det var litt av en opplevel-
se. 

Så til utstillingen. Dette var en liten utstilling 
og alt forgikk derfor i rolige former. Jeg had-
de heller ikke så mange hunder å dømme så 
dagen ble meget behagelig. 

Vi ble meget godt mottatt. Et lite ”luksus” 
problem var at det ikke var så mange som 
snakket engelsk, så på dommer middagen 
var jeg usedvanlig stille etter Jorunns oppfat-
ning, noe som ikke hender ofte. 

Vi hadde en flott uke i Italia og Venezia kan 

virkelig anbefales en meget vakker og roman-
tisk by! 

 
 

Terrier på båten. Snutebånd er obligatorisk når man beveger seg i tett befolket område 
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Terrier som passer på løven eller omvendt 
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Bruksgruppen holder til i flotte naturområder på Myrbø dyresenter i Arna 

Lydighetstrening  

med BSBK 
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Vårens Bronsemerkeprøve ble gjennomført 13. mai på 
Myrbø i flott solskinn. Det var påmeldt 4 ekvipasjer og to 
klarte å gjennomføre uten null på noen av øvelsene.  

Man må ha min. karakteren 5 (bestått) i alle øvelsene for å 
klare Bronsemerket.  

Bronsemerket er ofte første gang for mange å stifte bekjent-
skap med lydighet i prøvesammenheng, så nervene er gjerne 
litt på høygir... I tillegg er man ikke så vant med å bli kom-
mandert til høyre og venstre, og å gå beint i retningsanvis-
ning fra dommeren er heller ikke alltid like enkelt...  

For de som ikke lyktes denne gang var det noen småting her 
og der, men mye bra å se, så det er bare å trene videre. Ny 
sjanse til høsten:)  

Dommer for dagen var Marit B. Jæger.   

Vi ønsker alle ekvipasjene lykke til videre! 

B
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Vi gratulerer Cathrine Andersen m/ Kajsa (blanding) og Gerd 
Orderud m/ Bjørnulvs Kira (sch) med bestått Bronsemerkeprøve  

Grethe Olsen 
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Stevnet ble avholdt på Myrbø onsdag 3. juni. Det var totalt 
påmeldt 16 ekvipasjer, fordelt på  

 9 stk i KL 1,  
 3 stk i KL 2 ,  
 2 stk i KL 3 og  
 2 stk i Elite.  

I klasse 1 var det 5 ekvipasjer som møtte, mens i de andre 
klassene var det fullt oppmøte. 

Det var mye bra i Klasse 1. og det ble da også utdelt tre 1. 
premier med bra poengsummer.  I Klasse 2 og Klasse 3 gikk 
det litt ymse og i Elite ble det en ekvipasje som virkelig hadde 
dagen og fikk 1. premie, og en som ikke hadde dagen. 

Vi starter kl 17:00 i strålende solskinn, om enn litt kjølig og 
noe vind. Ved klargjøring av banen så det en stund litt mørkt 
ut, men ifølge værmeldingen skulle det holde opplett (sol/
skyet og 0 nedbør). Litt optimistisk satt skriverne uten noe 
form for regnbeskyttelse. Det holdt igjennom Klasse 1 og 
godt i gang med klasse 2… Så halvparten av tiden var gått da 
det kom et lite regnskur så parasoll måtte opp i hui og hast 
for å beskytte papirer og skriver. Ifølge andre observasjoner 
så var det visstnok eneste (?) regnskuren i Bergens-området 
den dagen….  Deltakerne lot seg ikke påvirke og var like strå-
lende blide. 

Vi ønsker alle deltakerne lykke til videre! 
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Grethe Olsen 
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Det ble kun kåret én Klubbmester og det var i Kasse 1. Vi gratulerer Gerd  
Orderud med Bjørnulvs Kira. 
 

Resultater: 
 
Klasse 1 
1. Christine Lilleskare m/ Ronja (blanding) p 176,0 
2.  Torunn Taule m/ Otto (blanding)  p 170,5 
3.  Gerd Orderud m/ Bjørnulvs Kira (sch)  p 168,5   
4.  Irmelin Nybakk m/ Bistin (boxer)   p 141,5 
5.  Cathrine Andersen m/ Kajsa (blanding) p 136,0 
 

Resultater Lydighetsprøve 3. juni 2009 

Klubbmester i LP klasse 1 Gerd Orderud med Bjørnulvs Kira (til venst-
re) sammen med dommer Ann Christin Sjøtun 



- 18 - 

 

Klasse 2 
1 Trine Nordaunet m/ Searover Pattering Lord (labrador)       p 133,0 
2 Anne-Mari Garen m/ Twin Peak's Raindance (cocker sp.)     p 118,5 

Mange deltakere i LP klasse 1 
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Klasse 3 
1 Vigdis Johannessen m/ Nadjarah's Beaulieu Priscilla (groenendael)  p 210,5 
2 Tone Gjærum m/ Conover's Sweet Flax (flat)                                          p 196,5   

Elite 
1 Sissel Grønlund m/ Eyemarkers Lord Mc Scott (bc)  p 279,5   
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Jarle med Ariel med perfekt runding under innkalling på lydighetstreningen 
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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 

 

Veterinærklinikk i Fyllingsdalen! 

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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La dem synes i mørket! 

Å sette refleks på hunden er en billig forsikring, og kan være skillet mel-
lom liv og død for din firbeinte venn! 

Høstmørket er på vei, og med det dukker refleksene fram igjen på de 
tobeinte. Men hva med de firbeinte? 

Husk at også menneskets beste venn må være synlig når dere skal ute 
på tur! Uten refleks kan hunden fort gå i ett med omgivelsene og bli mer 
eller mindre usynlig for bilister. 

Rimelig forsikring 
Refleks finnes i mange varianter og utgaver; alt fra vester til turbånd og 
blinkende anheng til å feste i halsbåndet.  

Det finnes også refleks på rull med borrelås og hundeklær med fluorise-
rende felter.  

Blir hunden din påkjørt og må behandles hos dyrlege, kan dette bli en 
dyr affære. Å investere i refleks til hunden er derfor en rimelig forsik-
ring. For refleks redder ikke bare menneskeliv, men også hundeliv! 

Sammen med NKK oppfordrer også BSBK alle hundeeiere 
til å investere i reflekser, både til seg selv og sin beste 
venn! 

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 set-
tes fokuset på hundens velferd og på hundenes bidrag til å bedre men-
neskevelferden.  

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

Konferansen er gratis og vil holdes på Thon Hotel Arena (ved Norges 
Varemesse/2 min 
fra Flytoget). Mer 
informasjon 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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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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NYHET I NORGE ! 

 
Aloe Vitae 

naturlig kroppspleie for 
dyr og mennesker 

 

Naturprodukter av meget 

høy kvalitet med et høyt 
innhold av den anerkjente 

Aloe Vera Barbadensis. 

Aloe Vitae tilbyr følgende produkter for dyr: 

 Aloe Vera Gel med 95 % Aloe Vera 

 Shampo for pelsdyr med 50 % Aloe Vera 

 Hudkrem mot eksem/problemhud med 80% Aloe Vera 

 Insektspray med 50 % Aloe Vera 

Vi søker seriøse forhandlere – se www.aloevitae.no 
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Sommerminner 
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Brukshundgruppens aktivitetskalender 
høsten 2009 

Aug. 

Onsdag 19. aug:   
Oppstart av lydighetstreningen på Myrbø kl 19:00 
 Velkommen til nye og gamle treningskompiser 

Sept 

 Oppstart av dressurkurs (valp- og grunnkurs).  Dato og 
tider blir lagt ut på nettet. 

  Videovisning fra KM-LP 
 Onsdag 30. sept: Bronsemerkeprøve 

Okt 

 Lørdag 31. okt: Klubbmesterskap i Bruks  (spor og runde-
ring) 

  NB! Det blir endringer i appellen. Endringene kommer på 
nettet. 

Nov 

 Foredrag med Gunvald Andersen.  Dato kommer på net-
tet. 

  Onsdag 25. nov: Juleavslutning 

Forbehold om endringer av datoer. Vi legger fortløpende ut datoer og tider på 
nettet så sjekk websiden for oppdateringer og evt. nye aktiviteter. 

Lydighetstreningen 
 

Fellestreningen startet opp igjen onsdag 19. aug. kl 19:00 på Myrbø    

Dyresenter. 

Det blir fellestrening med kommandering ca kl 1900-1945. Egentrening 
og konkurransetrening etter felleskommanderingen. Diverse apparater 
er også  tilgjengelig for aktivisering.  

Treningen er åpen for alle BSBK-medlemmer, men vi ser helst at man har 

et grunnkurs eller litt erfaring med lydighet fra før. 
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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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Så møtes vi på BSBK utstillingen på Bønes 26. og 27. september …. 
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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 

Oppdretterguide 

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 
 
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 
 VINSTI 
 Karin og Olav Oldervik 
 karin.oldervik@myhome.no 
 Oterdalen 74, 5914 ISDALSTØ 
 Tlf.: 56 35 06 11 
 

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:karin.oldervik@myhome.no
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CHIHUAHUA 
 GROSSERHEIMEN 
 Anne Hagebø 
 anhagebo@online.no 
 Breimyra 244, 5134 FLAKTVEIT 
 Tlf.: 55 39 09 85 
 
COLLIE LANGHÅRET 
 COLLIEANN 
 Ann-Kristin Mykkeltvedt 
 collieann@home.no 
 Hatleflåten, 5652 ÅRLAND 
 Tlf.: 56 58 87 65 
 
 MIDTUNSTIEN 
 Helga og Bjørn Dahle 
 Midtunbrekka 18 A, 5224 NESTTUN 
 Tlf.: 55 10 25 51 
 
 VARIO 
 Marianne Kalvenes 
 m.kalvenes@sencewave.com 
 Tunesveien 126, 5264 GARNES 
 Tlf.: 55 24 21 62 
 
 VESTTUN 
 Turid og Torbjørn Hitland 
 torb-hi@online.no 
 Espelandsveien 178 
 5258 BLOMSTERDALEN 
 Tlf.: 55 22 71 79 
 
DACHSHUND ALLE TYPER OG HÅRLAG 
 LURVELEGG 
 Kjersti Grimstad 
 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 
 ethunes@broadpark.no 
 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 

mailto:anhagebo@online.no
mailto:collieann@home.no
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:ethunes@broadpark@.no
mailto:uniquestar@c2i.net
mailto:charlotte.engelsen@hjemme.no
mailto:mj.nossen@hjemme.no
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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 
 
 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 

mailto:hakon.saelen.@veidekke.no
mailto:kennel.brisako@c2i.net
mailto:askjelbr@online.no
mailto:secret-g@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
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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 
 
 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 
 

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
mailto:pmartem@broadpark.no
mailto:irene@ferryland.no
mailto:wsolhei@online.no
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 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 
 

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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 SPORTY 
 Berit Iversen 
 Storevarden 62, 5350 BRATTHOLMEN 
 Tlf.: 56 32 05 22 
 
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 BLOMSTER-
DALEN 
 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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ELSE KNAG 5098 BERGEN 
KARI ANNE SANGHOLT 5357 FJELL 
JOENSEN, STEIN THOMAS 5265 YTRE ARNA 
JOENSEN, TONE 5265 YTRE ARNA 
BRITT BJOTVEIT 5152 BØNES 
CONNIE GUSTAVSEN 5265 YTRE ARNA 
GERD ORDERUD 5152 BØNES 
ANETTE LINDSETH 5363 ÅGOTNES 
EIVIND LANGHELLE 5238 RÅDAL 
INGUNN SOLTVEDT 5260 INDRE ARNA 
SARAH HOPLAND 5268 ESPELAND 
CHRISTINE ORDERUD ULLESTAD 5145 FYLLINGSDALEN 
BEATHE KARLSEN 5353 STRAUME 
ANJA HELENE NORDSTRØM 5300 KLEPPESTØ 
CARINA BRUVIK HELLA 5918 FREKHAUG 
REBECCA HELDAL RØRSTADBOTTEN 5232 PARADIS 
CHRISTINE HÅKSTAD 5239 RÅDAL 
ASLE SÆTERDAL 5239 RÅDAL 
MARINETTE TOLLÉN SVERIGE 
KAROLINE LAMPE 5006 BERGEN 
CELIN HAUGE ANDERSEN 5015 BERGEN 
TOM HAUGEN 5235 BERGEN 

Christen Lang fant 
dette bildet på sin 
museumsvandring i 
Venezia i sommer, og 
redaktøren  kunne 
ikke motstå det ... 



- 37 - 

  

Hundeparadiset Kompetansesenter tilbyr tjenester av høy 

kvalitet hvor samspillet mellom deg og din hund alltid er i 
fokus! 
 

- Adferdskonsultasjoner 
- Canine KinaestheticsTM - (behandling for hunder i alle aldre) 
- Spesialkurs for valper, voksne hunder og hundeeiere 

 

Fokus på sosial trening og hundespråket faller naturlig inn 
i alle våre aktiviteter. 
 

Velkommen til oss! 
Tlf. nr. 994 88 022 

 

www.hundeparadiset.no  /  post@hundeparadiset.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 

 HOVEDSTYRET 2009  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 2009   

 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 2009   

 

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 2009   

 
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 2009   

 
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 2009   

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

Medlemskontingent BSBK 2009 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  



- 39 - 
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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 


