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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 

Så er de første høstdagene her og vi er i ferd med 
å komme i gang igjen etter sommerferien. 

I dette nummeret kan vi lese om Gro Mandts 
beskrivelse av ventetiden før en valpefødsel. 
Hime er drektig, og det har gitt matmor inspira-
sjoner som hun deler med oss. Les om Ventetiden 
inne i bladet. 

Bruksgruppen starter opp nå i september med 
kurs og treningsaktiviteter. Her er som vanlig et 
bredt tilbud til medlemmene, og det er bare å ta 
for seg og benytte høsten til artige hundeaktivite-
ter. 

Helgen 25. og 26. september går årets BSBK-
utstilling som vanlig av stabelen på Bønes. Forbe-
redelsene er i rute, og vi håper at mange enten vil 
stille ut hundene sine eller ta en tur innom for å 
se på og diskutere hund. 

Før sommeren lanserte klubben sin egen gruppe 
på Facebook. Her gis korte meldinger om aktivite-
ter og lignende Medlemmene kan også skrive 
innlegg og legge inn bilder som vanlig på Face-
book. Adressen finner du på våre nettsider 
www.bsbk.org. 

Så sees vi på BSBK-utstillingen på Bønes siste helg 
i september! 

Nr 
Frist for  
innlegg 

Utgivelse 

1-10 28.12.09 Uke 04/10 

2-10 19.04.10 Uke 21/10 

3-10 16.08.10 Uke 37/10 

4-10 15.10.10 Uke 46/10 

Forsidebildet denne gangen er tatt på Familiedagen 
hvor mange barn deltok. Her fra “Barn og hund” hvor 
barna gjennomgikk enkle utstillingsøvelser. 
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Det var hyggelig å se så mange som møtte frem på 
Familiedagen som vi arrangerte på Myrbø på for-
sommeren! Jeg håper vi kan gjenta dette til neste 
sommer også. Men denne sommeren er definitivt 
på hell, og jeg håper dere alle har fått ladet batteri-
ene og er klare til høstens aktiviteter.  

Kursene våre begynner nå fra begynnelsen av sep-
tember, så følg med på Brukshundgruppen sin akti-
vitetsplan på hjemmesiden vår, www.bsbk.org, der 
de annonserer hvilke kurs og andre aktiviteter som 
er planlagt i høst.  

Og glem heller ikke klubbens største årlige arrange-
ment, nemlig utstillingen og lydighetsprøven på 
Racketsenteret på Bønes 25. og 26. September. Når 
dette leses er nok påmeldingsfristene ute, men kom 
og se på som publikummer! Og har du lyst å hjelpe 
til er det bare å ta kontakt på tlf. 55 22 92 00 sna-
rest.  

Så gjenstår det bare å minne om at det nå er blitt 
mørkt om kveldene, så ikke glem refleks både til 
deg selv og hunden, når dere ferdes langs trafikker-
te veier i høstmørket! 

Vi sees på Bønes! 

Med vennlig hilsen 
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Søndag 13. juni arrangerte BSBK familiedag for medlemmene  i klubben.  Været 
var for en gangs skyld på vår side og fremmøtet av medlemmer var meget godt.  
 
Bruksgruppen hadde demonstrasjoner av brukshundaktiviteter (LP, Spor, Run-
dering og Agility). Utstillingsgruppen arrangerte Barn & Hund, hvor  Janet Long-
berg  var dommer og  Match Show hvor  Anne Mjelde Myhr var dommer. I Til-
legg ble det arrangert  hundeløp, og det var satt frem utstyr for grilling med gra-
tis pølser til barna. 

Arrangementet var meget vellykket både for deltakere og arrangør. Det blir 
temmelig sikkert arrangert  flere familiedager for medlemmene i fremtiden! 

Fra BSBKs  

Familiedag 
på Myrbø Dyresenter  
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Ventetid 

Tekst og foto  

Gro Mandt 

Det er dager med venting – og forvent-
ning – for Hime og matmor. Hime ruger 
på en hemmelighet, og vi er begge 
utålmodige etter å ta den i øyesyn. ”Er 
ikke valpene kommet ennå?” spør na-
boene. ”Nei, men hvilken dag som helst 
nå”, er svaret. Og tankene mine går til 
den forrige valpefødselen her i huset – 
en helg for over16 år siden som jeg 
seint vil glemme ....... 
 
Det var stormnatt i Bergen – etterjulsvinter 
mot slutten av januar. Stormkastene tok 
spenntak i hushjørnene, dundret i veggene 
og ulte gjennom husets ventiler. ”Orkan i 
bygene” var den lakoniske meldingen fra 
Værvarslinga på Vestlandet. Tidlig på natta 
måtte jeg opp og lukke soveromsvinduet. 
Det stengte ute vann og vind, men kakofo-
nien av lyder lot seg ikke dempe. Bikkjene 
var urolige, trodde visst huset var i ferd 
med å ramle sammen rundt dem. Særlig 
den ene tispen var rastløs. Hun lå en stund 
ved siden av meg. Men i neste nå var hun 
nede på golvet, rotet og gravde i en av 
kurvene, krabbet under senga, og så opp 

igjen til meg. Hun kavet rundt ved fotenden 
av senga, smågrein litt, kom og ville ligge på 
hodeputen min, peste og slikket meg på 
nesen. Halvsøvnig, oppgitt og etter hvert 
temmelig irritert, prøvde jeg å roe henne, 
klappet henne, ville ha henne til å legge seg 
ned og slappe av. Men der hoppet hun ned 
på golvet igjen. De andre bikkjene ble mer 
urolige av Saras vimsing, i tillegg til storm-
været utenfor. ”Nei, nå må du holde opp, 
Sara, nå må vi sove litt!” Jeg tok et bestemt 
tak i den vesle kroppen hennes, holdt hen-
ne fast i armkroken min. Motvillig, men 
tydelig sliten av sin egen oppkavethet, ble 
hun liggende og pese. Jeg strøk og strøk 
over den myke pelsen. Da var det en forfer-
delig mistanke gjorde meg lys våken. For 
det var noe som levde under hendene mine 
– små ”kuler” inne i Saras mage  beveget 
seg mykt og rytmisk – som lette slag av 
fuglevinger! 
 
På med lyset! Jeg satte meg opp i senga og 
begynte å saumfare damen. Det var ikke 
tvil: Sara var drektig og valpingen var i 
gang! Tankene mine raste to måneder bak-
over i tid, til midten av november da Sara 
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hadde løpetid. De klarte altså å lure meg, 
hun og Mischa! Og jeg som trodde jeg pas-
set så godt på. Helt fra jeg merket den førs-
te bloddråpen hos Sara, fikk Mischa bukse 
på – ”P-buksa” – som hadde fungert akku-
rat så preventivt den skulle når de andre 
tispene var løpske. Mischa ble til og med 
kontorhund, og i de mest kritiske dagene – 
de dagene jeg altså trodde var mest kritiske 
- var han utplassert hos en kollega. Når i all 
verden hadde Sara  kommet ”i uløkka”? Jeg 
rotet rundt i hukommelsen. Hadde jeg ikke 
vært bortreist noen dager i slutten av no-
vember? Da skulle løpetida etter alle sole-
merker være over, i hvert fall på tampen. 
Kunne det være gemalen som ikke hadde 
vært påpasselig nok? At de to skyldige var 
svært så interessert i hverandre under lø-
petida, var det ingen tvil om. Sara, som var 

en utpreget feminin liten Apso-dame, mo-
biliserte alle sin arts forførelseskunster. Før 
hun kom i min varetekt, hadde hun hatt 
flere valpekull, så hun visste hvordan tinge-
ne skulle gjøres! Ustanselig innbød hun til 
lek, og gjorde seg til for guttevalpen på alle 
tenkelige måter. Der i gården var det ingen 
avvisning av Mischas maskuline tilnærming, 
noe han var vant til fra de andre tispene i 
Apso-flokkken. Damen hadde altså rett og 
slett forført den unge og uerfarne kavale-
ren – som selvsagt hadde vært mer enn 
villig! Rundt juletider hadde jeg nok regist-
rert at Sara var blitt litt rundere. Så fint, 
tenkte jeg, for hun var svært tynn da hun 
kom til meg på ettersommeren. Hun gikk 
litt tyngre i trappa også, noe jeg ikke la 
særlig vekt på, for trappa er både lang og 
bratt. Ikke rart bikkja hadde vært glupsk i 
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matfatet den siste tida – hun skulle jo hatt 
ekstra næringsrik kost mens hun gikk drek-
tig! 
 
Det ble ikke mye søvn resten av storm-
natta. Tankene svirret rundt mitt nye prob-
lem. Jeg hadde jo ikke forberedt noe til 
valpingen! Hadde jeg det utstyret som 
trengtes? Hvilke avtaler måtte jeg avlyse? 
For jeg kunne jo ikke la den fødende være 
alene! Og jeg som hadde en fullspekket 
timeplan i vårmånedene – nå måtte jeg 

også passe inn stell av valper og i tidas fylde 
sørge for gode hjem til dem. Men verst av 
alt: tispen var ikke min! Jeg var bare foster-
mor for Sara mens eieren oppholdt seg i 
utlandet noen år. Hvilke formelle floker 
måtte jeg løse i den forbindelse? Nåja, 
prøvde jeg å trøste meg selv: eieren er 
mangeårig oppdretter – hun har sikkert 
(???) selv vært ute for tjuvparring. Og når 
galt skal være, funderte jeg videre, denne 
alliansen er kanskje ikke så dum! Den bli-

vende pappaen var innkjøpt for å passe til 
mine egne tisper, og Sara var etter de sam-
me linjene som dem. Men redsel og gru: 
hvordan ville resten av familien motta ny-
heten om den firbeinte familieforøkelsen? 
Jeg fikk jo til stadighet høre at jeg hadde 
samlet alt for mange bikkjer i huset! 
 
Lørdagen opprant våt og grå. Vinden hadde 
løyet litt, men mer uvær var i vente. De 
andre Apsoene fulgte storøyd med i forbe-
redelsene til Saras nedkomst. To av tispene 

hadde vært gjen-
nom det selv. 
Skjønte de hva som 
var i ferd med å 
skje? Alle rutiner 
var omsnudd – tida 
var ikke annet enn 
venting. Jeg rigget 
til en valpekasse, 
fant fram bunker 
med aviser, gamle 
håndklær, vekt og 
andre remedier 
som jeg husket fra 
de  tidligere valpe-
fødslene jeg hadde 
hatt hånd om. Først 
utpå ettermiddagen 
var det forandring å 
spore hos Sara. 
Veene var begynt, 
men hun hadde sin 
egen mening om 

hvor valpingen skulle foregå. Valpekassa 
huet henne ikke, og ikke ville hun være på 
badet med varmekabler i golvet. I stedet 
vandret hun rundt i gangen, mer og mer 
stresset. Jeg fulgte etter, prøvde å overtale 
henne til å bruke det lune hiet jeg hadde 
gjort i stand, samtidig som jeg måtte holde 
de andre bikkjene på betryggende avstand. 
 
Så skjedde det noe! Lent mot dørkarmen 
fødte Sara den første valpen, og jeg styrtet 
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til for å hjelpe. Hadde jo lest i diverse bøker 
hvor viktig det er at fødselshjelperen renser 
valpens luftveger, og  passer på at tispen 
ikke river i og sliter i navlestrengen osv, osv. 
Men Sara insisterte på at her var hun den 
mest erfarne – kjære, hun hadde da tatt 
seg av mange flere nyfødte valper enn den 
klønete jordmora hadde gjort! Før jeg fikk 
sukk for meg, hadde hun tygget over navle-
strengen og slukt morkaken. Nå fikk jeg 
aller nådigst lov å eskortere mor og barn til 
valpekassa. Hun slikket og puslet om den 
lille, og ble veldig betenkt da jeg et øyeblikk 
tok valpen fra henne for å veie den. Det var 
en liten hanne, svart med pels som silke-
blank speilfløyel, og hvite sokker og hvit i 
brystet – som snytt ut av nesa på far sin. I 
fellesskap fikk Sara og jeg lagt veslegutten 
til pattene hennes, og den nybakte mam-
maen tok en velfortjent hvil mens  prinsen 
suttet i seg sitt første måltid. 
 
Det tok tid før den neste valpen meldte sin 
ankomst. Av og til skjelnet jeg en bevegelse 
i Saras buk. Hun var tydelig sliten –hun var 
ingen ungdom, og jeg begynte å frykte 
komplikasjoner. Det var like før jeg ringte 
veterinærvakta, men da begynte noe å skje 
igjen, og nå gikk det fort. I løpet av den 
neste timen lå to valper til og pattet grådig 
– en tispe og en hanne, begge tofarget 
svarte og hvite. Nå var Saras mage slunken 
igjen og ingenting tydet på at flere små var i 
vente. Nødtørftig, men svært motvillig var 
Sara en lynrask tur utomhus på naturens 
vegne. Hun slurpet i seg en porsjon lunken 
havresuppe med druesukker, og på komfy-
ren putret en høne som passende barsel-
kost. Freden hadde senket seg innomhus, 
og det ga en helt spesiell følelse å vite at 
tre nyfødte valpeknøtt lå lunt og trygt i 
valpekassen hos en omsorgfull valpemor. 
 
De andre tispene var veldig nysgjerrig på 
alle lydene og de nye luktene. Særlig Saska, 
den eldste tispen min, var interessert. Hun 

mente alle nye, små valper var hennes 
egne, og i dette tilfellet var hun jo deres 
kjødelige tante – hun og Sara var halvsøs-
ken. Men Sara sa klart ifra at hun ikke ville 
ha noen innblanding i barnestellet på lenge 
ennå. Hun lå der og så svært så fornøyd og 
selvbevisst ut. Jeg begynte å mistenke at 
hun hadde sørget for å bli drektig fordi hun 
rett og slett ville ha sin egen lille familie her 
i den nye flokken! Var det kanskje en be-
visst handling for å klatre på den interne 
rangstigen? Ved å bli Moder hadde hun jo 
økt statusen sin – var blitt Alfatispe.  
 
I ettertid står denne helgen for meg i et 
uvirkelighetens skjær. Vi våknet søndag 
morgen til nyheten om at Bergensområdet 
hadde opplevd det verste uværet i manns 
minne. Overalt hadde trær blåst overende, 
mange steder var ledninger blitt revet ned,  
strømmen var borte i flere bydeler, og ga-
telangs lå takstein strødd. En oljeplattform 
var kommet på rek og hadde nær støtt 
sammen med Puddefjordsbroen – en av 
byens viktigste ferdselsårer. Halvt i ørske 
etter forrige døgns ”valpevake” ruslet jeg 
tur med bikkjene og så på ødeleggelsene. 
Jeg kunne knapt fatte at uværet virkelig 
hadde fart så ille fram. I turområdet vårt lå 
trær strødd som fyrstikker, ovenfor oss var 
vegen sperret av store trær og en lyktestol-
pe.  
 
Nå – så mange år etterpå – er en ny valpe-
fødsel på gang i heimen. Til tross for at 
begivenheten er planlagt denne gangen, og 
mye bedre forberedt, er spenningen like 
stor, og ventingen like langtekkelig. Men nå 
står to erfarne ”jordmødre” klare til å gi en 
hjelpende hånd når behovet melder seg, og 
det er med på å senke stressnivået mange 
hakk! Så det er bare å vente enda en 
stund .......... 
 
PS Himes hemmelighet var én liten St.Hans 
prinsesse! 
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Hundeskolen Avd. Bergen 
arrangerer 

KURS 
Oppstart ca. hver 5.uke 

 

  Kursene holdes på Bygarasjen og Myrbø Dyresenter 

 
For mer informasjon/påmelding 

 Ring 45 21 87 33 for en hyggelig hundeprat eller  
send en E-post til bergen@oslo-hundeskole.no   

v
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Pr 1/6-10 ble regler for vaksinasjon i pkt om ”Helsestatus” i felles-
bestemmelsene for prøveregler endret, de nye reglene er nå til-

passet veterinære anbefalinger om vaksinasjoner.  
 
Helsestatus. 
Hunder må være vaksinert mot valpesyke og attest kunne fremvi-
ses. 

 Hund under ett års alder: Hunden må være minimum 12 

uker ved siste vaksinasjon. 

 Hund over ett års alder: Hunden skal være vaksinert ved 

ca ett års alder (maksimum 12 måneder etter forrige vak-
sinasjon) og deretter skal siste vaksinasjon være utført for 
maksimum 3 år siden. 

 Ved førstegangsvaksinasjon må det ha gått minimum 2 

uker fra vaksinasjonsdato. 

 Vaksinasjonsattest utstedt av veterinær må medbringes til 

prøven og fremvises uoppfordret til arrangør. 

Hund kan ikke delta dersom den er mer enn 28 dager drektig 
eller har valper under 56 dager. 
 
  
Endringen ble gjeldende fra 1/6-10 for samtlige prøvere-
gelverk.  

Fra aktivitetsavdelingen i NKK  har vi mottatt endring i fellesbestemmelsene for 
prøver: 

Helsestatus - 

endringer i prøveregler  
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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 

Pondus og Ferdinan.  Foto Kari Tjøstheim 
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Brukshundgruppens  

aktivitetskalender 

Dato Aktivitet PM frist 

Onsdager fra kl 19:00 
Aktivitetstrening på Myrbø 

Lydighetstrening på Stend 
  

Tirsdager kl 18:00 Brukstrening: spor og rundering   

Fre 26.-søn28. aug Runderingskurs for nybegynnere  21. august 

Mandag 6. sept Grunnkurs  5. september 

Tirsdag 7. sept Bronsemerkekurs  6. september 

Onsdag 8. sept Valpekurs  7. september 

Fre 17.- søn19. sept Sporkurs for nybegynnere  12. september 

Ons dag  6. okt 
Uoffisiell LP - klasse 1 & 2 

åpent for alle: kr 70 medl/kr 100 ikke medl 
  

Onsdag  20. okt 
Bronsemerkeprøve 

åpent for alle: kr 70 medl/kr 100 ikke medl 
  

(dato kommer på nett) KM i bruks   

Lør 6. eller søn 7. nov Foredrag med Lars Fält   

Onsdag 31. nov Juleavslutning m/ gløgg og pepperkaker   
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Årets Klubbmesterskap ble holdt på Myrbø onsdag 2. juni.  Det var totalt 
påmeldt 11 ekvipasjer og 8 stilte klar til dyst.  Været var grått og med regn-
byger som seg hør og bør når vi arrangerer.... 
 

 Etter litt ”trøbbel” med nytt skrivertelt ble stevnet startet med fellesdekk 
for klasse 1. Noen av hundene var  litt mer opptatt hva som skjedde rundt 
så konsentrasjonen var deretter. Ekvipasjen med høyest poengsum og titte-
len Klubbmester Klasse 1 var en klar vinner denne dagen. Synd med rot i 
starten på fellesdekken som nok ødela for opprykk. 
 

I klasse 2 stilte kun en ekvipasje da en deltaker ikke møtte. Ekvipasjen gikk 
ryddig og fint gjennom øvelsene, med unntak av litt uheldig på en øvelse 
der det ble sitt (en fin sådan) istedenfor dekk under marsj. Her ble det både 
opprykk og tittelen Klubbmester Klasse 2. 
I klasse 3 var det kun en påmeldt, som ikke stilte. I eliten stilte de mann-
sterke med to ekvipasjer. Her var det mye fint å se, men noen småfeil gjor-
de sitt til at poengsummen totalt for noen av ekvipasjene ikke nådde opp til 
høyeste premiering i off. lp. Derimot ble det kåret en Klubbmester i Elite i 
år. 
 

Elin Dahl dømte, Grethe Olsen var ringsekretær og Anne-Mari Garen var 
skriver.  
Takk til dommeren, for godt dommerarbeid og skriver for ryddig og effek-
tivt arbeid. 
 

Klubbmestere i Lydighet 2010 
Kl 1: Turid Jacobsen m/ Chaos (bc) 
Kl 2: Gerd Orderud m/ Kira (sch) 
Elite: Vigdis Johannessen m/ Pricilla (groendal) 

 

Vi gratulerer så mye med tittelen Klubbmester i Lydighet 2010! 

Klubbmesterskapet  

i lydighet 2010 
Tekst og foto  

Grethe Olsen 
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Resultater: 
 

Klasse 1 
1. Trude Jacobsen m/ Chaos (bc)         p 157   
2. Irene Kjønnerød m/ Casper (rottweiler)  p 127   
3. Jarle Frederich m/ Ariel (golden)             p 118,5   
4. Anita Hopland m/ Collin (shettis)             p 116,5   
 

Klasse 2 
1. Gerd Orderud m / Kira (sch)   p 160,5 
 

Elite 
1. Vigdis Johannessen m/ Pricilla (groendal)  p 233,5   
2. Teresa Christiansen m/ Ecco (bc)               p 210,5   
 

 

Vi ønsker alle ekvipasjene lykke til videre! 

Deltakere i Klubbmesterskapet i lydighet 2010, klasse 1.  Foto Grethe Olsen 
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KURSER 
Alle kurs i regi av BSBK legges på en linje med positiv 
innlæring, med belønning og positiv forsterkning i høy-
setet. Eksempel på belønning: godbiter, lek og stem-
mebruk (ros).  

På kursene våre fokuseres det på å gi deltagerne mak-
simal motivasjon i opplæring av hund. Gjennom lek og 
lystbetont innlæring etablerer vi god kontakt mellom 
hund og eier. 

Vi ønsker å oppnå: 

 Positiv forsterkning 

 Positivt samvær med hunden (lek – ha det gøy 
med hunden) 

 God kontakt mellom hund og eier 

 Grensesetting 
 
Det vil være begrenset antall påmeldte på hvert kurs. 
Første mann til mølla prinsippet. Bindende påmelding 
via påmeldingsskjema som du finner på BSBKs nettsi-
der: www.BSBK.org/brukshundgruppen. 

BSBK arrangerer kurser hver vår og høst: 
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Valpekurs 
Dette er et aktivitetskurs for deg og valpen hvor du får tips og 
veiledning, samt sosialisering av valpen.  
Gjelder for valper mellom ca 3 og 6 mnd.  
Kurset går over 6 kvelder, hvor første kvelden er teori uten 
hund og de resterende 5 kveldene praksis med hund. 
Pris: kr. 1000,- for medlemmer, kr.1250,- for andre.  

Grunnkurs 
Dette er et kurs som omfatter hverdagslydighet. Du vil få vei-
ledning i hvordan trene hunden gjennom positivt samarbeid,  
for å få en lydig og harmonisk hund. Gjelder for alle hunder fra 
ca 6 mnd. 
Kurset går over 7 kvelder, hvor første kvelden er teori uten 
hund og de resterende 6 kveldene praksis med hund.  
Pris: kr. 1200,- for medlemmer, kr.1450,- for andre. 

Bronsemerkekurs 

På kurset vil det i hovedsak bli lagt vekt på øvelsene som fin-
nes i klasse 1 i NKKs program lydighetsprøver. 
Kravet til deltakelse på et dette kurset er at en har en stødig 
innkalling samt at man har generelt god kontakt med hunden. 
Kurset går over 5 kvelder (2-3 timer pr kveld)  
Pris: kr. 1200,- for medlemmer, kr.1450,- for andre. 
 

Sporkurs -  nybegynnerkurs  
Kurset vil gi en innføring i hver av grenene blodspor, rundering 
og spor. 
Kursene går over 3 dager, fredag (ettermiddag), lørdag og 
søndag. Fredags kvelden er avsatt til teori (uten hund) i våre 
lokaler på Laksevåg. 
Pris: kr. 1000,- for medlemmer, kr.1250,- for andre. 
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Fra aktivitetstreningen på Myrbø  
Foto: Grethe Olsen  



- 25 - 

 

Banen er åpen for aktivisering og hygge for to- 
og firbeinte BSBK-medlemmer.  
 
Det blir noen enkle fellesøvelser om ønskelig ca 
mellom kl 1900-1930. Utover det er banen til fri 
aktivisering mellom hund og eier/fører.  
 
Agility apparater tilgjengelig på eget ansvar. Vi 
har kurslokale til disposisjon og det er bare for 
de tobeinte å gå inn i ”brakken” og ta seg en prat 
om ønskelig. 
 
Et medlem fra Brukshundgruppen eller en som 
er oppnevnt fra brukshundgruppen vil være til-
stede for å hjelpe til.  
 
Hver og en har ansvar for sin hund og tar hensyn 
til hverandre. 
 
Barn under 15 år må ha en voksen med som an-
svarlig. Alle er velkommen uansett kunnskap/
nivå. 
 

Aktivitetstrening på 

Myrbø Dyresenter  
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Fra lydighetstreningen på Stend 
Foto: Grethe Olsen  
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Treningen baserer seg på egentrening, men 
man hjelper selvsagt hverandre. 
 
Denne treningen er for deg som tenker på å 
gå konkurranse eller går konkurranse nå.  
 
Krav: Du bør ha grunnkurs eller litt erfaring/
kjennskap til lydighet. 
 
Ta kontakt med noen i Bruksgruppen om du 

lurer på noe evt.  

mail: brukshund@bsbk.org 

Lydighetstreningen 

er flyttet til  

Stend Jordbruksskole 
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Fra blodsportrening i Hordnesskogen 
Foto: Grethe Olsen  
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Ønsker du å være med for å ha det 
gøy i skogen med din hund og andre 
likesinnede tobeinte? 
 
Vi samles alle kl 18:00 for sosialt og planleg-
ging av dagens treningsøkt.  
 
Treningen foregår enten på Kokstad eller 
Hordnesskogen. Dette avtales innbyrdes.  
 

For å delta må man ha et kurs (eller ha litt 
erfaring fra før) og man bør dukke opp re-
gelmessig. Av hensyn til de andre så gir man 
beskjed til kontaktpersonen når man ikke 
kan komme.  
 

Ta kontakt med: 
Spor -  Anne Karin 40 89 00 57  
Rundering - Marit 47 17 98 80  

 

For deg som ikke har erfaring/kurs, men er 
nysgjerrig, ta kontakt. Det er mulig å få være 
med som observatør.  

Brukstrening 

tirsdager kl 18:00 
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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@jaktborder.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 

 
DVERGSCHNAUZER SORT/SILVER 
 HJELLEUREN’S 
 Elsebeth Ellingsen 
 elsebeth.ellingsen@online.no 
 Hjelleveien 62 A, 5200 OS 
 Tlf: 56 57 63 69 
 
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 
 kennel@merjano.no  
 Brendahaugen 1, 5652 Årland 
 Tlf.: 900 77 434 
 
FINSK LAPPHUND 

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

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:elsebeth.ellingsen@online.no
mailto:civelda@online.no
mailto:shona@basaren.no
mailto:ethunes@broadpark@.no
mailto:uniquestar@c2i.net
mailto:charlotte.engelsen@hjemme.no
mailto:kennel@merjano.no
mailto:hakon.saelen.@veidekke.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 
 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 
 
 

IRISH SOFTCOATED WHEATEN TERRIER 
 TERRWEINS 
 Gro Weinholt Johannessen 
 terrweins@gmail.com 
 Rødtvedtveien 9 B, 0955 OSLO 
 Tlf.: 916 41 672 
 
IRSK ULVEHUND 
 BALLYGRAN 
 Anne Mette Mikkelsen 
 wolfhound@ballygran.com 
 Mons Slettens veg 21 
 5265 YTRE ARNA 
 Tlf.: 55 24 78 15 
 

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
mailto:terrweins@gmail.com
mailto:wolfhound@ballygran.com
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 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 
 
 RANSA 
 Egil Andreassen 
 egil.andreassen@smedvig.no 
 Lyngbøveien 64 A, 5163 LAKSEVÅG 
 Tlf.: 55 34 37 91 
 
 TESSMIRA 
 Kirsten Stensund 
 post@tessmina.com 
 Vallalia 44, 5227 NESTTUN 
 Tlf: 55 10 43 43 
  
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 
 

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
mailto:egil.andreassen@smedvig.no
mailto:post@tessmina.com
mailto:terje@video4.no
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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 
 

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 
 

SPANSK VANNHUND 
 ZOJOMA 
 Jorunn Gjøen 
 jorunn-g@fusi.no 
 Gjøn, 5640 EIKELANDSOSEN 
 Tlf: 56 58 52 10 
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:kjebe4@online.no
mailto:akdaae@online.no
mailto:keynote@broadpark.no
mailto:vivi@sealywest.net
mailto:njohannessen@start.no
mailto:chr-lan@online.no
mailto:info@shibatroll.com
mailto:livmaa@online.no
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ARNE HJELTHOLM 5117 ULSET 
TRUDE JACOBSEN 5184 OLSVIK 
ANITA HOPLAND 5235 RÅDAL 
LISBETH RYDLAND 5135 FLAKTVEIT 
MONICA SØRHAGE 5067 BERGEN 
ANETTE KJEMPENES 5134 FLAKTVEIT 
KARSTEN WOLLERT HJELLESTAD 5259 HJELLESTAD 
EILEEN HORNELL 5650 TYSSE 
RAGNHILD HOLMVIK 5238 RÅDAL 
MONA KLEPPE 5239 RÅDAL 
TORILL ELISABETH REVHEIM 5282 LONEVÅG 
TRUDE SKAARNES 5379 STEINSLAND 
LYCHNELL, KICKI SVERIGE 
VIVIE ANNE BJØRNSTAD 5018 BERGEN 
REIDAR DAHLE 5200 OS 
LAILA DAHLE 5200 OS 
CECILIE GRØNDAHL 5018 BERGEN 
ANN KRISTIN HAUKÅS 5093 BERGEN 
KIRSTEN AASE 5178 LODDEFJORD 
LARISSA PEGORER VANGE 5178 LODDEFJORD 
MONICA AASE 5357 FJELL 
SIDSEL LØNNINGEN                                      5008 BERGEN  
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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 2010  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 
Grethe Olsen 

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  

905 66 356 

 BRUKSHUNDGRUPPEN 2010   

 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 2010   

 

Gruppeleder: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 

Irene Donné 
Vivi Waag 
Wenche Solheimslid 
Janet Longberg 

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

 REVISJON 2010   

 
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 2010   

 
Medlem: 
Medlem:                                
Medlem: 

Liv Aastvedt 
Merete L. Nydal 
Katarina Andersen  

55 18 10 24 
55 10 01 70 / 481 12 518 

980 58 157 

 KOBBELET 2010   

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

    Medlemskontingent BSBK 2009 BSBKs bankforbindelse 

Medlem                 kr. 340,-  
Familiemedlem    kr.   50,- 

BSBKs driftskonto: 
Brukshundgruppen: 

9521 66 45740 
9521 66 45627   

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 


