
 

Pinsetreffet på Torpomoen  
7. - 8. juni 2014 

 
Fredag 6.juni:Beregnet innkvartering.  

:   
Lørdag 7.juni:  
 Valpeshow for hannhunder og tisper 
 Offisiell utstilling for Berner Sennenhunder - hannhund 
 Dommer: Edd Bivin, US  
 Det utdeles stort cert. 
 
 Offisiell lydighetskonkurranse alle klasser, med innlagt klubbmesterskap for 

bernere.  Dommer: Stein Nergaard, Norge. 
   
 Appellmerkeprøver (hvis tid) 
 Medlemsmøte  
 Sosialt samvær med felles grilling. Spleiselag på salat og potetsalat fra            
                      kjøkkenet på Torpomoen, mens hver og en har med seg egen grillmat. 
 
Søndag 8.juni: 
 Offisiell utstilling for Berner Sennenhunder - tisper.  
 Dommer: Edd Bivin, US 
 Det utdeles stort cert. 
  
 Hinderløp for barn med hund. 
 Dommer: Stein Ole Nergaard 
 Påmelding til sekretariatet. 
 
 Appellmerkeprøver 
 Påmelding i sekretariatet i løpet av lørdag 
  Dommer: Stein Ole Nergaard 
                       

  Om vi får det til: Uoffisiell rallylydighet m/påmelding i sekretariatet lørdag. 
 
 

Påmelding 
Påmeldinger til de aktiviteter som krever forhåndspåmelding - eksteriørutstilling,  lydighets- 
konkurransene og valpeshow - sendes: 
 
Norsk Berner Sennenhundklubb 
v/ Gro Solberg 
Skarpsno 
1890 Rakkestad 
Eller elektronisk på NKK eller på mail til boergs@online.no 
 
Påmeldingsfrist: 
Fristen for å melde på er 31.05.14, på web 31.05.14 - og husk, påmeldingene er bindende. 
NB! Pga sen frist, gjør vi oppmerksom at det kan bli problematisk å få pm ut til alle før 
avreise. PM vil bli lagt ut på hjemmesiden, og startnummer kan dere evnt få i sekretariatet på 
stedet. 

mailto:boergs@online.no


 
 

 

 
 
 
Avgifter: 
Valp (eksteriør)   Kr.  200,- (NKK web)  
Voksen   Kr.  320,- (NKK Web)  
Veteran   Kr.  160,- kun manuell påmelding 
Lydighet   Kr.  320,- (NKK web) 
Ekst og LP (samme hund)   Kr.   400,- (NKK web) 
 
Manuell påmelding: E-mail eller post kr 40,- i tillegg (unntatt veteran) 
Forlenget frist kr 90 i tillegg. 
Fra og med 3. påmeldte hund med samme eier betales halv avgift. (Valper og veteraner ikke 
medregnet.)  
 
Innbetaling: 
Innbetaling av påmeldingsavgift skjer til: 
NBSK 
v/Bente Risto Holmen 
Åsen 10, 
2022 Gjerdrum 
OBS! Nytt kontonummer: 1503 39 81241 
Husk å påføre hundens reg.nr og navn på betalingen. 

 
Appellmerke 
Som tidligere år er det mulighet til å ta appellmerkeprøve (bronsemerkeprøve). Vi oppfordrer 
alle som har trent litt, men som ennå ikke har våget seg på en offisiell konkurranse/ ikke har 
oppnådd sølvmerket, eller som ikke har tenkt å konkurrere - til å prøve seg på appellmerket.  
 
Loddsalg 
Det vil bli loddsalg på utstillingsplassen både lørdag og søndag. Benytt sjansen til å støtte NBSK 
ved å kjøpe lodd, samtidig som du har store sjanser til å få med deg en fin gevinst hjem 
 
Effekter 
Effektkomiteen stiller også i år med opp med «Berner-effekter», og det blir mye spennende å få 
kjøpt.  Husk at det er på NBSK's egne arrangementer at du finner berner-effektene du ikke finner 
i noen dyreforretninger!!   
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
Overnattingsmuligheter 
Overnatting må du ordne selv - vi bare kommer med tips. 
Vær rask, for det er begynt å fylles opp mange steder nå. 
 
Torpomoen  tlf. 32082920 
Se egen omtale i bladet. 

          Dere kan også gå inn på www.torpomoen.no  
Der kan dere finne informasjon og bilder fra leiren. . 
 
Hvis du ikke ønsker å bo i leiren finnes det overnattingsmuligheter i nærheten: 
 
Hytter av enkel standard (spør om hvordan de er utstyrt når dere bestiller) 
Sataslåtten camping   tlf  32 08 55 92/481 28 515 www.sataslaaten.webs.com  
Ål camping           tlf. 413 00 332  www.aalcamping.no  
Wangen familiecamping tlf 909 90 465  www.wangencamping.no  
 
Hytter av høyere standard: 
Gol Campingsenter  tlf. 32 07 41 44 www.golcamp.no  
 
Flere overnattingsmuligheter finnes på www.reiselivsbasen.no/overnatting/kommune   
 
Det tas forbehold om at det kan bli endringer i programmet. Endringer vi er kjent med på 
forhånd vil bli gitt beskjed om i programmet som følger utsending av nr.lappene, eller det vil bli 
kunngjort på hjemmesidene www.berner-sennen.no  
 
Informasjon 
Gro Solberg tlf. 41 45 50 59 eller Dagfrid Hokstad  tlf. 61 16 90 67/95 11 55 22. 
 
 

 
Vel møtt til pinsetreff! 

 

http://www.torpomoen.no/
http://www.sataslaaten.webs.com/
http://www.aalcamping.no/
http://www.wangencamping.no/
http://www.golcamp.no/
http://www.reiselivsbasen.no/overnatting/kommune
http://www.berner-sennen.no/


 
 

 
 

Gavepremier 
 

Gavepremier mottas og deles ut med stor glede. 
Se om du finner noe som du kan glede andre med, og la oss 

få et bugnende premiebord. 
Ingen for liten – ingen for stor! 

 
Ta med kontakt med Dagfrid eller Gro 

 

 
www.NordicCab.no 

 
Det blir salg av nummererte kataloger, og det blir trukket en 

NordicCab hundevogn fra disse! 
 


