
Presentasjon av NBSK for nye medlemmer 
         

www.berner-sennen.no 

Norsk Berner Sennenhundklubb (NBSK) ble stiftet 1.1.1988 og har cirka 1000 

medlemmer. Klubben har 13 lokalavdelinger, samt tre regionale kontakt-

personer. Dette er grasrota i klubben, med sosiale treff og samlinger gjennom 

året. Flere avdelinger tilbyr også ulike hundefaglige arrangement, som kurs og 

foredrag. Medlemskap i NBSK gir automatisk tilknytning til valgfri avdeling. 
 

Fire ganger i året sendes medlemsbladet Berner’n ut. Brukshundkomiteen står 

for ulike arrangement gjennom året, for eksempel fjelltur i juli. Klubben har en 

effektkomité som selger ulike produkt med rase- og/eller klubbprofil. Mer 

informasjon om NBSK og avdelingene finner du på www.berner-sennen.no Vi 

er også å finne på Facebook. 
 

Medlemskap i NBSK gir også økonomiske fordeler, ved samarbeidsavtaler og 

rabatter gjennom Norsk Kennel Klub. Medlemskap i hundeklubb gir halv pris 

på registrerings- og påmeldingsgebyr. Det utløser også rabatt hos utvalgt 

forsikringsselskap og fôrprodusent. Se www.nkk.no for andre medlems-

fordeler, for eksempel rabattert kosttilskudd, hundeutstyr og hjemmeside. Noen 

av NBSKs egne avdelinger har også inngått lokale rabattavtaler. Det viktigste 

utbyttet ved et medlemskap er likevel det hundefaglige utbyttet, samt det 

sosiale fellesskapet dette gir. 
 

Avdelinger Dekningsområde* Avdelingsleder, mobiltlf. og e-post 

Nord Nord-Norge + 

Svalbard 

Carina Danielsen, 452 44 799, 

carina_gd@hotmail.com 

Trøndelag Trøndelagsfylkene Stig A. Pettersen, 934 47 020, st-atle@online.no 

Nordmøre og 

Romsdal 

 Hilde Karin Harsvik, 913 75 599, 

hikaha@online.no 

Bergen & Omegn Hordaland Unni Aanes, 415 08 652, uaanes@online.no 

Rogaland  Mona Aksdal, 916 35 772, mona@aksdal.net 

Agder Agderfylkene Anita Strømme Solvang, 916 33 872, 

anilass@gmail.com 

Vestfold Vestfold og deler av 

Telemark1 

Tron Mikkelsen, 928 51 650, 

tron@hvalberner.com 

Buskerud Buskerud og deler av 

Telemark1 

Mette Hvidsten, 908 38 426, 

mette.hvidsten@ragnsells.no 

                                                 
1 Det er ikke lagt inn automatisk valg av avdeling ved innmelding av personer bosatt i Telemark. Disse må 

selv velge om de vil tilhøre avd. Buskerud eller avd. Vestfold. 

 

Asker og Bærum  Jon Jerre, 906 13 996, jon.jerre@dnvgl.com 

Oslo og Omegn Oslo og Akershus 

unntatt Øvre 

Romerike, Asker og 

Bærum 

Lisbet Sandberg, 915 63 284, 

lisbet.sandberg@hogia.no 

Øvre Romerike  Elin Normannseth, 913 07 393, elpp@online.no 

Østfold  Gro Solberg, 414 55 059, boergs@online.no 

Hedmark  Turid Wettre, 907 78 192, 

turid.wettre@hedmark.org 

Regioner uten avdeling Kontaktperson m/tlf og e-post 

Sunnmøre  Linn Mork, 917 69 911, kennel@melkebart.com 

Sogn og Fjordane  Jan Roar Sekkelsten, 911 48 702, 

jan.roar@sekkelsten.net 

Oppland (Tidligere avd som er 

lagt på is) 

Karine Nydahl, 917 49 861, 

karinenydahl@yahoo.no 

*) Bare utfylt der avdelingsnavnet ikke er helt likt navnet på fylket/regionen. 
 

NBSK søker å være en demokratisk klubb, der enkeltmedlemmenes stemme 

kan bli hørt gjennom avdelingenes representasjon i rådgivende organ. Ta gjerne 

kontakt med styret for spørsmål og tilbakemeldinger. 
 

Klubbens organ 

Årsmøte Alle medlemmer har 1 stemme hver, også husstandsmedlemmer.  

Det kan forhåndsstemmes på personvalg ved innsending av 

stemmeseddel. Øvrige saker kan kun stemmes på ved oppmøte. 

Samarbeidsutvalg 

(SU) 

Rådgivende organ. Møtes 2 (1) ganger per år. Består av 1 

representant fra hver avdeling/komité. 

Styret Drifter klubben mellom årsmøtene. E-post: styret@berner-

sennen.no 

Komiteer Velges på årsmøtet: Avlsråd, Brukshundkomité, Effektkomité, 

Redaksjonskomité, Utstillingskomité, Valgkomité.  

I tillegg er det oppnevnt en Hederspriskomité og en 

Allsidighetspriskomité. 

 

Velkommen som medlem i NBSK! 
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