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Anne-Liss Bortne går vel-
dig mye på tur med hun-
den sin Junita. Men hun
savnet flere nye hunde-
venner å gå med. Derfor
startet hun en gruppe på
Facebook, og nå samles
hundevennene jevnlig for
turer og lek.
JON HÅKON SLUNGÅRD
En hund har behov for mange tu-
rer ut, og det er ikke få malviking-
er som trasker langs veger, stier
og i marka med sine firbeinte
venner. En av dem er Anne-Liss
Bortne, som sammen med hunden
Junita titt og ofte er på tur. Men
hun savnet det å være sammen
med andre hundevenner.
- Med hund møter man hver dag
andre hundeeiere. Felles for
mange av dem jeg møtte, var at de
også savnet noen å dra på tur med
hunden sammen med, trene hun-

den med, og ikke minst sosiali-
sere seg og hunden sammen med,
sier Anne-Liss Bortne, som tenkte
at dette måtte hun gjøre noe med.

Tok saken i egne hender

Dermed etablerte hun gruppen
”Med hund i Malvik, på facebo-
ok, og resultatet ble mange trive-
lige treningsstunder og turer sam-
men med andre hundeeiere.
- Jeg bestemte meg for å gjøre
noe med dette, da jeg selv hadde
tenkt samme tanken. Vi trenger
sosial trening alle mann, enten vi
går på to eller fire føtter, er store
eller små! Og dessuten er jo vi
hundeeiere på tur hver dag, så
hvorfor ikke gjøre dette til noe
positivt. Det var tydelig at det var
flere som tenkte det samme som
meg. For nå samles flere av oss
jevnlig, og vi har fått nye venner,
både de to- og firbeinte, fortsetter
Bortne, som sier at gruppa har
treff ukentlig.
Interessen øker nesten for hver

uke, og akkurat nå teller gruppa
132 medlemmer. Men i følge
Bortne er det plass til mange
flere.

Mer enn tur

Anne-Liss er selvsagt meget for-
nøyd med responsen facebook-si-
den har fått. Men hun håper at si-
den etter hvert kan bli mye mer
enn bare en side om hundetreff.
- Her skal vi her skal vi kunne
legge ut bilder og skrytehistorier
om hundene, fortelle litt om sine
hundeinteresser, formidle val-
per/hunder til salg og omplasse-
ring. Man kan også reklamere for
sin hundehjemmeside eller ken-
nel, eller rett og slett forhøre seg.
Det er linket til flere hundearti-
kler på nettet, og det finnes ingen
begrensinger for hva denne siden
kan brukes til, fortsetter hunde-
vennen Anne-Liss.
- Men hva med de som ikke er på
facebook?
- Vi skal ikke ekskludere noen

hundeeiere fra å være en del av
denne positive gjengen. Finnes
det noen der ute som har lyst til å
være med, så meld i fra. Vi kan
sende ut infoen vi har på mail, så
det er ingen hindring, avslutter
Anne-Liss Bortne, som forteller
at Midtsandtangen og Stavsjøen
har vært yndede treffsted så langt
i høst.
Samtidig etterlyser hundeeiere i
Malvik fortsatt et inngjerdet om-
råde hvor de kan slippe hundene
sine i tiden det er båndtvang.
Men hun vil avslutningsvis po-
engtere at de hele tiden har fokus
på å ta hensyn til alle andre som
ferdes i de områdene de bruker til
sine hundetreff, og oppfordrer
selvfølgelig at hver enkelt hunde-
eier er sitt ansvar bevisst og tar
opp ekskrementene etter den fir-
bente hjerteknuseren.

Besøk av 
mediedyret
Dyrelivet i Malvik er mangfol-
dig. Av og til rusler en bamse og
sågar en ulv innom kommune-
grensa. Vi har også en del mer
stasjonære dyr som elg, bever
og ikke minst bygdedyret. Men
denne høsten hadde vi igjen be-
søk av et rastløst dyr som flak-
ker rundt omkring i landet. Et
par timer var mediedyret innom
Hommelvik.
Det hele startet da adressa.no la
ut en sak på nettet om tre barn
som satt fast på ei berghylle. Jeg
stakk selv ut for å ta noen bilder
av barna som satt fast på fjell-
hylla. På Mogjerdet var allerede
redningstjenesten kommet med
både brannbiler og ambulanse.
Barna hadde klatret på fjellhyl-
la, men turde ikke klatre ned på
det glatte føret. Derfor var de
fast på hylla. Mens brannfol-
kene ble intervjuet på radioen
klatret en politimann ned til
ungene og situasjonen var langt
fra dramatisk. Fire spesialtrente
brannmenn var også på vei opp
til barna med tau, for å få dem
ned på en sikker måte.
Samtidig ”våknet” mediedyret
og da jeg ringte til redaksjonen
for å gi en rapport om det som
skjedde, ble jeg fortalt at saken
allerede lå ute på Norges største
nettsted med nyheter - vg.no.
Samtidige kom det en strøm av
journalister til stedet. Stativer
med filmkamera ble montert og
i løpet av kort tid var alle som
kunne krype og gå av medier på
Mogjerdet.
Midt oppe i dette sto tre barn og
så ned på et stadig større antall
kameralinser og mikrofoner
som ville fange dramatikken.
De var redde. Ikke for å falle
ned - men for mediedyret som
sto og ventet på dem nedenfor
skrenten. 
Mediedyret vekkes av enkelte
ord og denne gangen var det;
Satt fast på berghylle. Med nett-
avisene har vi kommet til en
hverdag hvor avstand ikke har
noen betydning. Er det en mini-
mal sjanse for dramatikk, så
kommer det ut på landsdek-
kende nyhetskanaler. Og det ja-
ges i flokk. 
Denne gangen var det vi i Hom-
melvik som fikk besøk. Medi-
edyret har vært her tidligere og
vil helt sikkert komme tilbake,
men da håper jeg at det kommer
på grunn av at det er en skikke-
lig nyhet. For nyheter liker jeg,
men det blir patetisk når mindre
hendelser havner på nasjonale
nettsteder. Spesielt når den ene
brannmannen fortalte meg at i
den tida det lå en fotballbane
nedenfor, så brukte de berget
som tribun.
For ti år siden ville en slik hen-
delse i beste fall blitt til en notis
i avisa. Den ville aldri ha kom-
met på radioen eller i andre me-
dier som bringer nyheter utover
hele kongeriket. 
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Samler Malviks 
hundevenner

NYE HUNDEVENNER: Anne-Liss Bortne og Junita har fått seg nye venner etter at hundeeiere i Malvik har startet å gå på tur sammen. Bortne har
startet en facebook-side, som har 132 medlemmer allerede.


