Lørdag den 25. august 2018 i Odense
Åsumvej 390 D, 5240 Odense NØ
Avls- og sundhedsudvalget indbyder igen i år til et avlsbeskrivelsesarrangement.
Der er plads til 25 hunde og det er først-til-mølle.
HVAD SKAL FOREGÅ:
3 kompetente dommere gennemgår hunden fra snude til halespids og bedømmer bl.a. også hundens
bygning og bevægelser. Herudover skal hunden igennem en lille adfærdstest.
Efter den enkelte hunds beskrivelse får man en kort vurdering om dennes svagheder og stærke sider og
råd om, hvad man bl.a. skal kigge efter, når man skal vælge en avlspartner. Alle Bernere med DKKstamtavle kan være med, hvis de opfylder deltagerkravene, som er beskrevet nedenfor. Dette
arrangement er ikke en konkurrence, som en udstilling f.eks., men et sted hvor du kan få en grundig
beskrivelse af din Berner.
BEVIS:
Beskrivelsen vil blive udlevereret på dagen og herudover vil den blive lagt på hjemmesiden med
resultaterne fra alle de beskrevne hunde i en samlet fil. Der vil også blive taget et billede af hver enkelt
hund, som vil blive sat ind i beskrivelsen på hjemmesiden.
DELTAGERKRAV:
Hunden skal have DKK-stamtavle. Den skal være fyldt 18 måneder og HD/AD fotograferet.
PRIS:
Medlemspris 800 kr. pr. hund
Ikke medlem 1600 kr. pr. hund
Bindende tilmelding. Først gældende når betaling er registeret. Beløbet refunderes ikke ved afbud. Beløbet
tilbagebetales kun, hvis arrangementet aflyses.
TILMELDNING:
Tilmeldingsblanket findes herunder.
Blanketten udfyldes og sendes til: bernerberit@outlook.dk
Betaling: Via hundeweb
https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=1433
Tilmeldingsfrist: 15/7 2018 kl. 23:59
SPØRGSMÅL: bernerberit@outlook.dk
DOMMERE:
Norbert Bachmann (Tyskland), Christel Fechler (Tyskland) & Annette Bystrup (Danmark)

DANSK BERNER SENNEN KLUB

Tilmelding til avlsbeskrivelse
Sted: Træningspladsen, Åsumvej 390, 5240 Odense NØ Dato: 25.08 2018
Dommer: Norbert Bachmann, Christel Fechler, Tyskland, og Annette Bystrup, Danmark

Race.: Berner Sennenhund

Han:

Tæve:

I løbetid:
_(skrives meget tydeligt)

Stambogsnr.:
Hundens navn - inkl. Kennelmærke.:
Hundens fødselsdato (min. 18 mdr).:
Sundhed.:

HD status:

AD status:

Far.:

Stambogsnr:

Mor.:

Stambogsnr.:

Opdrætter.:
Ejer.:
Adresse.:
Postnr.:

By.:

Mobil/Tlf.:
E-mail.:
Tilmeldingsgebyr.:
Medlemmer: 800 kr. pr. hund
Ikke medlemmer: 1600 kr. pr. hund
Betaling via hundeweb
https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=1433
Tilmeldingsblanketten sendes til: bernerberit@outlook.dk
OBS: Tilmeldingen er bindende, når betalingen er registreret og refunderes dermed ikke i tilfælde af afbud. Beløbet refunderes kun i tilfælde af
aflysning af arrangementet fra ASU. Der er plads til 25 hunde. Først til mølle

Hvad er en avlsbeskrivelse:
Formålet med en avlsbeskrivelse, er at få beskrevet Berner Sennenhundens eksteriør og karakteregenskaber,
samt opmuntre til at avle på racetypiske hunde. Der er ikke tale om en udstilling, hvor hunden bliver
præmieret. Det er hensigten at hunden bliver beskrevet fra hoved til hale. Man vil få et bevis på, at hunden
er blevet beskrevet. Ligeledes vil alle beskrivelserne være tilgængelige efter arrangementet.
Anmelderen, der er ejer af/har legitimeret dispositionsret over hunden, erklærer sig indforstået med, at
hunden vises frem for anmelderens egen regning og risiko. Anmelderen bekræfter med sin tilmelding ikke at
være medlem af nogen kynologisk sammenslutning, DKK ikke anerkender

