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Kære Udstiller  
 
Dansk Berner Sennen Klub byder hermed velkommen til vor klubudstilling I Otterup, Hasmark Strand 
Camping, Strandvejen 205, 5450 Otterup, den 14. til 16. juni 2019. 
 
VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT UDSTILLINGEN STARTER BÅDE LØRDAG OG SØNDAG KL. 10. 
 
Udstillingspladsen åbner fredag den 14. juni kl. 15.00 hvor udstillingstelte kan opstilles efter anvisning fra 
udstillingsudvalget.  
 
Udstillingsområdet åbner lørdag og søndag kl. 9.00. 
Udstillingen foregår udendørs.  
I umiddelbar forlængelse af teltopsætningen er der ”Get Together”. Hvor udstillings-udvalget vil være vært 
med noget godt til ganen.  
 
HUSK! Der er fællesspisning fredag aften. Tilmelding til dette sker på hundeweb.dk under arrangementer.  
 
Kataloget for udstillingen dækker både lørdag og søndag og kan købes på udstillingen, der er udtrækning af 
flere fede præmier på kataloget.  
 
På udstillingspladsen er der mulighed for at købe mad/drikkevarer i løbet af dagen. 
I Restaurant Freja er der endvidere mulighed for at spise frokost og aftensmad.  
 
 Barn & Hund og Veteranparaden lørdag 
Barn og Hund konkurrence: 
Konkurrencen vil blive delt op i alder. 
Hold 1: er åben for deltagere fra de kan gå med hund, til og med 8 år 
Hold 2: er åben for deltagere der er fyldt 9 år, til og med 15 år 
Man tilmelder sig på dagen – det er gratis. Der er en præmie til alle børn. 
 
Veteranparaden afholdes lige efter barn og hund.  
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Følgende er oversigt over dagene og nyttige info:  
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AFSLUTTENDE FINALER LØRDAG OG SØNDAG EFTERMIDDAG: 
Vi gør udstillerne opmærksomme på, at vi afslutter udstillingerne lørdag og søndag med finaler sidst på 
dagen.  
Både lørdag og søndag vil udstillingen foregå på den måde, at hundene går ind til bedømmelse hos 
dommerne som altid. Men i stedet for at placere vinderne, går de 4 hunde der skal placeres videre til 
finalen. I så fald, at der er givet færre end 4 excellent inkluderes der hunde med Very Good til man har et 
antal på 4 hunde fra hver klasse.   
De hunde fra hver klasse, som skal deltage i finaleshowet, får hver udleveret en ”billet” som adgang til 
finale ringen. Dermed ved finalisterne, hvor og hvornår de skal i ringen igen. Er der nogle spørgsmål, er 
man altid velkommen til at henvende sig til udstillingsledelsen eller ringpersonalet, som vil kunne hjælpe, 
hvis man er i tvivl om noget. 
 
Følgende oversigter er klasse-statistikker for weekenden i Hasmark:  

 
Statistik LØRDAG  

(I alt 117) 
Babyer, Hvalpe & Hanner (Colette 

Muldoon, IRL) 
Tæver (Irene Donne, NO) 

Baby  Hanner: 2 – Tæver: 5  

Hvalpe  Hanner: 4 – Tæver: 2  

Junior  10 17 

Mellem  6 8 

Åben  12 23 

Champion  8 10 

Veteran  1 6 

Opdrætsklasse 2 

Avlsklasse 1 

 

Statistik SØNDAG  
(I alt 112) 

Babyer, Hvalpe & Hanner (Irene Donne, 
NO) 

Tæver (Colette Muldoon, IRL) 

Baby Hanner: 2 – Tæver: 1  

Hvalpe Hanner: 3 – Tæver: 2  

Junior 10 15 

Mellem 7 7 

Åben 11 27 

Champion 9 10 

Veteran 0 5 

Opdræt 2 

Avlsklasse 1 

 
 
OBS! Der har været dommerskifte fra Carole Hartley-Mair til Irene Donne grundet et afbud. 
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Der vil være mulighed for mad og drikke ved udstillingsområdet.  
 

 
 
Alle kritikker og resultater kan ses på hundeweb.dk. Klik på ”Udstillinger” – ”Resultater” – 
”Vælg udstilling” – ”Vælg gruppe 2 og Berner Sennen” 
 
 
 
HUSK! At samle ALLE efterladenskaber op efter din hund. Så vi evt. er velkomne på 
pladsen en anden gang.  
 
 

 
HUSK! Vaccinationsbog, vandskål/vand til hund, godbidder, tilsendte nummer mm.  
Det er vigtigt at hunden kun udstilles hvis den er sund og rask. Så den i hvert fald IKKE er 
en smittefare for andre deltagende.  
Tæver i løb holdes med respekt for hanhundene omkring. Så vidt man kan. 
 
 
Vi i udstillingsudvalget håber vi får en dejlig dag sammen. Husk at hygge jer og have det 
sjovt sammen med jeres hunde og menneskerne omkring os.  
Vi står altid til rådighed for at besvare spørgsmål fra jer. Så tag endelig fat på et UU 
medlem.  
 

 
 

De bedste hilsener  
DBSK Udstillingsudvalg 

 
 


